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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

Jako obvykle zde byla nejprve 
řada spekulací: na představe
ní hodinek Watch společnosti 

Apple (přišlo v první půli září) se če
kalo několik let. Jako obvykle nechá
vala firma Apple více či méně pokout
ní informace o svém novém produktu 
bez komentáře, avšak trh na ně reago
val velmi bouřlivě. A tak ještě než ho
dinky Applu přijdou začátkem příští
ho roku do prodeje, mají už nyní celou 
řadu konkurentů, ať už založených na 
proprietárních systémech (originálním 
softwaru), nebo odvozenině Android 
Wear pocházející od Googlu. 

Tyto projekty se však – což je příznač
né – žádným šlágrem nestaly a přinesly 
spíše pochybnosti. Může tedy za takové 
situace s chytrými hodinkami prorazit 
Apple? Donutí někdo zákazníky sun
dat ze zápěstí drahé klasické hodinky? 
Může naopak nějaká síla přimět ty, kteří 
hodinky nahradili mobilním telefonem, 
aby začali na ruce něco nosit? 

Otázka zní, zda mohou chytré hodin
ky změnit hodinářské prostředí a ohro
zit zavedené hodinářské firmy. A zda 
teď může na hodináře dopadnout ob
doba quartzové revoluce z přelomu se
dmdesátých let, která zásadně změnila 
poměry v oboru a která staré výrobce 
téměř smetla.

Co ještě zbývá
Největším konkurentem Apple Watch 
jsou ve skutečnosti očekávání, která se 

Jablko kontra hodináři
Apple Watch

Mohou hodinky firmy Apple zvítězit? Mohou zlikvidovat tradiční 
hodinářský byznys? Krach starého modelu není vyloučen, na druhé 
straně se však tentokrát zdá, že tradiční výrobci jsou si nebezpečí 
převratných technologických změn vědomi.
text Patrick Zandl / foto Apple

za dva roky nahromadila. Tedy otázka, 
jak budou vyřešeny obtíže, které minia
turizace elektroniky do rozměrů hodi
nového pouzdra přináší, a zda to zákaz
níkovi něco smysluplného přinese.

Prvním a zjevně stále hlavním pro
blémem je napájení. Většina konku
rentů Applu vydrží bez nabíjení stěží 
den. O Apple Watch se říká, že hlavním 
důvodem posunu prodeje na příští rok 
je právě další práce na napájení. Zatím 
se údajně stěží přibližují denní výdrži 
a noc stráví na nabíjecí podložce.

Dosavadní zkušenosti lidí, kteří ho
dinky měli nějakou dobu na ruce, jsou 
jinak velmi pozitivní. Hodinky se prý 
skvěle ovládají, dotyková obrazovka 
a digitální korunka je posouvají v ovlá
dání o třídu výše, než kam se dostaly 
konkurenční modely. Bude to stačit? 
Budou chytré hodinky pomocníkem, 
luxusním šperkem, nebo obojím?

Klenot, nebo něco jiného?
Hodinářský průmysl postihly v  po
sledním půlstoletí dvě razantní změ
ny. Tou první byla quartzová revoluce, 
příchod elektronických stroječků, kte
ré nahradily jemnou mechaniku a ho
dinky zlevnily na zlomek původní ceny. 
Quartzová vlna málem smetla tradiční 
švýcarské i německé hodináře a před 
vymizením je zachránila jen obratná 
rekonsolidační strategie Nicolase Ha
yeka. Zásluhou tohoto legendárního 
švýcarskolibanonského podnikatele se 

Apple Watch
NABÍZÍ SE VE TŘECH 
PROVEDENÍCH.

Watch v oceli, Watch Sport 
v hliníku se silikonovým páskem 
a Watch Edition ve zlatě. Výběr 
různých provedení tahů.

Dvě velikosti: výška 38 nebo 
42 mm.

Pro fungování potřebují spolu-
pracovat s iPhonem (modelem 
5 a vyšším).

Krycí sklo: safírové, model 
Sport minerální.

Cena: Watch Sport 349 USD, 
ostatní neznámé.

Termín prodeje: počátek roku 
2015 (očekává se únor).

Funkce: dotykový displej, ovlá-
dací korunka, podpora exter-
ních aplikací, placení Apple Pay, 
fitness senzory a samozřejmě 
hodinky.
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Palác. V dobách socialismu 
patřila budova � rmě Strojexport, 
která se specializovala na vývoz 
strojírenských linek. Zde začínal 

Luděk Vinš svou kariéru.

Když jsem začal pracovat na tomto příběhu, myslel jsem, že půjde o vcelku oddechové čtení. 
Představoval jsem si, že text začnu větou: „Lobbista Tonda Blaník by měl zpozornět…“ V případu jde 
totiž o vlastnický spor kolem budovy Paláce Blaník (nyní Palác Fénix) na Václavském náměstí, kde 
jeden čas sídlil známý lobbista Roman Janoušek. Právě odtud přišla inspirace úspěšného parodického 
seriálu Kancelář Blaník. Jenže pak se ukázalo, že téma je o dost vážnější. Že v něm jde o násilné útoky, 
plánování vraždy a také o podivné mafi ánsko-policejní fi nty a podrazy s ne zcela jasnou rolí ÚOOZ.
Text Jaroslav Kmenta / foto ČTK a Profi media.cz

Je září 2015. V luxusní restauraci 
Kogo ve Slovanském domě v cen-
tru Prahy sedí dva muži. Mluví 

spolu tiše, aby je nikdo neslyšel. Vlast-
ně by to ani nešlo. Nikdo kolem nich 
není. Ten menší, opálenější muž s ost-
rým výrazem ve tváři si vyhradil několik 
stolů jen pro sebe. Je to stálý host, má 
svá privilegia. Druhý muž s pleší upro-
střed hlavy a lysinou vepředu mu bed-
livě naslouchá. 

Ten první je obávaný boss původem 
z Makedonie, jehož všichni oslovují jen 
přezdívkou Bojan. Ten druhý je fotba-
lový boss a exmajitel klubu FK Viktoria 
Žižkov Luděk Vinš.

Vinš má problém. Bojan ho řeší.

Bojan: Tak co ty?
Vinš: Bojujeme. Jedna věc je právní 
a druhá věc je nějaký ten nátlak.  
Bojan: Jaký nátlak? O tom jste s Jardou 
ještě nemluvili? (O tom, kdo je Jarda, se 
dozvíte v další části textu.) 
Vinš: Zatím ne. Řekli jsme si, že ještě 
počkáme. 
Bojan: Jarda mi říkal, že se mám sejít 
s tebou.

Vinš: V podstatě jde o to, že teď v té mé 
fi rmě na Václaváku sedí jako ředitel je-
den člověk, co mi nevyhovuje.
Bojan: Jo, to je manžel té…
Vinš: … no, manžel tý opatrovnice, kte-
rou mi tam dosadil soud. Pravděpodob-
ně nemají sňatek, ale léta spolu žijí.

Vinš v  tu chvíli ukazuje Bojanovi 
fotku, kde je rodina, o které mu vyprá-
ví. Jde o soudem určenou opatrovni-
ci „Vinšovy fi rmy“ Paláce Fénix JUDr. 
Sylvu Rychtalíkovou a jejího partne-
ra Miloně Doležala, jehož Rychtalí-
ková dosadila do fi rmy jako ředitele. 
Oba mají dohlížet na to, aby se fi rma se 
spoustou majetku a sídlem na Václav-
ském náměstí netunelovala. Soud toto 
opatření přijal dočasně do té doby, než 
se vyřeší obchodní spory, které vedou 
s Vinšem jeho bývalí společníci. Vinš to 
těžce nesl, protože od té chvíle, kdy se 
Rychtalíková ujala funkce opatrovnice, 
neměl přístup k penězům fi rmy.

Vinš: A tohle by měla být jejich dcera.
Bojan: Dobře, ale na děti nebudeme 
šahat.
Vinš: Na ni taky ne. Zatím.

Bojan: Takže ty chceš jenom jeho, aby-
chom vyřídili?
Vinš: Ona tam svého muže dosadila 
jako ředitele a ten začal vyvádět pení-
ze ven z fi rmy.
Bojan: Kolik má ta fi rma peněz?
Vinš: Deset až patnáct milionů, vol-
ných. Samozřejmě je tam daleko víc 
peněz, ale na ty on sáhnout nemůže.
Bojan: Co chceš konkrétního? Máme 
mu zlomit ruce? Nohy? Máme ho udě-
lat na vozíček?
Vinš: Ten člověk tam dělá hodně roz-
brojů. Já bych si přál, aby ona byla za-
strašená, aby věděla, že je něco zle. 
A jeho bych potřeboval úplně odstavit. 
Tak aby nemohl pracovat.
Bojan: Odstavit?
Vinš: No, nemyslel jsem to tak úpl-
ně… Já nevím, jak to říct. Nohy? Do 
nemocnice?
Bojan: Aby nemohl chodit do práce, 
musí se mu zlomit ruce a nohy. Mini-
málně. Záleží na tobě, jak dlouho chceš, 
aby nemohl…
Vinš: Půl roku, rok.
Bojan: Půl roku, rok, aby byl pryč? To 
můžu zajistit.

Palác Blaník a mafi e

Objednával vraždu. 
Zapomeňte
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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

FILMOVÉ POČINY

etadlo se vznášelo v mracích a Veronika 
Hladíková už pár minut zlověstně ťuka-
la nehtem do skleničky – toho muže ve 
středním věku měla tak akorát. Možná 
je to James Bond, ale tentokrát vážně 
přestřelil. „S tebou jsem, chlapče, skon-
čila,“ přísahala si v duchu... Jenže nebyl 
by to on, aby celou situaci nevyřešil po 
svém. Když před ní zčistajasna padl na 
kolena s prosbou, ať mu odpustí, má-
lem jí vypadla sklenička z ruky. Letušky 
spustily potlesk. Až po chvíli zvedla své 
dlouhé ebenové řasy: „O.K., dostal jsi 
mě, zapomeneme na to.“

Tohle by mohla být scénka z nového 
dílu o agentovi 007 –  jenže není, je to 
skutečná příhoda ze života Veroniky 

Hladíkové. Češky, které se za neshody 
takhle divadelně omlouval James Bond 
alias Daniel Craig: stalo se to na lince 
Tokio–Sydney. 

Veronika Hladíková se totiž v  ho-
llywoodských kruzích léta pohybuje. 
Pracuje jako osobní asistentka herců. 
Abych to upřesnila – přestože se o ní ve 
filmových kruzích mluví jako o „asis-
tentce hvězd“, ona tohle označení vylo-
ženě nesnáší. Sama si ve svém pracov-
ním jazyce říká jednoduše „Pí Ej“, tedy 
personal assistant.

Docela zábava
Volám jí s  žádostí o  rozhovor. Prý se 
právě vrátila z  natáčení a  má volno, 

Pracuje či pracovala pro planetárně slavné herečky a herce, jako je Angelina Jolie, Hugh Jackman 
nebo Wesley Snipes. Cestuje soukromými tryskáči, zúčastňuje se nablýskaných večírků a bydlí 

v luxusních hotelech. No a co? komentuje to „personal assistent“ Veronika Hladíková. Na to, aby jí 
sláva stoupla do hlavy, už totiž zažila dost vzestupů a pádů. I její život by vydal na filmový příběh. 

text Adéla Vopěnková / foto Johana Pošová

L

Můj krásný 
vypůjčený život

Veronika Hladíková, filmová osobní asistentka
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Exkluzivní 
čtenářská skupina

•  Měsíčník Reportér oslovuje vzdělané a úspěšné čtenáře a čtenářky 
s nadprůměrnými příjmy, rozhledem i postavením.

•  Partnerská vydání magazínu Reportér jsou určena 
prémiovým klientům: 

•  Díky partnerským vydáním Reportér garantuje prodaný náklad 
15 000 ks výtisků měsíčně do rukou čtenářů  
z vyšších a velmi vysokých příjmových skupin.

•  Průměrná předpokládaná čtenost v těchto prémiových cílových 
skupinách tvoří cca 120 000 čtenářů každý měsíc.*

* (vychází z průměrné čtenosti ekonomických a zpravodajských titulů – zdroj 
Mediaprojekt 2015)

•  Česká spořitelna (Erste Group) 
program Erste Premier 

•  Fincentrum – VIP klienti jedné z největších 
poradenských firem  

•  Travel service



Základní faktografické údaje

•  Periodicita: měsíčník, 12 vydání ročně

•  Rozsah tištěného vydání: 148 až 164 stran

•  Vychází v nákladu 35 000 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

•  Cena el. vydání: 2,69 EUR



2. obálka 
270 000 Kč

203×265 mm

64×265 mm
(49×230 mm)

1/3 
90 000 Kč

203×88 mm
(170×75 mm)

1/3 
90 000 Kč

203×265 mm

3. obálka 
250 000 Kč

406×265 mm

2/1 
360 000 Kč

203×265 mm
(170×230 mm)

1/1 
240 000 Kč

203×134 mm
(170×120 mm)

1/2 
130 000 Kč

94×265 mm
(79×230 mm)

1/2 
130 000 Kč

203×265 mm

4. obálka 
290 000 Kč

Ceny inzerce
Jednorázová inzerce 
Náklad 35 000 ks, garantovaný prodej v tzv. afluentních cílových 
skupinách 15 000 ks, odhadovaná čtenost 120 000 prémiových 
čtenářů na vydání.

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 160 000 Kč

1/4 
70 000 Kč

97×134 mm
(82×121 mm)

1/4 
70 000 Kč

203×70 mm
(170×57 mm)

52×265 mm
(37×230 mm)

1/4 
70 000 Kč

126×194 mm
(111×180 mm)

Junior page 
160 000 Kč

Rozměry inzerce
spad (zrcadlo)

Ke každému rozměru inzerce 
je třeba přidat 5 mm na ořez



Opakovaná inzerce
Rozšiřuje záběr prémiových klientů partnerských vydání.  
Může tak zasáhnout většinu nebo téměř všechny špičkové klienty  
u partnerských institucí. 

slevy za opakování
3 opakování   5% sleva
6 opakování   10% sleva
12 opakování    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 2016
   vydání  uzávěrka inzerce dodání podkladů datum vydání
  Leden 2016 29. 12. 2015 31. 12. 2015 11. 1. 2016

  Únor 2016 2. 2. 2016 5. 2. 2016 15. 2. 2016

  Březen 2016 1. 3. 2016 4. 3. 2016 14. 3. 2016

  Duben 2016 29. 3. 2016 1. 4. 2016 11. 4. 2016

  Květen 2016 26. 4. 2016 29. 4. 2016 9. 5. 2016

  Červen 2016 24. 5. 2016 27. 5. 2016 6. 6. 2016

  Červenec 2016 20. 6. 2016 22. 6. 2016 1. 7. 2016

  Srpen 2016 26. 7. 2016 29. 7. 2016 8. 8. 2016

  Září 2016 30. 8. 2016 2. 9. 2016 12. 9. 2016

  Říjen 2016 27. 9. 2016 30. 9. 2016 10. 10. 2016

  Listopad 2016 1. 11. 2016 4. 11. 2016 14. 11. 2016

  Prosinec 2016 29. 11. 2016 2. 12. 2016 12. 12. 2016

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



Kontakt
Reportér magazín, s.r.o.
Truhlářská 15
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.


