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POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
PLNÝ KOUZEL
Scénář: Alena a Jan Pixovi
Texty písní: Kristýna Pixová
Režie: Matěj Balcar
Hudba: Vašo Patejdl
s živým orchestrem Felixe Slováčka jr.

www.prazskyprehled.cz

Pražský přehled
kulturních pořadů
(elektronicky – česky)

Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o.
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
IČ: 04892232; DIČ: CZ04892232
číslo účtu: 1204611/5500

www.kampocesku.cz
www.facebook.com/kampocesku
twitter.com/kampocesku, www.instagram.com/kampocesku

E
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datová schránka: c67rch4
tel.: +420 222 944 816–7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
Tisk magazínů zajišťuje
www.akontext.com

O NÁS
Vydavatelství KAM po Česku je výhradně česká
nezávislá společnost. Za dobu své existence
se jako značka prosadil v oblasti poskytování
informací o nabídce cestovního ruchu a kulturních
programů v ČR. Zaměřuje se na široké
publikum čtenářů v cílových skupinách rodina
s dětmi, aktivní turisté a senioři. Nástrojem pro
komunikaci jsou články a inzerce sdílené tištěnými
periodiky, internetem a sociálními sítěmi.
 5 magazínů | 5 jazykových mutací
 zemí střední Evropy | příhraničí ČR
5

Virtuální
Turistické Informační Centrum
Co nabízíme?
n více než 502 infocenter po celé ČR
n detailní profily všech TIC
n co TIC nabízí veřejnosti
n na jednom místě: www.kampocesku.cz

 3 titulů ročně | tištěná periodika
2
 42 distribučních míst | infocentra
3
 000 adres | jako newsletter
6
 000 návštěv/den | kampocesku.cz
3
 www.facebook.com/kampocesku
	www.facebook.com/prazskyprehled
 https://twitter.com/kampocesku/
 www.instagram.com/kampocesku/

Aplikace KAM po Česku nabízí
 a
 ktuální vydání
magazínů
 rchiv vydaných
a
magazínů
 ktuální soutěže
a

Karta TIC
aktualizace karty

300 Kč

Podklady pro inzerci
 fota a kresby

JPEG, TIFF, EPS, BMP, PNG
rozměr: 800 x 600 pixelů a více

formát souborů: EPS, Ai, PDF
 loga
	barevnost: CMYK | písmo:
v křivkách
 dodaná PDF	pouze tisková kvalita, CMYK,
minimálně 300 DPI
POZOR: U podkladů dodaných v RGB redakce
nezaručí správnou barevnost v tisku.

www.kampocesku.cz

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

1/1

199 x 256 mm
(zrcadlo)

199 x 256 mm (zrcadlo)

13. ročník

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

30 000 Kč

22 000 Kč

zadní obálka

2 500 znaků vm /
2x foto
2 000 znaků vm /
3x foto
1 600 znaků vm /
4x foto

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

40 000 Kč

Turistický magazín

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně,
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kamnavylet.cz.

16 000 Kč
ZDARMA

Speciá20l15/2016

ročník V., listopad 2015

Turistický magazín

Speciál

NA VÝLET

Když
medvědi
spí…

5 000 Kč

8 500 Kč

1/2 199 x 125,5 mm
2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

12 500 Kč

ZDARMA

ročník X., duben–září 2020

63 x 125,5
600 zn. /
1x foto

1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto
700 zn. / 3x foto

Turistický magazín

ZDARMA

ročník XII., březen–říjen 2022

Slepá ulička je
místem mých
největších

„Kdo pije, brzy
zemře. Kdo nepije,
umře ještě dřív,
protože ten, kdo
pije, ho přejede.“
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ZIM A

NA VÝLET

1/3 131 x 125,5 1/6

8 500 Kč

131 x 256 mm

1/3

2/3

1/1

občasník
ČESKY
2x ročně
cestování, turistika, kultura, akce
rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři
min. 15 000 výtisků
infocentra po celé ČR
25. dne předchozího měsíce
poslední pracovní den předchozího měsíce
SEND; www.periodik.cz
40 Kč
ZDARMA

vnitřní obálka

4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto

22 000 Kč

Mimořádné vydání magazínu se zaměřuje vždy na jedno dané téma.
Jako bonus je magazín věnován předplatitelům magazínu KAM po
Česku.
KAM na výlet
periodicita
zaměření
cílové skupiny
náklad
distribuce
na www
v infocentrech
předplatné (poštovné)
cena

1/1

vnitřní strana
grafika KAM

63 x 256 mm

www.kamnavylet.info

1/1

vnitřní strana
vizuál

-Milan Kundera-

-Radomír Šimůnek-
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KAM na výlet – Speciál 2023
vydání
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vychází na www distribuce v TIC
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Jagellonci

Anna

Jiří

nádvořími do zahrad

Ladislav
Pohrobek

Alžběta

*12. 4. 1432
†14. 11. 1462

*1431 (1435)
†16. 2. 1435

*1436 (1437)
†30. 8. 1505

*22. 2. 1440
†23. 11. 1457

Prague Castle,

Vilém

*1410/†2. 6. 1410

*asi září 1390
†3. 8. 1451

*28. 2. 1409
†19. 12. 1442

*1376
†26. 9. 1425

Prokop

Karel V. Moudrý
král francouzský
*1338/†16. 9. 1380

*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

Jan Zhořelecký

král uherský
*14. 2. 1368
†9. 12. 1437

*11. 5. 1366
†7. 6. 1394

Blanka z Valois

Kateřina

Markéta

*22. 6. 1370
†1. 3. 1396

Anna

markrabě moravský
*1355 (1352)
†12. 10. 1394

markrabě moravský
*1351 (1354)
†1411

durch die Burghöfe in die Gärten

*?
†před 1405

Jan – nemanž. syn
probošt vyšehradský
*?/†?

Jan Soběslav

Jošt

*únor 1353
†před 17. 7. 1378

*29. 9. 1373
†4. 6. 1410

Alžběta
*1355
†1400

*1316
†1. 8. 1348

*1339
†11. 7. 1362

Anna Falcká

Karel IV.

*1329
†2. 2. 1353

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

*14. 5. 1316
†29. 11. 1378

*27. 3. 1323
†srpen 1324

*1318
†3. 10. 1369

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

*1347
†14. 2. 1393

Eliška

Markéta
Korutanská
zv. Maultasch

Přemysl
Otakar

Alžběta
Pomořanská

Bona

Anna

Jan Jindřich

*?/†?

*27. 3. 1323
†3. 9. 1338 (?)

markrabě moravský
*12. 2. 1322
†12. 11. 1375

Václav

vévoda lucemburský
*25. 2. 1337
†7. (8.) 12. 1383

Mikuláš

nemanželský syn
*1322/†29. 7. 1358

Beatrix
Bourbonská
*?
†23. 12. 1383

Eliška
Přemyslovna

Marie

*?/†?

*asi 1304
†26. 3. 1324

Jindřich
a Baldvin

*?/†5. 6. 1288

Markéta

převorka
v Beaumontu
*?
†6. 10. 1336

řeholnice kláštera
v Lille *?/†?

*?
†1311

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Felicitas

Markéta

Philippa

Jan
Lucemburský

převorka
v Marienthalu
*?
†14. či 16. 2. 1337

Beatrix
Lucemburská

Anežka
*?/†?

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Jindřich VII.
(IV.)

Kateřina

Ermengarda

*?/†?

Walram

jediná dcera
*?/†1282

Baldvin

*asi 1280
†26. 7. 1311

arcibiskup trevírský
*1285
†21. 1. 1354

hrabě lucemburský
*12. 7. 1275 (1276)
†24. 8. 1313

Walram IV.
*?
†1280

Jindřich III.

Isabella

Felicitas

Markéta

*?/†?

*?/†?

*?/†?

hrabě lucemburský
*1240 (?)
†5. 6. 1288

Walram

pán z Ligny
*?/†5. 6. 1288

Filipina

Jindřich IV.
Limburský

*?/†6. 4. 1311

prvoroz. syn Walrama
*?/†1247

Jindřich II.

dědictví po přeslici
přešlo do vlastnictví
hrabat z Namuru

Konrád II.
*?/†1136

Adalbero

Jindřich
(95)

*?/†?

*?/†1096

Adalbero

Wilhelm

*?/†1130 (1127/31)

Konrád I.

*?/†?

*?/†8. 8. 1086

Rudol

f
Giselbert

*?/†1099

Jindřich

*?/†4. 10.

Friedrich

1047

*?/†1065

Jindřich

hrabě ze Salmu
*?/†14. 8. 1056/65

Friedrich

Adalbero
*?/†1037

(Heinrich)
*?/†1026

českého

Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I.
*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

koruna říšská
Karla Velikého

rálo
vst ví

ka
u rs
emb

*?/†?

řečený Veliký
hrabě lucemburský
*1217
†24. 12. 1281

(Frederic)
*?/†1019

Siegfried

(Sigefroi)
*?/†13. (15.) 8. 998(7)

Walram III.

vévoda z Limburgu
*1180/†1226

99 Kč

erb
K

z Luc

Isabella z Baru

Jindřich I.
řečený Slepý
*1138/†1196

Ermesinde I.
*?/†24. 6. 1143

Mathilda
*?/†?

Hermann

*?/†28. 9. 1088

Adalbero

*?/†13. 11. 1072

Irmingard
*?/†1035

koruna
Svatováclavská

50 Kč
hrabata ze Salmu

Otgiva
*?/†?

Voda
*?/†?

Giselbert
*?/†?

Theoderich
*?/†1046

Kunigunde
*?/†8. 8. 1037

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk
(Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou.
Oženil se s Hedwig v. Elsass.

EDICE
KAM po Česku

Theoderich
*?/†?

Luitgard
*?/†?

Eva

*?/†?

дворами в сады

Městská
heraldika

Jan

*1340/†1416?

Jitka
(Guta, Bona)

Пражский Град,

Anna Svídnická

erb hrabat

objednat pro prodej v TIC
 
 objednat můžete v e-shopu
 objednat na adrese redakce

Zikmund

Anna

král český
*26. 2. 1361
†16. 8. 1419

Jan

Markéta

*1377 (1378)
†1378

*13. 3. 1372
†24. 7. 1373

Václav IV.

Ludvík I.

vévoda z Anjou
*1339/†1384

markrabě moravský
*1354 (1355/58)
†24. 9. 1405

Jindřich

Karel

Alžběta

*19. 4. 1358
†4. 9. 1373

Václav

*17. 1. 1350
†28. 12. 1351

vévoda dolnobavorský
*29. 11. 1329
†20. 12. 1340

Die Prager Burg,

Žoﬁe

Johana

*1356
†31. 12. 1386

Kateřina

*1342
†20. 5. 1386

Markéta

*24. 5 1335
†7. 9. 1349

In and Out without Hassle

Jiří – nemanž. syn
benediktinský mnich
*?/†1457

Alžběta (Eliška)

Alžběta

NABÍDKA

14.6.2013 17:16:27

Pražský hrad,

Habsburkové

Ermentrud
*?/†?

250 Kč

250 Kč

Luděk Sládek
František Kadlec

Lucemburkové
Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; graﬁcká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů
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Levné řešení propagačních materiálů

Kutná Hora
Založeno L.P. 1276

 pro TIC, města, obce, památky
 vysoká grafická vypovídací hodnota / nízký náklad a ceny
Balíček infoKAM

cena
zahrnuje

Leták A3: 4/4 115g KM
Leták A4: 4/4 115g KM
Vizitky 4/4: 300g KM
Kalendář A7: 4/4 300g KM

1 080 Kč
grafické
práce
+ tisk
+ doprava

Samolepky QR: pouze 10 ks
CENA základního balíčku

tisk
100 ks

670 Kč

grafické
práce +
tisk 100 ks
1 880 Kč
1 170 Kč

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice
českých králů. Všechna tato přízviska jí po právu náleží. Kutná Hora je zároveň jediným
městem ve Středočeském kraji se statutem UNESCO, jímž se pyšní již od roku 1995.
Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z metropole
trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle. Kromě nepřeberného množství
unikátních památkových objektů však Kutná Hora nabízí i bohatý kulturní program po
celý rok. Ani milovníci aktivního trávení volného času tu nepřijdou zkrátka, Kutnohorsko je doslova „prošpikované“ cyklotrasami. Nejbližší okolí stříbrného města je důkladně
zmapováno naučnou cyklostezkou stezkou OS Denemark a jen ve městě jako takovém
se nachází více než 80 „keší“.

doprava
po ČR

Kutná Hora patří také k nejromantičtějším českým městům, v křivolakých uličkách zapomenete na každodenní stres a pohltí vás jedinečná tajuplná atmosféra středověké
metropole. Město disponuje letní plovárnou, krytým bazénem, zimním stadionem a zároveň tu můžete vyzkoušet nejdelší bobovou dráhu v České republice. Kutnohorsko je
i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské
oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se
jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským
regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy.

72 Kč
72 Kč

330 Kč

580 Kč

60 Kč

340 Kč

590 Kč

60 Kč

130 Kč / 10 ks 180 Kč / 10 ks

Město
Kutná Hora

30 Kč

5 200 Kč

Osobnosti

T

Kutná Hora odjakživa přitahovala umělce svou nezaměnitelnou atmosférou. S její historií jsou spojena jména jako Jiří Orten či Josef
Kajetán Tyl. Kutnou Horu proslavil také legendární renesanční bouřlivák Mikuláš Dačický z Heslova. Málokdo tuší, že byl také vynikajícím kronikářem a glosátorem, jeho „Paměti“ jsou dodnes cenným
zdrojem informací o životě ve stříbrném městě v předbělohorském
období. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Liam Neeson, Peter O´Toole,
i tyto hvězdy stříbrného plátna jsou spojeny se stříbrným městem.
Kutná Hora si zahrála v mnoha hollywoodských trhácích, často ve
filmech představuje Velkou Británii či Francii 19. století.
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Zajímavosti

Rychnov
nad Kněžnou

y Víte, co říká bronzová deska z roku 1595 u vstupu do královské
audienční síně Vlašského dvora? Nabádá radní města - více ale
až na prohlídce.
y Interiér chrámu sv. Barbory zdobí unikátní fresky z konce 15. století.

2018
Leden

Únor

Březen

Po Út St Čt Pá So Ne

Po Út St Čt Pá So Ne

Po Út St Čt Pá So Ne
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30 31
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Duben

Květen

Červen

Po Út St Čt Pá So Ne
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1
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Tip na výlet do okolí

K

18 19 20 21
Z Kutné Hory se vydejte po17 silnici
č.222,23směrem na Pardubice. Nejprve
24 25 26 27 28 29 30
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete
do Říjen
obce Sv. Mikuláš.
si ujít návštěvu zámku Kačina, který
Listopad Nenechte
Prosinec
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
patří mezi nejvýznamnější
empírové
1 2 3 4
1 2 stavby v Čechách.

Z
pr
do
pa

Červenec

Srpen

Po Út St Čt Pá So Ne
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1
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Města Kutná Hora
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel./fax: +
tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích)
mob.: +420 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz

www.guide.kh.cz

Historie
Ve 13. století vypukla na území dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“, pohádkově bohaté
výnosy stříbrných dolů pozvedly město na pozici druhého nejvýznamnějšího a nejbohatšího města království hned po Praze. Příjmy z dolů financovaly stavbu nejvýznamnějších
středověkých památek stříbrného města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory.
Kutná ovlivnila
Hora
Sedmnácté století přineslo útlum těžby stříbra, v 19. století průmyslová revoluce
město jen okrajově. Těmto faktům vděčí Kutná Hora Město
za svou dnešní tvář, kterou tvoří
Kutná Hora
zcela unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických památek.
Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec.
Založeno L.P. 1276

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice
českých králů. Všechna tato přízviska jí po právu náleží. Kutná Hora je zároveň jediným
městem ve Středočeském kraji se statutem UNESCO, jímž se pyšní již od roku 1995.
Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z metropole
trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle. Kromě nepřeberného množství
unikátních památkových objektů však Kutná Hora nabízí i bohatý kulturní program po
celý rok. Ani milovníci aktivního trávení volného času tu nepřijdou zkrátka, Kutnohorsko je doslova „prošpikované“ cyklotrasami. Nejbližší okolí stříbrného města je důkladně
zmapováno naučnou cyklostezkou stezkou OS Denemark a jen ve městě jako takovém
se nachází více než 80 „keší“.

Na bohatou historii nás upomíná zejména katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Jana Křtitele, nejstarší stavba katedrálního typu ve střední Evropě, v níž se snoubí
gotika s barokem v jedinečném stavebním stylu J. B. Santiniho-Aichla. Nedaleko
katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech svatých se světově proslulou kostnicí
– unikátní připomínkou lidské pomíjivosti. Její výzdoba je tvořena téměř výhradně
z lidských kostí. Kromě těchto památek mohou turisté navštívit i Jezuitskou kolej –
Galerii Středočeského kraje (GASK), České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku,
či jeho pobočky v Kamenném a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo
Historie
českých králů ve Vlašském dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových
objektů a muzeí.

Kutná Hora patří také k nejromantičtějším českým městům, v křivolakých uličkách zapomenete na každodenní stres a pohltí vás jedinečná tajuplná atmosféra středověké
metropole. Město disponuje letní plovárnou, krytým bazénem, zimním stadionem a zároveň tu můžete vyzkoušet nejdelší bobovou dráhu v České republice. Kutnohorsko je
i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské
oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se
jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským
regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy.
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Města Kutná Hora

Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel./fax: +
tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích)
mob.: +420 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz

Ve 13. století vypukla na území dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“, pohádkově bohaté
výnosy stříbrných dolů pozvedly město na pozici druhého nejvýznamnějšího a nejbohatšího města království hned po Praze. Příjmy z dolů financovaly stavbu nejvýznamnějších
středověkých památek stříbrného města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory.
Sedmnácté století přineslo útlum těžby stříbra, v 19. století průmyslová revoluce ovlivnila
město jen okrajově. Těmto faktům vděčí Kutná Hora za svou dnešní tvář, kterou tvoří
zcela unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických památek.
Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec.

České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, či jeho pobočky v Kamenném
www.guide.kh.cz
a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo českých králů ve Vlašském
dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových objektů a muzeí.

Na bohatou historii nás upomíná zejména katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Jana Křtitele, nejstarší stavba katedrálního typu ve střední Evropě, v níž se snoubí
gotika s barokem v jedinečném stavebním stylu J. B. Santiniho-Aichla. Nedaleko
katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech svatých se světově proslulou kostnicí
– unikátní připomínkou lidské pomíjivosti. Její výzdoba je tvořena téměř výhradně
z lidských kostí. Kromě těchto památek mohou turisté navštívit i Jezuitskou kolej –
Galerii Středočeského kraje (GASK), České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku,
či jeho pobočky v Kamenném a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo
českých králů ve Vlašském dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových objektů a muzeí.

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habrkovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland,
který založili v roce 2008 manželé Ringelovi spolu se svými syny.
Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr
Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse.
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě majestátních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy
Osobnosti
Tip na výlet městem
či morčata.
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Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce a odtud dále
po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou minulost obce odkazuje
celá řada památkových objektů. Žehušické památky nejsou sice
přístupné veřejnosti, velmi působivé jsou však i zvenčí.
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Kutná Hora odjakživa přitahovala umělce svou nezaměnitelnou atmosférou. S její historií jsou spojena jména jako Jiří Orten či Josef
Kajetán Tyl. Kutnou Horu proslavil také legendární renesanční bouřlivák Mikuláš Dačický z Heslova. Málokdo tuší, že byl také vynikajícím kronikářem a glosátorem, jeho „Paměti“ jsou dodnes cenným
zdrojem informací o životě ve stříbrném městě v předbělohorském
období. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Liam Neeson, Peter O´Toole,
i tyto hvězdy stříbrného plátna jsou spojeny se stříbrným městem.
Kutná Hora si zahrála v mnoha hollywoodských trhácích, často ve
filmech představuje Velkou Británii či Francii 19. století.

Zajímavosti

y Víte, co říká bronzová deska z roku 1595 u vstupu do královské
audienční síně Vlašského dvora? Nabádá radní města - více ale
až na prohlídce.
y Interiér chrámu sv. Barbory zdobí unikátní fresky z konce 15. století.

Prohlídku historického jádra města zahájíme u gotického chrámu
sv. Barbory. V jeho sousedství se nachází bývalá kaple Božího těla
s terasou, ze které je nezapomenutelný pohled na panorama města.
Odtud se vydáme širokou ulicí, která byla po vzoru pražského Karlova mostu vyzdobena sousošími světců a lemuje rozsáhlý komplex
budov Jezuitské koleje. Nenápadná malebná Ruthardská ulička
vás dovede kolem kostela sv. Jakuba až k bývalému sídlu českých
králů, k Vlašskému dvoru. Bývala to centrální mincovna, razily se
zde proslulé pražské groše. Od brány Vlašského dvora pokračujte
rovně a vlevo a dojdete na Palackého náměstí. Vydejte se podloubím
vzhůru až k Morovému sloupu, kolem něj projdete vlevo na Václavské
náměstí s Kamenným domem. Pokračujeme vlevo Lierovou ulicí,
na jejím konci už uvidíte Kamennou kašnu. Cestou k ní se zastavte
v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého. Od Kamenné kašny
vlevo půjdete dolů po Komenského náměstí až k ulici Barborské. Po
ní dojdete až k Českému muzeu stříbra – Hrádku. Jistě si nenecháte
ujít možnost nahlédnout do středověku v havířské vesnici, obléknete
si havířkou perkytli a navštívíte důl Osel.

Tip na výlet do okolí

Kam s dětmi

Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardubice. Nejprve
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete
do obce Sv. Mikuláš. Nenechte si ujít návštěvu zámku Kačina, který
patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách.
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Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habrkovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland,
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Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse.
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě majestátních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy
či morčata.
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www.kampocesku.cz

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

1/1

17. ročník

Měsíčník KAM po Česku přináší tipy na výlety napříč regiony Čech,
Moravy a Slezska, stejně jako v příhraničních oblastech okolních států.

199 x 256 mm
(zrcadlo)

199 x 256 mm (zrcadlo)

KAM po Česku
periodicita

měsíčník

zaměření

cestování, turistika, kultura, akce

cílové skupiny

rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři

náklad

20 000 měsíčník / 25 000 dvojčíslo

zadní obálka

distribuce

infocentra po celé ČR (342 míst)

vychází na www

25. dne předchozího měsíce

vychází v infocentrech

poslední pracovní den předchozího měsíce

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

předplatné (poštovné)

SEND; www.periodik.cz

cena v infocentrech

1/1

vnitřní strana
grafika KAM

22 000 Kč

vnitřní obálka
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto

9x ročně

30 000 Kč

22 000 Kč

40 000 Kč

40 Kč / vydání

2/3

8 500 Kč

1/1

131 x 256 mm
2 500 znaků vm /
2x foto
2 000 znaků vm /
3x foto
1 600 znaků vm /
4x foto

1/3

ČESKY

1/1

vnitřní strana
vizuál

63 x 256 mm

magazín KAM po Česku 

16 000 Kč

ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně,
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

Turistický magazín

1/3 131 x 125,5 1/6

1/2 199 x 125,5 mm
2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

12 500 Kč
ZDARMA

ročník XVI., červen 2022

„Rodina
je základ –
ale už
nevíme čeho.“

po Česku

LEDEN–ÚNOR
Zimní SPECIÁL
uzávěrka 13. 12. 2022
na www 23. 12. 2022
vychází
30. 12. 2022

 PROČ V ROCE 2023
PRÁVĚ K NÁM
 NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU
 VAŠE aktuální téma

ČERVENEC–SRPEN
Prázdninový SPECIÁL
uzávěrka 13. 6. 2023
na www 24. 6. 2023
vychází
29. 6. 2023

 LÉTO JE TADY
 DOVOLENÁ u nás
 MĚSTSKÉ slavnosti, festivaly
 VAŠE aktuální téma

BŘEZEN

 KAM NA ŠKOLNÍ VÝLET

Pozvání na veletrh
Veletržní vydání
Holiday World 2023
uzávěrka 14. 2. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 24. 2. 2023
vychází
1. 3. 2023

 PO LETNÍ SEZONĚ

PRODLOUŽENÍ hlavní turistické
Babího léta vydání
sezony
uzávěrka 15. 8. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 26. 8. 2023
vychází
30. 8. 2023

DUBEN

ŘÍJEN

-Pavel Kosorin-

Jééé, ono to je živé

ZÁŘÍ

 KAM NA VÝLET

KAM na památky a do muzea
Výletové vydání
 VELIKONOČNÍ pozvání
uzávěrka 14. 3. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 25. 3. 2023
vychází
30. 3. 2023

 VÝLETY NEKONČÍ
 TIPY na podzimní výlety
Podzimní vydání
 VÝLOVY rybníků s programem
uzávěrka 12. 9. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 23. 9. 2023
vychází
29. 9. 2023

KVĚTEN

 KAM ZA ZÁŽITKEM
 ZÁŽITKY a adrenalin
Zážitkové vydání
 HISTORICKÉ město roku
uzávěrka 11. 4. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 22. 4. 2023
vychází
28. 4. 2023

LISTOPAD–PROSINEC  ČAS VÁNOČNÍ
 ROZSVÍCENÍ vánočních stromů
Vánoční SPECIÁL
na náměstích
uzávěrka 16. 10. 2023  VÁNOČNÍ TRHY a jarmarky
na www 27. 10. 2023  VAŠE aktuální téma
vychází
31. 10. 2023

ČERVEN

Distribuce magazínu KAM po Česku
342 distribučních míst v krajích

 RODINNÉ VÝLETY

STEZKY naučné, poznávací,
Rodinné vydání
interaktivní
uzávěrka 16. 5. 2023  VAŠE aktuální téma
na www 27. 5. 2023
vychází
31. 5. 2023

5 000 Kč

8 500 Kč

www.kampocesku.cz

Témata a termíny vydání

63 x 125,5
600 zn. /
1x foto

1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto
700 zn. / 3x foto

LIBERECKÝ
KRAJ

ÚSTECKÝ
KRAJ

14

PARDUBICKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Po třech soutěžních stezkách provedou turisty po okolí Spáleného Poříčí pohádkové bytosti výtvarníka Jiřího Wintera NEPRAKTY – trpaslík, víla a vodník. Stálou expozici známého
malíře naleznete v našem špejcharu Ve Dvoře.
www.spaleneporici.cz

www.mestokralupy.cz

Tábor

Jindřichův Hradec
Stezka údolím Lužnice Toulavou

Vycházkový okruh městem

Množství značených pěších tras, naučné
stezky a příznivé počasí skýtají na Táborsku
ideální podmínky pro rekreační turistiku.
První česká pěší trasa ze seznamu Leading
Quality Trails Best of Europe vede kolem
Tábora hlubokým údolím řeky Lužnice.

Tříkilometrová trasa vás provede
malebnými zákoutími města. Zažijete nejkrásnější výhled na zámek, uvidíte zajímavé
turistické atraktivity, kostely, významné městské domy a procházku zpestří i výhled na rybník Vajgar se svým ostrůvkem uprostřed.

www.visittabor.eu

www.infocentrum.jh.cz

Chodov

Lesenská pláň Nová Ves v Horách
TIC Chodov doporučuje

Lesná, místo,
kde ožívají tradice

V Tatrovicích můžete ze skalního
výběžku vyhlídky Chodaublick dohlédnout
přes celý Chodov až k Horám, Vintířovu, Novému Sedlu a Karlovým Varům. Zapomenutou vyhlídku zpřístupnil v roce 2014 Hornický spolek Solles.

34

OLOMOUCKÝ
KRAJ

20

KRAJ
VYSOČINA

23

Mají mnoho půvabných míst a turistických
atrakcí. Kralupy se také mohou pochlubit
skvělým kulturním a sportovním vyžitím.
Svoje putování po městě a jeho okolí můžete zahájit v Turistickém informačním centru
iCafé u kralupského mostu.

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

25

37

JIHOČESKÝ
KRAJ

Zveme vás na jarní vycházky
do Spáleného Poříčí!

Navštivte Krušnohorské muzeum Lesná, které vám představí novou expozici hrázděného
domu. V areálu je možno zakoupit voňavý
pšenično-žitný chléb z kvásku, který oprávněně získal certifikát regionální potraviny.
www.horskyareal-lesna.cz

https://infocentrum-chodov.webnode.cz

37

7
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Spálené Poříčí

Železný Brod

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ
PRAHA

PLZEŇSKÝ
KRAJ

Informační centra zvou

Kralupy nad Vltavou

23

29

KARLOVARSKÝ
KRAJ

RUBRIKA
Informační centra zvou

18

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

19

30

Hradec Králové
Železný Brod

Procházky Hradcem Králové

V Městské galerii Vlastimila Rady
je nainstalovaná výstava Čtyři generace Radů – nové objevy. Doplňuje ji kniha
o životě výtvarníků Petra, Vlastimila, Jindřišky a Šárky Radových. Otevřeno: po–pá
8–16 hodin.

Poznejte známé, ale i skryté detaily královského věnného města díky procházkovým
okruhům. Začněte třeba Lví stezkou – lev
totiž patří v Hradci Králové k výzdobě četných architektonických objektů a veřejných
prostor. Najdete je všechny?

www.zeleznybrod.cz

www.hkinfo.cz

podklady

Třešť

plocha Břeclav
počet znaků
Břeclav – Pohansko

Trasa Špičák nabízí kratší okruh v okolí Třešti s pěti zastaveními včetně vrchu Špičák
(735,5 m). Nejdelší desetikilometrová varianta zahrnuje deset zastavení s informačními panely a pokračuje až do Jezdovic.

Archeologické naleziště a zámeček Pohansko se nacházejí asi čtyři kilometry jižně
od centra Břeclavi, uprostřed hlubokých
lužních lesů v blízkosti soutoku řek Moravy
a Dyje. Lokalita je oblíbeným turistickým
cílem.

text, foto, logo

1/12

240

www.trest.cz

www.kampocesku.cz

cena

Naučná stezka Špičák

900 Kč

www.dobreclavi.cz

Rapotín

Vendryně
Rozhledna Bukovka

Vápenné pece

Na vrcholu Bukového kopce
v nadmořské výšce 625 m n. m. stojí rozhledna Bukovka. Nabízí nádherný výhled na údolí Desné, hřeben Jeseníků, Rychlebské hory
a masiv Králického Sněžníku.

Dovolujeme si vám představit
vzácnou technickou památku na území naší
obce, která byla v roce 2003 nově zrekonstruována. Vápenné pece se nacházejí asi
2 km po zelené turistické značce od železniční zastávky Vendryně.

www.ticrapotin.cz

www.vendryne.cz

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.
www.kampocesku.cz | 29

Portál www.kampocesku.cz
obsah pro čtenáře ZDARMA
 5 magazínů, 5 jazykových mutací
 tipy na výlety, ubytování, infocentra ČR
 soutěže, knižní tipy, kalendárium
ubytování

BANNERY na hlavní stránce
banner

rozměr
(š. v. px)

Kč
týden

Kč
2 týdny

Kč
měsíc

HB1 VIP

1200 x 900

3 000

5 000

7 000

HB2 TOP

800 x 580

2 000

3 500

5 000

1 140 x 140

2 500

4 000

6 000

165 x 165

1 000

2 000

3 000

HB3 přespříč
HB4 boční
banner HB3 přespříč

12 000 zobrazení za týden
BANNERY na podstránkách
banner
PB5 boční

banner HB1 VIP

Kč
týden

165 x 165

Kč
2 týdny

800

Kč
měsíc

1 500

2 000

3 000 zobrazení za týden

banner HB2
TOP

další možnosti reklamy
reklama

kalendář
akcí

rozměr
(š. v. px)

umístění

vkládá

doba
zveřejnění
1 rok

cena

kalendář akcí

hl. stránka

inzerent

1 800

ubytování

hlavní lišta

redakce

1 rok *osoba/noc

tipy na výlety

hlavní lišta

redakce

trvale

500

aktualita
hl. stránka
redakce
trvale
500
* cenu stanoví ubytovací zařízení = cena za osobu a noc
dle ceníku ubytovacího zařízení

banner
HB4
boční

Linkbuilding
budování zpětných odkazů / tip na výlet / článek s odkazy
počet článků
1 článek

aktualita

odkazy

sekce

zveřejnění

Kč

1 odkaz

1 sekce

1 rok

1 500

1–2 články

3 odkazy

2 sekce

2 roky

3 000

1–5 článků

5 odkazů

3 sekce

trvale

5 000

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

zastoupení mužů
39,28 %

zastoupení žen
60,72 %

do 19 20–40 41–60 nad 60
4,95 % 18,38 % 35,11 % 41,56 %

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI www.kampocesku.cz
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
 1 008 654 unikátních zobrazení www.kampocesku.cz
 454 297 nových přístupů na www.kampocesku.cz
3 000 unikátních přístupů za den
zdroj: Google Analytics

www.kampocesku.cz



www.kamposlovensku.sk

Redakce si vyhrazuje
právo na změnu.

Formáty, ceny, rozsahy plošných inzercí
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

1/1

1/1

titulní strana
196 x 169 mm

Pražský přehled
kulturních pořadů

14 000 Kč

71. ročník

vnitřní strana
dodaný vizuál

vnitřní strana
grafika redakce

199 x 256 mm
(zrcadlo)

199 x 256 mm (zrcadlo)
4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto

6 000 Kč

vnitřní obálka

zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

9 000 Kč

10 000 Kč

Pražský přehled
periodicita

měsíčník

ČESKY

zaměření

kultura, volný čas

cílové skupiny

aktivní lidé se zájmem o kulturu

náklad

6 000 elektronických adres

12x ročně

předplatné

1/2 199 x 125,5 mm

Uzávěrky, termíny vydání, distribuce
vydání

2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

vychází
elektronicky

uzávěrka

2 500 znaků vm /
2x foto
2 000 znaků vm /
3x foto
1 600 znaků vm /
4x foto

5 000 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
1 sloupec zahrnuje
text + logo
+ až 2x foto

15. 12. 2022

28. 12. 2022

únor

16. 1. 2023

27. 1. 2023

březen

15. 2. 2023

27. 2. 2023

duben

16. 3. 2023

28. 3. 2023

květen

14. 4. 2023

28. 4. 2023

červen

15. 5. 2023

29. 5. 2023

červenec

16. 6. 2023

27. 6. 2023

* 14. 7. 2023

28. 7. 2023

září

16. 8. 2023

28. 8. 2023

říjen

15. 9. 2023

27. 9. 2023

listopad

16. 10. 2023

30. 10. 2023

prosinec

16. 11. 2023

28. 11. 2023

ŘÁDKOVÁ INZERCE
text + barevné logo
text + barevné logo + 1x foto

1/3 A4 = jeden sloupec
700 Kč
950 Kč

text + barevné logo + 2x foto
text – další započatý sloupec
koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY
MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY
www.ceskedotekyhudby.cz
 přímý předprodej vstupenek: Kancelář MHF České doteky hudby: úterý
a středa 8:30 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod., Novoměstská radnice,
Karlovo nám. 1/23, Praha 2, 128 00 (vchod z Vodičkovy ulice, vpravo
admin. budova, I. patro), tel.: +420 739 433 171 – platba možná
pouze v hotovosti
 online prodej: bližší informace a předprodej vstupenek:
www.ceskedotekyhudby.cz, www.ticketmaster.cz; www.viamusica.cz ,
www.pragueticketoﬃce.com; www.clasicctick.com
 sleva 50%: ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba + 1 doprovod), senioři
(65+), studenti (do 26 let) a děti (do 12 let)
 slevy je možné uplatnit na vstupné od cenové kategorie 700 Kč a nižší

05. 06. | 15.00 | „Na křídlech písně“. Duo Beautiful Strings –
Monika Urbanová – housle, Hedvika Mousa Bacha – harfa,
Karolína Janů – soprán. Program: F. Mendelssohn-Bartholdy:
Auf Flügeln des Gesanges (Na křídlech písně), Cl. Debussy: Romance
D dur, Prelude G dur (Dívka s vlasy jako len), Beau soir, D. HensonConant: Baroque Flamenco na téma J. J. Rousseaua, B. Martinů:
Písničky na jednu stránku, A. Pärt: Fratres pro housle a harfu,
L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních (výběr), A. Piazzolla:
Historie tanga (výběr), E. Morricone: Gabriel’s Oboe z filmu Mise |
Klášter bosých karmelitánů na Hradčanech
09. 06. | 19.00 | Dvořák Piano Quartet, Dvořákovo klavírní
kvarteto, Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír, Štěpán Pražák – housle, Petr Verner – viola, Jan Žďánský – violoncello,
host: prof. Cyril Höschl. Program: A. Dvořák: Klavírní kvartet
č. 2 E dur op. 87, G. Mahler: Klavírní kvartet a moll (jednovětý),
R. Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47 | Novoměstská radnice
21. 06. | 19.00 | „Obrovský slunce“. Koncert k 60. jubileu
Jáchyma Topola. Monika Načeva – zpěv, Michal Pavlíček –
kytara. Večer písní Moniky Načevy a Michala Pavlíčka ve spolupráci
s Jáchymem Topolem, Oldřichem Kopeckým ad. | Novoměstská
radnice

Filase. Ivan Ženatý – housle, Leoš Svárovský – dirigent,
Filharmonie Bohuslava Martinů. Program: J. Filas: Koncertní
fantazie „Ztraceným láskám“ pro housle a orchestr – světová premiéra, J. Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24, M. Bruch:
Skotská fantazie pro housle a orchestr Es dur op. 46 | Obecní dům
– Smetanova síň
27. 06. | 19.00 | „Tre solisti“ meet at Prague. Bertrand Giraud
(FR) – klavír, Wenzel Grund (CH) – klarinet, Kristina Fialová
– viola, Ensemble Martinů, Andrea Mottlová – klavír, Radka
Preislerova – housle, Bledar Zajmi – violoncello, Miroslav
Matějka – flétna. Program: J. Brahms: Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll op. 114, A: Dvořák: Maličkosti pro kvarteto
op. 47, A. Honegger: Rapsodie pro flétnu, housle, klarinet a klavír,
G. Fauré: Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír č. 1 c moll
op. 15 | Klášter svaté Anežky České – kostel sv. Františka

04. 07. | 19.00 | Klarinetové soirée a vídeňští klasikové. Koncert k 100. výročí narození Otmara Máchy. Wenzel Grund
(CH) – klarinet, Claude Villaret (CH) – dirigent, Filharmonie
Hradec Králové. Program: L. van Beethoven: Coriolan, předehra
op. 62, J. V. Stamic: Koncert pro klarinet a smyčce B dur, O. Mácha:
Rapsodie pro klarinet a orchestr, W. A. Mozart: Symfonie č. 33 B dur
| Klášter svaté Anežky České – kostel sv. Františka

COLLEGIUM 1704 – SEZÓNA 2021/2022

VĚŽ

 otevřeno: út–ne 10.00–18.00
 vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem
na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy
| www.nrpraha.cz/vez/
STÁLÁ EXPOZICE
Historie Nového Města a Praha panoramatická Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova
náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.
Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu
Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu | Byt
věžníka | otevírací doba a vstupné v rámci věže

Collegium 1704, dirigent Václav Luks, foto © Petra Hajská

MUSICA FLOREA BOHEMIA 2022
koncerty v rámci 20. festivalového cyklu
vstupenky na www.musicaflorea.cz

KAVÁRNA
Café Neustadt Kavárna se zahrádkou na nádvoří | otevřeno denně, vstup z nádvoří NR. Informace o otevírací době a konání akcí na
FB stránkách Café Neustadt | www.facebook.com/cafeneustadt
VÝSTAVY

SEZÓNA 2022/23
Rudolfinum – Dvořákova síň, Praha 1, Dvořákovo nábř. 12
 prodej jednotlivých vstupenek a abonmá:
 https://collegium1704.com, e-mail: info@collegium1704.com
 tel. +420 277 012 677 (Colosseum Tickets, po–ne 8.00–17.00)
 Colosseum Tickets (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
 Pokladna České filharmonie – Rudolfinum (otvírací doba: všední dny
10.00–18.00)
 ceny jednotlivých vstupenek 1350, 950, 700, 450, 250 Kč
 snížené vstupné 1080, 760, 560, 360, 200 Kč (sleva 20% – děti do 15
let, studenti, senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P)
 ceny abonmá A 5600, 4000, 2950, 1890, 1050 Kč (6 koncertů)
 ceny abonmá B, C 2800, 2000, 1450, 950, 550 Kč (3 koncerty)

06. 12. | 19.30 | Laudate pueri – A. Vivaldi, J. F. Fasch, J. G.
Pisendel
14. 02. | 19.30 | Apoteóza tance – J. Haydn, L. van Beethoven
07. 03. | 19.30 | Pianto napoletano – A. Scarlatti, F. Durante
04. 04. | 19.30 | Et resurrexit tertia die – J. D. Zelenka, J. S. Bach

V ceně řádkové
inzerce je uveřejnění
v elektronické verzi
měsíčníku, zařazení do
Kalendáře akcí a uvedení vizitky v jednotlivých sekcích (Divadla,
Koncerty ad.) na webu
www.prazskyprehled.cz.

pravidlem stylu nebo definice | Velký sál | vstupné od 300 Kč, podrobnosti na www.jmw.cz
09. 06. | 19.00 | Dvořák Piano Quartet. Koncert MHF Českých
doteků hudby k 180. výročí narození Antonína Dvořáka, na kterém
vystoupí přední české klavírní kvarteto. To pokračuje ve stopách
legendárních zakladatelů a ve stopách české interpretační školy, reprezentované Českým kvartetem, Českým nonetem a celou
řadou dalších prvorepublikových souborů. Vystoupí S. Venerová
Pěchočová – klavír, Š. Pražák – housle, P. Verner – viola, J. Žďánský
– violoncello, speciálním hostem je prof. Cyril Höschl | Velký sál |
vstupné 175–900 Kč, podrobnosti na www.ceskedotekyhudby.cz
10. 06. | 19.30 | Carla Pires (Portugalsko). Fado, písně vášně,
touhy, melancholie, žalu i optimistické víry je samozřejmě typicky
portugalský žánr. Fadistka Carla Pires vystoupí s João Vazem –
portugalská kytara, André M. Santosem – klasická kytara a João
Novaisem – basová kytara, kontrabas | Velký sál, vstupné od 300 Kč,
vstupenky na www.jmw.cz

02. 12. | 19.30 | Musica iberica – Collegium Vocale 1704

www.collegium1704.com

Předprodej abonmá a jednotlivých vstupenek zahájen!

Klára Korbelová – U jednoho stolu Výstava obrazů Kláry
Korbelové doplněná o sochy Alžběty Baštové. Výchozím bodem
výtvarné série je uměle vytvořené prostředí, typické pro každou
domácnost. K. Korbelová se věnuje malbě od raného dětství a své
tvorbě věnuje veškerý svůj čas. Její cit pro barvu a jedinečné kompozice jsou prostě nezapomenutelné. A. Baštová žije a tvoří v Praze
a západních Čechách | od 9. do 19. 6. | Galerie ve věži, otevřeno
út–ne 10.00–18.00 | vstupné v souvislosti se vstupem na věž – plné
60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Otevřená Zkouška na vlastní uši vždy v den předcházející
koncertu.

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

11. 11. | 19.30 | Missa Omnium Sanctorum – J. D. Zelenka,
G. F. Händel

22. 06. | 19.00 | Ivan Ženatý – „Fantazie mého života“.
Koncert k jubileu Ivana Ženatého a vzpomínka na Juraje

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 224 947 190
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

05. 10. | 19.30 | For several friends – H. Zemanová, H. Fleková

1 200 Kč
700 Kč

03. 11. | 19.30 | Les concerts royaux – J. Braná, E. Keglerová,
M. Srovnal

29. 06. | 19.00 | „Vivat Kabaret!! Gabaret!!“. Gabriela Vermelho – zpěv, Gare, Jakub Jedlinský – kvinton, bandoneon,
akordeon, Matěj Štěpánek – violoncello, Michael Nosek
– bicí, Michal Kadlec – zvuk, Martin Dvořák Proart – tanec. Zpěvačka a skladatelka Gabriela Vermelho se skupinou GaRe
a originálním tanečním seskupením Martina Dvořáka ProArt ve
večeru post-weillovského kabaretu na texty básníka Jana Velíška
| Novoměstská radnice

11. 10. | 19.30 | Izrael v Egyptě – G. F. Händel

Houslista Ivan Ženatý

památky

IV. SEZÓNA CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ
COLLEGIA VOCALE 1704

Vzlet, Holandská 1, Praha 10 – Vršovice
www.vzlet.cz
 vstupenky: www.collegium1704.com, e-mail: info@collegium1704.com
 www.goout.cz
 ceny jednotlivých vstupenek: 150–450 Kč
 snížené vstupné na koncerty: 20% (děti do 15 let, studenti, senioři od
60 let, ZTP a ZTP/P)

Marek Odrobina – 1. pětiletka Marek Odrobina je povoláním
advokát a vizuální tvorbě se začal věnovat před pěti lety, asi v rámci
východiska z krize středního věku a hledání svých dalších já. Ročně
absolvuje několik výstav a jeho díla jsou již zastoupena u několika
sběratelů | od 3. 6. do 3. 7. | Galerie v přízemí, otevřeno út–ne
10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

FLOREA THEATRUM 2022
Vrcholem 20. festivalového cyklu Musica Florea Bohemia 2022
jsou – ostatně jako každý rok – divadelní představení na scéně
unikátního barokního divadla Florea Theatrum.
15. 07. | 21.00 | Jiří Antonín Benda: Vesnický trh (opera).
Musica Florea uvede v premiéře inscenaci komické opery Vesnický
trh českého klasicistního skladatele Jiřího Antonína Bendy. Dílo
odehrávající se v průběhu jarmarku je bohaté jak na situační komiku, typizované figurky vesnických postav a dramatické zápletky, tak
mistrnou hudebnost a vysoké nároky pěveckých partů. Poetičnost,
virtuozitu i lidovou bujarost dobového singspielu slibuje režie Magdaleny Švecové a hudební nastudování Marka Štryncla. V hlavních
rolích mladých snoubenců Lukáše a Barušky, prodavačky Lenky,
zámeckého pána a plukovníka se představí Helena Kalambová,
Miloš Horák, Eliška Minářová nebo Martin Javorský | Florea Theatrum, Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1 | vstupné:
500 Kč, studenti a senioři 50 % sleva

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena
s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li
si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad
z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit
i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje
málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu,
je dokumentarista Martin Šmok. Putovní výstava je ke zhlédnutí na
Novoměstské radnici od prosince 2020 | pokladna věže, prohlídka
zdarma, otevřeno út–ne 10.00–18.00
Neviditelná výstava Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět
nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává
člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina
v naprosté tmě s nevidomým průvodcem | dlouhodobá výstava
otevřena od 1. 4. 2011 | výstavní prostory II. patro NR | otevírací
doba a vstupné na www.neviditelna.cz
STÁLÉ AKCE
Socha Neptuna Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce
v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch. V roce 2014 sochu
zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec | vstupní hala
svateb v přízemí | otevřeno každé úterý 14.00–16.00 | vstup přes
nádvoří a foyer zdarma | www.nrpraha.cz/svatby
Veronika Psotková – Betonové polštáře Na nádvoří je možno
prohlédnout si a posedět na betonových polštářích sochařky Veroniky Psotkové, které jsou zde umístěny trvale | nádvoří | otevřeno
denně 8.00–23.00 | prohlídka zdarma

13. 06. | 19.30 | Pražské premiéry Dua Beautiful Strings
– 2. festivalový koncert „Do tance“. Duo Beautiful Strings je renomovaný komorní soubor (housle a harfa), který koncertuje již 12 let.
Na svém kontě má stovky odehraných koncertů, dvě CD, hudební
klipy ad. V koncertu najdete české valčíky, kubánskou habaneru,
argentinské tango i barokní flamenko. Jako host houslistky Moniky Urbanové a harfistky Hedviky Mousa Bacha vystoupí kytarista
a skladatel Lukáš Sommer. Zazní premiéra jeho kompozice Stínadla,
kterou vytvořil speciálně pro tento koncert. Součástí programu bude
i živý tanec | Velký sál | vstupné plné 250 Kč, snížené – senioři,
studenti, ZTP 150 Kč

21. 06. | 19.00 | Obrovský slunce. Koncert MHF České doteky
hudby k 60. jubileu Jáchyma Topola. Vystoupí zpěvačka Monika
Načeva s kytaristou Michalem Pavlíčkem | Velký sál | informace
o vstupném na www.ceskedotekyhudby.cz
26. 06. | 19.30 | S příchutí Francie – Lieder Company. Působivých, francouzským espritem a vtipem oplývajících skladeb
B. Martinů, L. Bernsteina, V. Ullmanna, H. Bartoně ad. se ujmou
přední české pěvkyně Irena Troupová a Jana Hrochová. Na koncertě
zazní v české premiéře dílo rumunského autora A. Popa a ve světové
premiéře skladba mladého skladatele P. Dudy. Klavírních partů se
zhostí Jan Dušek | Velký sál | vstupné plné 340 Kč, snížené – senioři,
ZTP, ZTP-P & studenti 220 Kč

KONCERTY
Uložit jako Výstava Střední školy designu a umění, knižní kultury
a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů
oboru grafický design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na
první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých
prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafiku, má ve
finále společného jmenovatele – digitální tisk | od 24. 6. do 28. 8. |
Galerie ve věži, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné v souvislosti
se vstupem na věž – plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

18. 07. | 21.00 | Václav Praupner: Kirké (melodrama). Melodram Kirké se po třech letech vrací na jeviště unikátního přenosného
divadle Florea Theatrum v režii a choreografii Heleny Kazárové,
hudebním nastudování Marka Štryncla a podání tanečníků Hartig
Ensemble a hudebníků Musica Florea. Pozoruhodné dílo ředitele
divadelního orchestru Nostitzova divadla V. Praupnera oživuje mytologickou legendu o milostných peripetií kouzelnice Kirké a Odysea
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02. 06. | 18.00 | Slavnostní koncert ZUŠ Lounských s předáváním vysvědčení. Slavnostní závěrečný koncert známé umělecké
školy ZUŠ Lounských, během kterého si absolventi školy převezmou
svá absolventská vysvědčení. Hrát bude Smyčcový orchestr školy
pod vedením Lady Bendové | Velký sál | vstupné dobrovolné
06. 06. | 19.30 | Shalosh (Izrael). Trio v podání Gadi Stern –
piano, David Michaeli – kontrabas, Matan Assayag – bicí. Rocková
kapela, která hraje jazz. Záleží na tom, jak to chcete slyšet. Jejich
hudba je syrová, akustická, progresivní, která je nad jakýmkoli

28. 06. | 19.30 | Stylové večery 2022 na Novoměstské radnici. Inspirace v tanci a písni – barokní tance i virtuózní
„Holka modrooká“. Další koncert 8. ročníku hudebního cyklu se
smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím,

50

* bude-li vydáván v srpnu

Zveřejněné akce v e-magazínu Pražský přehled jsou bezplatně
dostupné na www.prazskyprehled.cz NAJDI AKCI.
rozhovor

PRAŽSKÝ

KULTURNÍCH POŘADŮ

Umění zastavit čas
Český malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím (* 12. 11. 1946, Praha) vystudoval obor
knihtisk a dostal stipendium na Kunstverein Osnabrück v Německu. Absolvoval
studijní pobyty v Anglii, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Španělsku, Thajsku,
USA i jinde. Je členem spolku Sdružení českých výtvarných umělců Hollar.

4

Ve svém uměleckém životě jste se zabývala i dabingem, je tato činnost pro vás ještě aktuální?
Čas od času. Nedávno film s úžasnou Glendou
Jackson „Hledá se Elizabeth“. Nebo setkání po letech s Ellen Burstyn, kterou jsem dabovala ve filmu
„Příští rok ve stejnou dobu“, jako mladinkou, a teď
v krásném filmu „Nostalgie“.
Na závěr bych Vás ráda požádala o kulturní pozvánku pro naše čtenáře.
Přijďte do divadla!!! Těšíme se na Vás na
všech divadelních scénách, ale pokuste se zalistovat programem divadla Studia DVA a najděte si
www.prazskyprehled.cz

Elvis, 2022, litografie 48 x 38,5 cm

představení „Holky jako květ“. To je teď naše srdcovka, nás, holek jako květ – Ivy Pazderkové, Mariky Šoposké a mě. Tak neváhejte, sezona bude brzy
končit!
Velice Vám děkuji za vaše odpovědi a přeji do
dalších let hodně sil a neutuchající radost z herecké práce.
Alice Braborcová

5

Fajn den, 2022, litografie 53,5 x 43 cm

Jaké je Vaše životní motto?
Klasické, nic nového – Carpe Diem.
Děkuji Vám za rozhovor a především za důležitá upřesnění. Přeji Vám jen vše dobré a nekonečnou zásobu tvůrčích nápadů.
Luděk Sládek

Po roce 2017 se jakoby nevěnujete ilustracím
knih, tvorbě obálek a ilustracím do časopisů,
stejně jako výtvarným realizacím. Proč?
To je omyl, v minulém roce jsem ilustroval tři
knížky – profesora Petra Neužila V zákulisí srdce,
Tomáše Kozáka Prokletí Jantarové komnaty a Petra
Davida Čtvrté housle a připravuji knížku Františka
Kreuze Okno do tenisového nebe. A letos jsem už
tradičně podílel na obrazovém doprovodu největšího českého tenisového turnaje UniCredit Czech
Open, to už dělám podvaadvacáté, koná se v Prostějově, plakát, billboard, obsáhlý bulletin…

Stále se věnujete grafice, ale co malba?
Je to opačně, převážně se věnují malbě a potom
jako odpočinek a taky pro změnu, dělám litografii, tu
miluji a hlavně je mi moc dobře v prostředí litografické dílny, tam mě to vždycky nabije, jsem tam rád.
Jak Vás a Vaši tvorbu ovlivnila doba uplynulých
dvou let „pandemie“?
Zavřel jsem se, měl jsem strach. Takže jsem nevycházel a jen jsem maloval, kreslil a zase maloval
a kreslil…
Řekl jste svou tvorbou vše, co jste chtěl říct?
Že je na světě krásně, ale je to krátký.

B L Á Z N I VÁ L E T N Í K O M E D I E
Libeň, 1999, litografie, 52 x 46 cm

Tomáš Bím během let 1976 –
2016 absolvoval stovky výstav ve
stovkách galerií stovek měst po
celém světě. Jeho díla najdeme
v sedmdesáti sbírkách od Prahy
přes Moskvu, Haag, Lusaku, Köln,
Jakartu po Sydney. Ilustroval
řadu knih i časopisů, a také díky
tvorbě plakátů a drobných grafik
je znám nejširší veřejnosti.

POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
PLNÝ KOUZEL
foto © Zdeněk Lhoták

Vaše herecká aktivita neustává, dávám Vám
stále energii a radost?
Kdyby mi moje práce nedělala stále radost a netěšila mě, už bych ji přece dávno nemohla dělat!

V posledních letech vinou nepříznivých okolností měla kultura velké problémy jak přežít.
Máte dojem, že by se situace již zlepšovala?
Nepříznivé okolnosti se jmenovaly Covid 19
a díky němu uzavření divadel, koncertních sálů
i kin. Teď je, zdá se, situace o něco lepší, ale vzpamatovávat se z toho budeme dlouho. Naštěstí, lidé,
kteří mají rádi divadlo, nás, díkybohu, neopustili,
a teď už zase plní hlediště jako dřív. Je to krásný pohled do plného sálu, a já pokaždé při závěrečném
potlesku alespoň očima a hlubokou poklonou našim divákům za jejich přízeň děkuji.

Oblíbenými autory Elišky
Balzerové jsou Karel Čapek,
Bohumil Hrabal nebo G. García
Márquez. Má ráda dílo dramatika
A. P. Čechova. Za nejmilejší
místo označila Všenory v údolí
řeky Berounky, její oblíbenou
květinou je růže a kopretina.

Chystáte v nejbližší budoucnosti nějaké nové
účinkování, jak na divadle, tak ve filmu?
Poslední film, ve kterém jsem hrála – „Srdce na
dlani“, měl premiéru v únoru a novou prací pro divadlo právě listuji a s radostí čtu.

70. ročník

S námi máte přehled!

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím

„Kam bych pozval
čtenáře na výlet? Na návštěvu
do Národního technického
muzea, do expozice Historie
tisku, na seznámení s litografií,
uvidí kameny, lisy, ukázku tisku
litografie a když budou mít štěstí,
tak je tam provede muzejní
kurátor a ředitel sbírky pan
inženýr Pavel Pohlreich.“

Film Srdce na dlani, režie Martin Horský, 2022

foto © Roman Černý, agentura Jan Balzer

V divadle, filmu i televizi jste ztvárnila mnoho
výrazných rolí, byla vám některá z těchto postav blízká svým naturelem a zaměřením?
Na to Vám asi nedokážu odpovědět. To je jako
byste se zeptala mámy, které dítě má raději. Každá
z rolí byla kouskem mne samotné, a každou jsem
měla ráda.

„Na stará kolena se ze
mě stala svobodná a šťastná
herečka,“ říká nyní Eliška
Balzerová s úsměvem.

Představení Můj báječný rozvod

foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

přední českou
herečkou

Eliška Balzerová (roz. Havránková) se narodila 25. května 1949 ve Vsetíně.
Zájem o divadlo v ní probudila a soustavně prohlubovala její maminka, která
hrála v ochotnickém spolku. Po studiu na brněnské konzervatoři a absolvování
katedry herectví a režie JAMU, nastoupila roku 1971 do svého prvního angažmá
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1977 byla dvacet sezon
členkou Divadla na Vinohradech. Hrála také v Národním divadle. V roce 2011
získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ženy
v pokušení režiséra Jiřího Vejdělka. V posledních letech účinkovala např. ve filmech
Teorie tygra, Tátova volha, Poldové a nemluvně nebo Srdce na dlani.

Žijete a pracuje v Letech, ale také v pražské
Hostivaři. Kde raději a proč?
V pražské Hostivaři jsem maloval skoro dvacet
let. Měl jsem tam velký nádherný ateliér, do kterého jsem se dostával pomocí nákladního výtahu,
prostě snová záležitost v industriální pražské čtvrti. Bylo tam fajn, ale otrávila mě ke konci pražská
doprava, a hlavně cesta po Jižní spojce a teď navíc
Barrandovský most. Takže jsem ateliér přestěhoval do Letů a užívám si pohody. Je tu klid, ticho,
hezky – až na ty cyklisty… Ale Prahu jsem neopustil, stejně jako jsem neopustil litografii a tak jsem
pravidelně v Říční ulici v Litografické dílně Martina
Boudy.

foto © Jerry Háša, divadlo Studio DVA

Rozhovor
s Eliškou
Balzerovou

09*2022

přehled

rozhovor

Představení Holky jako květ

PR články
plochy, rozsah textu a ceny
jako plošná inzerce

4 500 Kč

leden

srpen

2 000 Kč

3 500 Kč

40 Kč

1 sloupec A4
700 – 1 200 Kč

0 Kč

63 x 125,5
600 zn. /
1x foto

1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto
700 zn. / 3x foto

redakce

cena e-vydání

131 x 256 mm

1/3 131 x 125,5 1/6

vychází elektronicky 27. dne předchozího měsíce
předplatné

2/3

1/1

1/3

1/1

Měsíčník s nejdelší tradicí u nás přináší obsáhlé informace o kulturním
životě v hlavním městě Praze a pozvánky na významné akce v ČR.

63 x 256 mm

aneb S námi máte přehled

3 500 Kč

7 000 Kč

6

Scénář: Alena a Jan Pixovi
Texty písní: Kristýna Pixová
Režie: Matěj Balcar
Hudba: Vašo Patejdl
s živým orchestrem Felixe Slováčka jr.

Léto v Praze
Elektronické vydání

www.prazskyprehled.cz

www.prazskyprehled.cz

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.

Portál www.prazskyprehled.cz
 stovky akcí na každý měsíc
 rychlé nebo detailní vyhledávání
	témata: divadla, muzea, galerie, koncerty, volný čas,
pro děti, památky, kluby, film, městské části, veletrhy
a předprodej vstupenek

banner HB3 přespříč
BANNERY na hlavní stránce
rozměr
(š. v. px)

banner
HB1 VIP
kalendář
akcí

Kč
2 týdny

Kč
měsíc

1200 x 900

3 000

5 000

7 000

HB2 TOP
HB3 přespříč

Kč
týden

800 x 580

2 000

3 500

5 000

1 140 x 140

2 500

4 000

6 000

165 x 165

1 000

2 000

3 000

HB4 boční

BANNERY na podstránkách
banner
PB5 boční

banner HB1 VIP
banner HB2
TOP

rozměr
(š. v. px)
165 x 165

Kč
týden

Kč
2 týdny

800

1 500

Kč
měsíc
2 000

další možnosti reklamy
reklama

umístění

doba
zveřejnění

vkládá

cena

kalendář akcí

hl. stránka

inzerent

1 rok

1 800

aktualita

hl. stránka

redakce

trvale

500

Linkbuilding
budování zpětných odkazů / tip na výlet / článek s odkazy
počet článků
1 článek
banner
HB4
boční

odkazy

sekce

zveřejnění

Kč

1 odkaz

1 sekce

1 rok

1 500

1–2 články

3 odkazy

2 sekce

2 roky

3 000

1–5 článků

5 odkazů

3 sekce

trvale

5 000

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Co nabízí portál www.prazskyprehled.cz
 akce zveřejněné v e-magazínu Pražský přehled
 unikátní zdroj programů pražské kultury
 data o programech pochází přímo od pořadatelů
aktualita

Co nabízí redakce ke zveřejnění
 programové a společenské aktuality
 kalendáře akcí
 PR články
 videa a spoty
 bannery
 grafické vizuály

www.prazskyprehled.cz

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.

magazín Travel EYE 

16. ročník

Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch z Německa,
Rakouska a dalších zemí západní Evropy. Informuje o turistických
atraktivitách našich regionů. Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR.
Travel EYE
periodicita
zaměření
cílové skupiny
náklad

magazín OPEN Czechia 

Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska
a Slovenska. Informuje o turistických atraktivitách našich regionů.
Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české perio
dikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR.

NĚMECKY, ANGLICKY
1x ročně
pozvánka do České republiky
návštěvníci z Německa a Rakouska
10 000 výtisků
ČR, Německo, Rakousko –
183 distribučních míst
25. dne předchozího měsíce
1. pracovní den aktuálního měsíce
ZDARMA

distribuce
vychází na www
vychází v infocentrech
cena

OPEN Czechia
periodicita
zaměření
cílové skupiny
náklad
distribuce
vychází na www
vychází v infocentrech
cena

www.travel-eye.eu

13. ročník

POLSKY, SLOVENSKY
1x ročně
pozvánka do České republiky
návštěvníci z Polska a Slovenska
10 000 výtisků
ČR, Polsko, Slovensko –
161 distribučních míst
25. dne předchozího měsíce
1. pracovní den aktuálního měsíce
ZDARMA

www.openczechia.eu
Distribuční místa
Německo | Rakousko | Polsko | Slovensko | Česká republika

Uzávěrky vydání

EYE

uzávěrka

vychází na www

10. 5. 2023

EYE

TRAVEL

Tourist magazine / Reisemagazin

www.travel-eye.eu

vychází tiskem

25. 5. 2023

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

TRAVEL

vydání
Travel EYE a OPEN Czechia
červen–říjen 2023

www.travel-eye.eu

Year / Jahrgang 15 | July–Octoberi 2022 / Juli–Oktober 2022

31. 5. 2023

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín

Czechia
www.openczechia.eu

Year / Jahrgang 14 | July–October 2020 / Juli–Oktober 2020

Ihr Urlaub in Tschechien
Your Holiday in Czechia

Rocznik 10 / Ročník 10 | Marzec–Czerwiec 2020 / Marec–Jún 2020

Czechy – najlepiej wiosną!

Všechny otištěné
prezentace jsou
automaticky, trvale
a bezplatně, jako
bonus, zveřejněny na
turistických portálech
www.kampocesku.cz
www.travel-eye.eu
www.openczechia.eu.

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

Česko – najlepšie na jar!
ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín

Czechia
www.openczechia.eu

Rocznik 10 / Ročník 10 | Lipiec–Październik 2020 / Júl–Október 2020

Wochenende
in der Tschechischen Republik
Weekend in the Czech Republic

Weekend w Republice Czeskiej

Formáty a ceny prezentací

Víkend v českej republike

vnitřní strana
vizuál

vnitřní strana
– grafika KAM

199 x 256 mm
(zrcadlo)

199 x 256 mm (zrcadlo)

10 000 Kč

4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto

10 000 Kč

1/1

vnitřní obálka

1/1

zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)
199 x 256 mm
(zrcadlo)

20 000 Kč

30 000 Kč

2/3

131 x 256 mm
2 500 znaků vm /
2x foto
2 000 znaků vm /
3x foto
1 600 znaků vm /
4x foto

7 000 Kč

1/3

1/1

63 x 256 mm

1/1

4 000 Kč

(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %) + 300 Kč za překlad

www.travel-eye.eu  www.openczechia.eu

1/3 131 x 125,5 1/6
4 000 Kč

1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto
700 zn. / 3x foto

63 x 125,5

2 500 Kč
600 zn. /
1x foto

1/2 199 x 125,5 mm
5 500 Kč

2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

Redakce si vyhrazuje
právo na změnu.

