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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.

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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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

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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Exclusive Readership

•  The Reporter Magazine targets educated, successful readers 
with above-average incomes and positions. These readers have 
sophisticated tastes and topics that interest them.

•  The Reporter Magazine’s branded editions will be read by 
 premium clients of our partners:

•   Thanks to its branded editions, the Reporter Magazine will have 
a guaranteed circulation of a minimum 15,000 copies sold 
per month. These will reach readers from high to very high 
income groups. 

•  We expect the average monthly readership to be 120,000 readers 
from among premium groups.*

*  (This estimate is based on average readership for business and news outlets. 
Source: Mediaprojekt 2015)

•  Česká spořitelna (Erste Group) 
program  Erste Premier 

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

•  Travel service



Basic Facts

•  Periodicity: monthly, 12 issues annually

•  Number of printed pages: 130 – 150

•  Print circulation: 35,000 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

•  Price of digital edition: 2.69 EUR
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Advertising Prices
Single-ad advertising
Print circulation – 35,000 copies.  
Guaranteed sales among affluent target groups – 15,000 copies.  
Estimated readership – 120,000 premium readers per issue.

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 160 000 CZK

Print Production 
Specifications

Bleed 5 mm

2nd cover 
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1/3 
90 000 CZK

1/3 
90 000 CZK

3rd cover 
250 000 CZK

2/1 
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1/1 
240 000 CZK

1/2 
130 000 CZK

1/2 
130 000 CZK

4th cover 
290 000 CZK

1/4 
70 000 CZK

1/4 
70 000 CZK

1/4 
70 000 CZK

Junior page 
160 000 CZK



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 
(2016)
   issue  ad deadline ad delivery issue date
   January 2016 12/29/16 12/31/16 01/11/16

   February 2016 02/02/16 02/05/16 02/15/16

   March 2016 03/01/16 03/04/16 03/14/16

   April 2016 03/29/16 04/01/16 04/11/16

   May 2016 04/26/16 04/29/16 05/09/16

   June 2016 05/24/16 05/27/16 06/06/16

   July 2016 06/20/16 06/22/16 07/01/16

   August 2016 07/26/16 07/29/16 08/08/16

   September 2016 08/30/16 09/02/16 09/12/16

   October 2016 09/27/16 09/30/16 10/10/16

   November 2016 11/01/16 11/04/16 11/14/16

   December 2016 11/29/16 12/02/16 12/12/16

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



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


