
Odhad čtenosti v periodě vydání:
85 000 čtenářů (vlastní zdroj)

Počet kontaktů čtenářů s časopisem 
v periodě vydání:
416 000 kontaktů (vlastní zdroj)

Rozmanité 
nápady pro život

Časopis je variantou hobby magazínu se silnou orientací na tvořivé 
čtenáře. Zabývá se vším, co dělá život krásnější a spokojenější. Na svých 
stránkách věnuje pozornost námětům z oblastí domu, bytu a zahrady 
zpracovaným z pohledu žen. Současně se zabývá zdravím, vařením 
a stravováním včetně tradičních postupů a receptur. Přináší informace, 
zkušenosti, náměty i reportáže, konkrétní návody na vlastní tvorbu, 
recepty. Vynechány nejsou ani kontaktní stránky.

K pravidelným rubrikám patří: návštěva, zdraví, bydlení, jak na to, 
tradice, kuchyně, květiny, zahrada, bylinky, mazlíčci a relax.

Profil našeho čtenáře

Pohlaví: 2 % muži, 98 % ženy
76 % čtenářek žije v rodinném domě 
nebo vlastní chatu či chalupu – mají 
prostor k uplatňování svého zájmu 
o  rukodělnou tvorbu, tradiční řemesla 
a výrobky
97,8 % čtenářek se soustředí na 
rukodělnou tvorbu, výrobu doplňků 
a  dekorací do bytu, domu a na 
zahradu
94,1 % se zajímá o rekonstrukci, 
údržbu a vybavování domu a bytu
86,5 % čtenářek se aktivně věnuje 
péči o zahradu

Rozsah: 68 stran
Cena za výtisk: 33 Kč
Cena ročního předplatného: 346 Kč
Cena inzerce: 59 000 Kč / tisková str.
Náklad: 35 000 výtisků
Distribuce: v ČR Mediaprint & Kapa 
Pressegroso, s.r.o., v SR Mediaprint-
Kapa Pressegroso, a.s

PODLE BYDLENÍ            SLOŽENÍ ČTENÁŘŮ        PODLE VĚKU

Časopis čtou převážně ženy v aktivním věku, které rády samy určují své 
životní prostředí, zkrášlují svůj domov a pěstují tvůrčí hobby. Vyznávají 
zdravý životní styl, zajímají se o tradiční hodnoty a způsob života našich 
předků. Orientace na zdravý životní styl a lidovou kulturu se projevuje 
ve výrazném zájmu o tradiční kuchyni a kulinářské postupy, přírodní 
a bylinné produkty. Zájem čtenářek o informace a náměty časopisu 
potvrzuje i jejich vysoká aktivita, frekvence kontaktů s časopisem, na 
Facebooku časopisu a doložené využívání jeho tipů. 
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Témata 
pro I. pololetí 

2022
1/22 uzávěrka 14.12.2021 vychází 04.01.2022

Bydlení:  Doplňky do kuchyně (textil, nádobí, 
smaltované nádobí, chlebníky, košíky aj.)

Jak na to: Valentýnské dekorace a dárky
 Doplňky a drobný nábytek do kuchyně
Kuchyně: Recepty z kuřecího masa
 Bábovky
Zahrada: Květiny v bytě
 Samozavlažovací květináče
 Ošetření semen před výsevem
 Plánování zahrady
Bylinky:  Přírodní pomocníci – Na cholesterol
Mazlíčci: Co by nemělo chybět ve zvířecí lékárničce

2/22 uzávěrka 11.01.2022 vychází 01.02.2022

Bydlení:  KOUPELNA – Keramické obklady a mozaiky
Jak na to: Doplňky do koupelny
 Mozaika
Kuchyně: Recepty z brambor
 Moučníky z kynutého těsta
Zahrada: Azalky
 Vonné koření
 Mulčování záhonů
 Domky pro užitečný hmyz
Bylinky:  Přírodní pomocníci – Proti migréně
Mazlíčci: Aby se neztratili

3/22 uzávěrka 08.02.2022 vychází 01.03.2022

Bydlení:  Jídelna, stolování
Jak na to: Velikonoční a jarní dekorace
 Doplňky na sváteční stůl
Kuchyně: Jarní a velikonoční recepty
 Piškotové těsto
Zahrada: Cibuloviny v trávníku
 Rady pro dokonalý trávník
 Zelenina z vlastní zahrady
 Skleník
Bylinky:  Poznáváme – Benedikt
Mazlíčci: Péče o štěně

4/22 uzávěrka 15.03.2022 vychází 05.04.2022

Bydlení:  Domácnost v souladu s přírodou; bylinky 
Jak na to: Vázy a květináče
 Doplňky pro pěstování bylinek
Kuchyně: Chřest v kuchyni
 Tvarohové dezerty
Zahrada: Samozavlažovací truhlíky
 Společné pěstování
 Pelargonie
 Nezbytné zahradní nářadí
Bylinky:  Poznáváme – Popenec
Mazlíčci: Jak vybírat krmivo pro kočku

5/22 uzávěrka 12.04.2022 vychází 03.05.2022

Bydlení:  Opravy a renovace nábytku a nátěrů; 
recyklace, upcyklace 

Jak na to: Doplňky a dekorace na balkon, terasu a do 
zahrady

 Drobný venkovní nábytek – renovace, 
recyklace

Kuchyně: Zelený hrášek v kuchyni 
 Dezerty a moučníky s jahodami
Zahrada: Rostliny na balkon
 Pryskyřníky
 Jak vybírat sekačku
 Pěstování zeleniny podle ekozahradníků
Bylinky:  Poznáváme – Anýz
Mazlíčci: Antiparazitika

6/22 uzávěrka 17.05.2022 vychází 07.06.2022 

Bydlení:  Terasa
 Letní kuchyně
 Vyplétaný nábytek
Jak na to: Levandulové a květinové tvoření
 Doplňky a dekorace na terasu, balkon či 

zahradu
Kuchyně: Francouzská letní kuchyně
 Třešně a višně v tradičních receptech
Zahrada: Co vysadit kolem terasy
 Druhy kopretin
 Netradiční listová zelenina
 Zpracování úrody
Bylinky:  Poznáváme – Krvavec toten
Mazlíčci: Pozor na přehřátí
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Témata 
pro II. pololetí 

2022
7/22 uzávěrka 14.06.2022 vychází 04.07.2022

Bydlení:  Obytná zahrada (sezení, osvětlení atd.)
Jak na to: Doplňky a pomůcky pro stolování na zahradě
 Dekorace do zahrady
Kuchyně: Recepty na grilování
 Ovocné koláče a moučníky
Zahrada: Voda v zahradě
 Klasický nebo živý plot
 Pěstování rybízu
 Co vysadit na slunečný záhon
Bylinky:  Poznáváme – Zemědým
Mazlíčci: Venkovní bydlení pro morčata a králíky

8/22 uzávěrka 12.07.2022 vychází 02.08.2022

Bydlení:  Obytná zahrada 2 (Zahradní nábytek, schody, 
sklípek…)

Jak na to: Doplňky a pomůcky pro stolování na zahradě
 Dekorace do zahrady
Kuchyně: Rajčatová sezóna
 Tradiční recepty se švestkami
Zahrada: Hortenzie
 Hlaváč. Který si vysadíte?
 Jahody od jara do podzimu
 Zdravá zelenina bez chemie
Bylinky:  Poznáváme – Babí hněv
Mazlíčci: Péče o chrup psů a koček

9/22 uzávěrka 16.08.2022 vychází 06.09.2022

Bydlení:  Vstupní chodba – zrcadla, rámy; stropní lampy 
Jak na to: DIY dekorace z přírodnin
 Ozdoby na vchodové dveře
Kuchyně: Houbová jídla
 Jablkové a hruškové moučníky a dezerty
Zahrada: Dlouho kvetoucí třapatkovky
 Barevné libavky
 Cibulová zelenina
 Tipy pro dokonalý skleník
Bylinky:  Poznáváme – Lichořeřišnice
Mazlíčci: Péče o psí srst

10/22 uzávěrka 13.09.2022 vychází 04.10.2022

Bydlení:  Koupelna – vybavení, využití prostoru, vytápění, 
praktické detaily

Jak na to: Podzimní tvoření z přírodních materiálů
 Praktické doplňky dokoupelny
Kuchyně: Pivo v kuchyni
 Moučníky z listového těsta

Zahrada: Vřesy a vřesovce
 Dřeviny s barevnými plody
 Bylinky po sezóně
 Podzimní úklid zahrady
Bylinky:  Poznáváme – Šišák bajkalský
Mazlíčci: Kočičí záchůdky

11/22 uzávěrka 11.10.2022 vychází 01.11.2022

Bydlení:  Klasický ohýbaný nábytek
 Koberce z přírodních materiálů
Jak na to: Vánoční a adventní dekorace
 Adventní kalendáře pro děti
 Tipy na vlastnoručně vyrobené dárky
Kuchyně: Svatomartinská husa
 Zdravé vánoční cukroví
Zahrada: Vánoční osvětlení zahrady
 Dřeviny s barevnými plody
 Květiny do podzimních truhlíků
 Domácí bylinková kosmetika I.
Bylinky:  Poznáváme – Čekanka
Mazlíčci: Hračky pro psy a kočky

12/22 uzávěrka 15.11.2022 vychází 06.12.2022

Bydlení:  Kamna
 Vánoční dekorace
Jak na to: Vánoční ozdoby a dekorace
 Tipy na dárky na poslední chvíli
Kuchyně: Slavnostní polévky
 Nepečené cukroví na poslední chvíli
Zahrada: Stromky nejen vánoční
 Vánoční hvězda
 Skalníky jako ozdoba zimy
 Jak ochránit rostliny na terase
Bylinky:  Poznáváme – Oman
Mazlíčci: Aby byl Silvestr klidný
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Ceny inzerce

1/1 79 000,–
1/2 39 500,–
1/3 27 000,–
1/4 19 500,–
2. + 3. strana 90 000,–
4. strana 100 000,–
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Slevy, přirážky, storno poplatky

za opakování:
2x 5 %
3x – 5x 10 %
6x – 9x 15 %
10x – vícekrát 20 %
při platbě předem sleva 2 %
za požadovanou pozici 15 %

storno poplatky:
po uzávěrce 50 % 
od 7 prac. dnů před uveřejněním 100 % 

Formáty inzerce

Harmonogram 2022

Číslo Objednávky do           Vychází

 01/22 14.12.2021 04.01.2022
 02/22 11.01.2022 01.02.2022
 03/22 08.02.2022 01.03.2022
 04/22 15.03.2022 05.04.2022
 05/22 12.04.2022 03.05.2022
 06/22 17.05.2022 07.06.2022
 07/22 14.06.2022 04.07.2022
 08/22 12.07.2022 02.08.2022
 09/22 16.08.2022 06.09.2022
 10/22 13.09.2022 04.10.2022
 11/22 11.10.2022 01.11.2022
 12/22 15.11.2022 06.12.2022
 01/23 13.12.2022 03.01.2023

Technické požadavky pro podklady

PDF v tiskové kvalitě: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ořezové značky (posun 3 mm), 
u formátů na spad přesahy na ořez (spadávka) 5 mm
Illustrator CS2 a nižší (CMYK, texty převedené do křivek)
Photoshop CS2 a nižší (300 dpi, CMYK)
Nepřijímáme soubory ve formátu CorelDRAW.
Texty: DOC, DOCX, ODT  |  Obrázky: JPEG, TIFF, PSD  |  Loga: AI, EPS, PDF

Technické údaje

Periodicita: měsíčník
Čistý formát časopisu: 210 × 280 mm
Sazební obrazec strany: 188 × 245 mm 
Tisk: ofset
Barevnost: 4/4 CMYK

Obálka: 4/4, 115 g/m2 křída, disp. lak
Blok: 4/4, 60 g/m2

Rastr: 150 lpi
Vazba: V1 šitá

platné od 1. 1. 2022

ceny inzerce
a její formáty

U formátů 
na spad 
je nutno 
přidat 
5 mm 
na ořez 
po všech 
stranách

1/1

1/2 šířka

1/4 šířka

1/3 šířka

1/2 
výška

1/4 
výška

1/
3 

vý
šk

a
Formát na spad 
210 × 137 mm

Formát na zrcadlo 
188 × 120 mm

Formát na spad 
102 × 280 mm

Formát na zrcadlo 
91 × 245 mm

Formát na spad 
102 × 137 mm

Formát na zrcadlo 
91 × 120 mm

Formát na spad 
70 × 280 mm

Formát na zrcadlo 
58 × 245 mm

Formát na spad 
210 × 280 mm

Formát na zrcadlo 
188 × 245 mm

Formát na spad 
210 × 90 mm

Formát na zrcadlo 
188 × 78 mm

Formát na spad 
210 × 66 mm

Formát na zrcadlo 
188 × 57 mm

Rozměry jsou uvedeny jako šířka × výška.
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