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• Reportérský měsíčník zaměřený na náročnější
čtenáře s poptávkou po kvalitním obsahu

• Oslovuje čtenáře se zájmem o veřejné dění,
byznys, kulturu, region střední Evropy
a o zajímavé české osobnosti a počiny

• Čtenářům je k dispozici od září 2014 formou

předplatného, dále pak ve stánkovém prodeji
a formou exkluzivních partnerských vydání
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Z ÁŘÍ 20 1 8 69 KČ

Hraje vážnou roli ve filmu
Toman. I rozhovor v tomto
čísle je vážný: Macháček
hovoří o dlouhých měsících
v Thajsku, o neobvyklé
rodinné historii i o svém
politickém postoji,
který mění plány
kapely Mig 21.

BUDOUCNOST
BYDLENÍ
Jak se bude stavět?
Lze zabránit zdražování
bytů? Co přinese
zpřísnění hypoték?
A čím se inspirovat
v cizině? Více ve
speciálu.

100 LET SNĚNÍ
Jedni s námi být ve stejném státě nechtěli — a jsou. Druzí naopak moc
chtěli — a nejsou. Reportáž ze slezského Hlučínska a bývalé Podkarpatské Rusi.
Jak se žije v místech, která proměnil vznik Československa.
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PROSI N EC 20 1 8 69 KČ

BABIŠOVO
HNÍZDO

RUSKÝ
TUNEL

Premiér ve stínu
Čapího hnízda.
Jak se vyznat ve
spletenci osobních,
politických
a obchodních zájmů
českého premiéra?

Věřil ruské bance,
která operovala
v Česku. Udělal
chybu a své
peníze už nejspíš
nikdy neuvidí.

JIŘÍ
MACHÁČEK
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VICA
KEREKES
Sama neví, kde přesně je
doma. Narodila se na jižním
Slovensku, je ale Maďarka.
Často natáčí v Praze, žije
v Budapešti. Rozhovor
s herečkou Vicou Kerekes
o životě mezi několika
zeměmi a o rodném
městečku Fiľakovo.

ŠKOLY A PLATY
Zachrání české školy
zvýšení platů učitelů?
Samo o sobě to určitě
stačit nebude.

PATENTY PANA
PROFESORA
Když Jiří Drahoš
kandidoval na
prezidenta, mluvil
o svých vynálezech.
Ukazuje se však, že je to
celé komplikovanější.

KRIZE V HOLDINGU
Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek získal více vlivu, než se
Andreji Babišovi líbilo. A narazil. Jaroslav Kmenta píše o Faltýnkových
akcích a zvláštním vztahu, který má se svým šéfem.

NEZNÁMÝ
HAVEL
Překvapivé kapitoly
ze života otce Václava
a Ivana Havlových. Jak
stavěl Barrandov bez
jediné dotace a co dělal
v dobách, kdy o něj
přišel?

MIROSLAV
KROBOT
Do Zábřehu nás pozval
herec a režisér Miroslav
Krobot. Vypráví, jak zde
prožíval okupaci, co se
dělo po upálení Jana
Palacha, a pak se přenese
do současnosti: „Naše
křehká demokracie
je v ohrožení.“

ZÁHADNÁ GENERACE
Říká se jim mileniálové nebo také generace jedné krabičky. Jak žijí? O čem sní?
Jak se liší od svých rodičů? A existuje vůbec typický mileniál?

Obsahový koncept
v pěti bodech
Reportérská část – reportáže z Česka i ciziny od nejlepších
autorů, exkluzivní investigativní materiály
České počiny – příběhy úspěšných lidí, organizací
a firem v nejrůznějších oborech
Byznys – informace do hloubky, které nemůže
postihnout běžné denní zpravodajství
Střední Evropa – záběr na nejzajímavější
a nejpodstatnější události v okolních zemích
Kultura – originální literární útvary, povídky,
eseje, psané přímo pro magazín Reportér
Obsah magazínu Reportér dále tvoří silné názorové texty, originální
rozhovory, unikátní fotoreportáže a další materiály, které jdou
do hloubky a vyžadují kvalitní autory a důkladný čas na přípravu

Je to prokleté a mrtvé městečko.
Skanzen pro Asiaty, v němž se
nedá žít. Anebo jo: dá se tu žít,
ale jen ráno, večer a v zimě. Ba
ne, žije se tu nádherně, lepších
míst najdete na světě málo... Tak
jak to je, kdo má pravdu? Co se
to děje s Českým Krumlovem
ve dvacátém prvním století?
text Tomáš Poláček / foto Jan Hromádko

Panoptikum
Krumlova Čín...
... vlastně Českého

Exkluzivní
čtenářská skupina
 ěsíčník Reportér oslovuje vzdělané a úspěšné čtenáře a čtenářky
•M
s nadprůměrnými příjmy, rozhledem i postavením.

• P artnerská vydání magazínu Reportér jsou určena
prémiovým klientům:

• Česká spořitelna (Erste Group)
program Erste Premier

• Fincentrum – VIP klienti jedné z největších
poradenských firem

• Travel service
 íky partnerským vydáním Reportér garantuje prodaný náklad
•D
10 000 ks výtisků měsíčně do rukou čtenářů
z vyšších a velmi vysokých příjmových skupin.

• P růměrná předpokládaná čtenost v prémiových cílových
skupinách tvoří cca 110 000 čtenářů každý měsíc.*

* v ychází z průměrné čtenosti ekonomických a zpravodajských titulů,
zdroj Mediaprojekt 2018

Základní faktograﬁcké údaje
• Periodicita: měsíčník, 12 vydání ročně
• Rozsah tištěného vydání: 132 až 164 stran
• Vychází v nákladu 27 000 ks měsíčně
• Papír: 80g LWC s vyšší bělostí, obálka 200 g s lakem
• Elektronické vydání: iOS, Android, PC
• Cena: 69 Kč
• Roční předplatné: 500 Kč

ROZH OVO R

BY ZNYS

Herečka Vica Kerekes

Tady. Vlastně tam.
Prostě doma...
Pravidelní čtenáři Reportéra
vědí, že jsem se před pár
měsíci rozhodl přiznávat
barvu – za dvacet let
v novinařině jsem si mezi
zpovídanými osobnostmi
našel taky pár dobrých
kamarádů, s nimiž si,
samozřejmě, tykáme.
Nakonec jsem dospěl
k přesvědčení, že jim můžu
tykat taky v rozhovorech,
jen ať je to pro čtenáře fér,
ale teď vyrážím na jižní
Slovensko za herečkou Vicou
Kerekes, se kterou se skoro
vůbec neznáme... a stejně si
budeme tykat.
text Tomáš Poláček
foto Tomáš Třeštík

U

jely mi všechny spoje hromadné dopravy, a proto vjíždím do
Fiľakova stopem. Ač jsem na
Slovensku, můj řidič mluví pouze maďarsky. Městečko je obklopeno přerostlými, neochotně vadnoucími slunečnicemi, ale ve znaku má palmu. Je
tu spousta vyvalených Romů, připadám si trochu jako na Balkáně – ale na
jakémsi spořádanějším, čistším Balkáně, líbí se mi tu. Po obloze letí čáp.
Než stačím zazvonit, z okna v patře
rodinného domku vykoukne nejhezčí
hlava, kterou jsem dnes viděl, a rozesměje se: „Tak tys přece přijel? To je
dobře, vítej!“
Všechna tři „Ř“ znějí tak česky!
Ačkoli jsem večer po rozhovoru chtěl
jet domů, nakonec budu muset přespat,
protože se stávám obětí humanitárního
bombardování. Hned dostávám panáka
jemné domácí jablkovice, pak zelňačku,
vývar z holubího masa, slaninu, pálivou
klobásu, ještě mnohem pálivější papriku, načež i koláč...
S Vicou Kerekes jsme se skutečně až
dodnes skoro neznali – jo, potkal jsem
ji na vernisáži svého kamaráda a jejího partnera Lukáše Musila (známějšího pod přezdívkou Musa), ale všichni

Pěstování kávy na Jávě

Jak se dělá kafe
V horách na poněkud přelidněném indonéském ostrově Jáva pěstují malí farmáři
kávu, která pak končí i v našich domácích šálcích. Proč vyměnili papriky a zelí
za kávovníky? A jak vypadá cesta kávového zrna z jejich rukou až na zaoceánský
parník? Seznamte se s lidmi, jejichž sklizeň možná už zítra ráno ochutnáte.

jsme spíš introverti, tak jsme se tehdy
s Vicou do řeči nedali; až teď:
– Nedáme ještě jednoho panáka?
– Ty jsi hroznej! Ano, dáme...
Mám takový pocit, že si to dnes
vynahradíme...

text Robert Čásenský / foto Will Horner

D

Co znamená Fiľakovo?
My říkáme maďarsky Fülek – a Fülek,
to jsou uši.
Palma ve znaku, uši v názvu –
město hodné podivu!
Prý tu žil pastýř, který měl starého psa
jménem Ouško – pes už byl nemocný,
ale pastýř se o něj dobře staral, a jednoho dne pes vyhrabal poklad, díky kterému postavil pastýř na kopci hrad...
... a pojmenoval ho podle psa, je mi
to jasné. Ty bydlíš v Budapešti – jak
často sem do Fiľakova jezdíváš?
Snažím se co nejčastěji. Nedávno jsem
si udělala řidičák, a od té doby je to jednoduché, za hodinu a tři čtvrtě bývám
tady, doma, vždyť je to jen přes kopec.
Proč sem jezdíš tak často a ráda?
Protože Fiľakovo... Fiľakovo, to jsem já.
Tady jsem sama sebou, nenasazuju si
70

o pralesu nad obcí Tenjolaya se začíná
opírat ranní slunce. Dole pod koruna
mi stromů je ale ještě docela příjemně.
Přesto člověku při šplhání do prudkého
svahu začínají po zádech sjíždět první
kapky potu. Tady, uprostřed pralesa ve
výšce 1483 metrů nad hladinou moře,
sklízí svou kávu Pak Anan. Je jedním
z mnoha farmářů v indonéské provin
cii Západní Jáva, kteří v posledních
letech přešli od pěstování zeleniny ke
kávě. „Pěstoval jsem zelí, chilli paprič
ky a lilky. Někdy se povedlo prodat i za
dobrou cenu, jenže jindy jsem zase ne
prodal vůbec nic,“ vypráví o tom, proč
nakonec změnil obor.
Pak Anan ohýbá záda, zkušeným
pohybem odtrhává třešně kávovníku
a hází je do velkého koše, který má na
popruhu přes rameno. Ruční trhání je
sice náročné, ale dává záruku, že se do

sklizně dostanou pouze červené, tedy
správně zralé kávové třešně. Na rozdíl
například od banánů, které můžete otr
hat zelené a ony pak ještě dozrají, ká
vová bobule po odtržení zrát přestává
a v zeleném stavu je pro další zpracování
v podstatě k ničemu. V období sklizně,
které na Západní Jávě trvá asi tři měsíce
od června do srpna, se proto musí pěs
titel ke každému keři vrátit několikrát.
Díky tomu, že má nízký odpad, dokáže
ze svých dvou hektarů, které v poměrně
prudkém kopci uprostřed pralesa má,
sklidit asi sedmnáct set kilogramů kávo
vých třešní. V každé třešni jsou dvě ká
vová zrna. A právě tady, ve stínu stromů
u Pak Anana, možná začíná cesta kávy,
která nakonec skončí i ve vašem šálku.
Jak tato cesta vypadá? Například Nes
presso, známá globální firma dodávají
cí kávové kapsle, začalo spolupracovat

Cesta kávy. Od sklizně
prochází káva na Západní
Jávě celou řadou kroků. Při
mokrém zpracování jsou
zrna vyloupávána z dužiny
a následně zbavována jejích
zbytků. Při suchém je pak
odstraňována pergamenová
slupka a zrna prochází sérií
třídění, včetně ručního.

Ceny inzerce
Jednorázová inzerce
Náklad 27 000 ks
2. obálka 

270 000 Kč

3. obálka

250 000 Kč

4. obálka

290 000 Kč

první inzertní strana

260 000 Kč

2/1

360 000 Kč

strana 2 a 3	

390 000 Kč

1/1

240 000 Kč

1/2

130 000Kč

1/3

90 000 Kč

1/4

70 000 Kč

Junior page

Rozměry inzerce

spad (zrcadlo)

2. obálka
270 000 Kč

3. obálka
250 000 Kč

4. obálka
290 000 Kč

203×265 mm

203×265 mm

203×265 mm

2/1
360 000 Kč

1/1
240 000 Kč

1/2
130 000 Kč

1/2
130 000 Kč

406×265 mm

203×265 mm

203×134 mm
(170×120 mm)

(79×230 mm)

1/3
90 000 Kč

1/3
90 000 Kč

1/4
70 000 Kč

1/4
70 000 Kč

64×265 mm

203×88 mm

160 000 Kč

(49×230 mm)

Ke každému rozměru inzerce
je třeba přidat 5 mm na ořez

(170×230 mm)

(170×75 mm)

97×134 mm

94×265 mm

52×265 mm

(82×121 mm)

(37×230 mm)

1/4
70 000 Kč

Junior page
160 000 Kč

203×70 mm
(170×57 mm)

126×194 mm
(111×180 mm)

Opakovaná inzerce
Může zasáhnout většinu nebo téměř všechny klienty, včetně prémiových klientů
u partnerských institucí.
slevy za opakování
3 opakování			
6 opakování			
12 opakování 			

5% sleva
10% sleva
15% sleva

Příplatky za speciální formáty a umístění ...............20%

Vkládaná inzerce, balení do folie, přiložení na titul
Finální cenu tvoří součet technických nákladů a váha přílohy, vkladu.
Ceny za vkládanou inzerci
do 10 g ........................................2,40 Kč/ks
do 20 g ........................................3,20 Kč/ks
do 30 g........................................4,80 Kč/ks
nad 30 g .....................................ceny dohodou
Technické náklady
vklad...........................................0,40 Kč
vklad na pozici..........................0,60 Kč
balení do folie............................1,20 Kč
balení a přiložení do folie......1,60 Kč
Na techn. náklady se nevztahují žádné provize.
Měsíčník Reportér nabízí celou řadu dalších nestandardních formátů inzerce – např.
páskování, klopy, rozkládací titulní strany, vlepy a další.
Ceny těchto formátů budou stanoveny dohodou.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Harmonogram
vydání 2019
uzávěrka
inzerce

expedice
vydání

LEDEN

4. 1. 2019

14. 1. 2019

ÚNOR

31. 1. 2019

8. 2. 2019

BŘEZEN

1. 3. 2019

11. 3. 2019

DUBEN

29. 3. 2019

8. 4. 2019

KVĚTEN

26. 4. 2019

6. 5. 2019

ČERVEN

24. 5. 2019

3. 6. 2019

ČERVENEC

20. 6. 2019

28. 6. 2019

SRPEN

26. 7. 2019

5. 8. 2019

6. 9. 2019

16. 9. 2019

ŘÍJEN

4. 10. 2019

14. 10. 2019

LISTOPAD

1. 11. 2019

11. 11. 2019

PROSINEC

29. 11. 2019

9. 12. 2019

ZÁŘÍ

Storno poplatky
při zrušení inzerce 21 dnů před zveřejněním – 100%
při zrušení inzerce 30 dnů před zveřejněním – 50%
Technické specifikace
Tisková inzerce soubory ve formátu PDF, EPS, AI, TIFF, minimální rozlišení 300 dpi
Texty v křivkách, natočení rastrů standardní, maximální krytí barev 300 %,
barevný profil PSO LWC Improved (ECI) – standard FOGRA 45
Inzerce pro digitální vydání ve formátech
PNG, JPEG (300 dpi), PDF

Přehled témat na rok 2019
Leden

• Obchody roku – největší události českého byznysu
• Investice 2019 – možnosti, tendence, výhledy
Únor

• Budoucnost české energetiky
• Zimní sporty, lyžování
Březen

• Nemovitosti – nejzajímavější projekty
Duben

• Rodinné firmy
• Cestování – destinace roku 2019
Květen

• Automobily – modely a trendy roku 2019
• MS v hokeji
Červen

• Trendy v gastronomii
• Digitální bankovnictví
Červenec

• Filmové číslo
Srpen

• Golfová příloha
Září

• Výroční číslo: 5 let magazínu Reportér
Říjen

• Auta – budoucnost mobility
Listopad

• Bydlení a design
Prosinec

• Finance
• Banka roku 2019

Kontakt
Reportér magazín, s.r.o.
Truhlářská 20
Praha 1
www.reportermagazin.cz

Inzerce
jana štruncová
tel.: +420 602 436 270
mail: jana.struncova@reportermagazin.cz
lucie langová
tel.: +420 603 853 590
mail: lucie.langova@reportermagazin.cz

Všeobecné obchodní podmínky najdete na www.reportermagazin.cz.

