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• Monthly news magazine in print and digital
versions for sophisticated readers,
who demand quality content.

• The magazine appeals to readers interested
in public affairs, business, culture, Central
Europe and intriguing personalities.

• Sales of this monthly publication begin

in September 2014; via subscription and
newsstand sales and via bulk sales of branded
editions for partner company clients.
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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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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?

Content: 5 Sections
Report – investigative pieces and in-depth
coverage along with photo reports
Czech Achievements – stories on interesting people
or success stories from various segments of society
Business – in-depth stories that are not
covered in day-to-day news reports
Central Europe – cooperation with reporters from
Austria, Germany, Hungary, Poland and Slovakia
Art/Literature – fiction, short stories and essays
written only for The Reporter Magazine

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

Exclusive Readership
• T he Reporter Magazine targets educated, successful readers

with above-average incomes and positions. These readers have
sophisticated tastes and topics that interest them.

• T he Reporter Magazine’s branded editions will be read by
premium clients of our partners:

• Česká spořitelna (Erste Group)
program Erste Premier

• Fincentrum – one of the largest financial-consulting
companies — VIP clients

• Travel service
• T hanks to its branded editions, the Reporter Magazine will have
a guaranteed circulation of a minimum 10,000 copies sold
per month. These will reach readers from high to very high
income groups.

 e expect the average monthly readership to be 110,000 readers
•W
from among premium groups.*

* (This estimate is based on average readership for business and news outlets.
Source: Mediaprojekt 2018)

Basic Facts
• Periodicity: monthly, 12 issues annually
• Number of printed pages: 132 – 164
• Print circulation: 32,000 copies per month
• Paper: 80g, LWSC bright, white glossy paper
• Digital edition: iOS, Android, PC
• Price per print issue: 69 CZK
• Annual subscription: 500 CZK
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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.

Advertising Prices
Single-ad advertising
Print circulation – 27,000 copies.
2nd cover 

270 000 CZK

3rd cover

250 000 CZK

4th cover

290 000 CZK

First advertising page 260 000 CZK
2/1

360 000 CZK

Pages 2–3 	

390 000 CZK

1/1

240 000 CZK

1/2

130 000 CZK

1/3

90 000 CZK

1/4

70 000 CZK

Junior page

Print Production
Specifications
2nd cover
270 000 CZK

3rd cover
250 000 CZK

4th cover
290 000 CZK

203×265 mm

203×265 mm

203×265 mm

2/1
360 000 CZK

1/1
240 000 CZK

1/2
130 000 CZK

1/2
130 000 CZK

406×265 mm

203×265 mm

203×134 mm
(170×120 mm)

(79×230 mm)

1/3
90 000 CZK

1/3
90 000 CZK

1/4
70 000 CZK

1/4
70 000 CZK

64×265 mm

203×88 mm

160 000 CZK

(49×230 mm)

Bleed 5 mm

(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 CZK

Junior page
160 000 CZK

203×70 mm
(170×57 mm)

126×194 mm
(111×180 mm)

Repeat Advertisement
Repetition of advertisements broadens the scope of premium clients reached
by advertisers. Repeat advertisement enables (via the branded editions)
communication with either all, or most of the exclusive clients of the partner
companies.
Discounts for Repeat Advertisement
Repeated 3×			
5% discount
Repeated 6×			
10% discount
Repeated 12×			
15% discount
Supplementary charge for special formats and positioning ...............20%

Inserted ads (inlays), special packaging/wrapping
attached to the magazine cover
The final price consists of technical costs and the weight
of the supplement or insert.
Prices for Inserted Ads
Up to 10g..............................................2,40 CZK per copy
Up to 20g .............................................3,20 CZK per copy
Up to 30g..............................................4,80 CZK per copy
Over 30g ..............................................Per agreement
Technical Cost
Insert................................................... 0,40 CZK
Insert to a particular page.............. 0,60 CZK
Plastic cover wrapping..................... 1,20 CZK
Plastic cover insert wrapping......... 1,60 CZK
No bonuses applied to the technical cost.
Reporter Magazine offers a variety of non-standard ad formats;
i.e. expanded cover pages, stickers.
Prices for those formats are determined per individual agreement.
All prices shown in this document do not include VAT.

Publication Schedule
2019
issue 		ad deadline

issue date

January 2019

01/04/19

01/14/19

February 2019

01/31/19

02/08/19

March 2019

03/01/19

03/11/19

April 2019

03/29/19

04/08/19

May 2019

04/26/19

05/06/19

June 2019

05/24/19

06/03/19

July 2019

06/20/19

06/28/19

August 2019

07/26/19

08/05/19

September 2019

09/06/19

09/16/19

October 2019

10/04/19

10/14/19

November 2019

11/01/19

11/11/19

December 2019

11/29/19

12/09/19

Cancellation Refund Policy
21 days before publication – no refund
30 days before publication – 50% refund

Contact
Reportér magazín, s.r.o.
Truhlářská 20
Prague 1
www.reportermagazin.cz

Advertising Sales:
jana štruncová
cellphone: +420 602 436 270
e-mail: jana.struncova@reportermagazin.cz
lucie langová
cellphone: +420 603 853 590
e-mail: lucie.langova@reportermagazin.cz

Our general business terms and conditions
can be found at www.reportermagazin.cz.

2019 Topic Overview
January

• Deals of the year. The most imporatnt events in Czech business in 2019.
Prospects and trends
February

• Future of Czech energy business
• Skiing and other winter sports
March

• Real Estate. The most interesting projects of 2019
April

• Family Business Special
• Travelling. Destinations of 2019
May

• Cars of 2019. Models and trends
• Ice Hockey World Championsip
June

• Gastronomy. Trends
• Digital banking
July

• Film Special
August

• Golf Special
September

• Anniversary Special: 5 Years of Reporter Magazine
October

• Cars. Future of Mobility
November

• Housing and Design
December

• Finances. Bank of the year.

