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MIAU - Moderná žena je ako mačka. Je silná, nezávislá, nevzdáva sa, 

má 9 životov. Má vlastnú hlavu, vlastný rozum - jej priazeň si nemožno 

len tak jednoducho získať. A je elegantná a graciózna - vo svojich 

pohyboch i v živote. 

MIAU - Moderná žena vyhľadáva náročne koncipované rubriky , bohaté 

na informácie, trendy, tipy a kvalitnú zábavu.

MIAU - Od ostatných časopisov sa líši najmä tým, že nie je len na 

listovanie, ale najmä na kvalitné čítanie s bohatou obrazovou výbavou. 

Preto si za 19 rokov existencie vyslúžil u čitateliek takú pozíciu, že si ho 

odkladajú ako knihu a aj po dlhšom čase sa k nemu vracajú. Zásluhu 

na tom majú články o zaujímavých ženských osobnostiach, ktoré pohli 

dejinami, obsažné rozhovory s podnetnými ľuďmi a v neposlednom rade 

- absencia bulváru.



MEDIA KIT

CIEĽOVÁ SKUPINA
Moderné ženy, ktoré vo svojom živote preferujú vysokú kvalitu, 

selektívnosť a trendovosť. 

 aktívne ženy, bohaté duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si 

potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny 

sa spravidla orientujú podľa značiek, ktoré garantujú jednak kvalitu, 

jednak aktuálny módny či priekopnícky štýl, jednak tradíciu, hodnoty a 

solídnosť

 dynamické ženy, ktoré preferujú energický životný štýl a vyhľadávajú 

náročnejšie čítanie, bohaté na informácie, trendy a tipy

 úspešné ženy, ktoré chcú aj odpočívať, a tak preferujú kvalitnú 

zábavu, aby dostatočne eliminovali pretlak a negatívne dôsledky 

súčasného hektického spôsobu života 

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 116 - 132 strán (základ)

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky

október
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Kožené produkty značky Coccinelle dostanete v rovnomennej predajni na Michalskej 7 v Bratislave.
a v bratislavskom nákupnom centre Aupark, www.coccinelle-shop.sk
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  1. Kožená kabelka, Coccinelle
  2. Kožené vrece, Coccinelle
  3. Zamatový náhrdelník, Coccinelle
  4. Velúrová kabelka, Coccinelle
  5. Kožená kabelka s aplikáciou pytóna, Coccinelle
  6. Kožená strieborná kabelka, Coccinelle
  7. Kožená kabelka, Coccinelle
  8. Kožená kabelka s aplikáciou pytóna, Coccinelle
  9. Kľúčenka, Coccinelle
10. Metalízovaná kožená kabelka, Coccinelle
11. Štrasová čelenka do vlasov, Coccinelle
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hviezdna
kolekcia

COCCINELLE.COM

AUPARK, BRATISLAVA - MICHALSKÁ 7, BRATISLAVA
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Značkové oblečenie Luisa Spagnoli dostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislave, www.luisaspagnoli.sk
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1. Jesenný nohavicový kostým, Luisa Spagnoli Luisa Spagnoli Luisa Spagnoli
     Lurexový pulóver, Luisa Spagnoli
2. Trojštvrťový kabát s kožušinou, Luisa Spagnoli
3. Slnečné okuliare, Luisa Spagnoli
4.  Trojštvrťový kabát s našívanými vreckami, 
      Luisa Spagnoli      Luisa Spagnoli      
5.  Bižutéria náhrdelník, Luisa Spagnoli
6.  Slnečné okuliare, Luisa Spagnoli
7.  Kabelka z lurexovej priadze, Luisa Spagnoli
8.  Sveter, Luisa Spagnoli

EUROVEA
Pribinova 8, Bratislava - tel.: 00421 2 544 35 340

facebook.com/luisaspagnolisk
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín MIAU reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje s atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 
texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín MIAU vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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z Ameriky. Tie roky tradície a skúseností sa nedajú vymazať. Je to obrovská 
scéna, plná inšpiratívnych osobností. Ale aj u nás máme vynikajúcich 
jazzových muzikantov, ktorí tým americkým nezostávajú nič dlžní. 
Najlepšia jazzová atmosféra: Je všade tam, kde je dobrý jazz (smiech). 
Či to bol koncert Chaka Khan, Kurta Ellinga či Herbieho Hancocka 
vo Viedni, alebo koncert Alice a Ravi Coltrane v Los Angeles. V roku 
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všetkých stránkach začal valiť celkom iným smerom...
Mať ten správny feeling: Podľa mňa „správny feeling“
neexistuje. Každý má nejaký feeling, ktorý vychádza z jeho
života. Dôležité je „mať feeling“. Pravidelne cestovať do
zákutí svojej duše a prijať jej svetlo aj temnotu a dokázať to
sprostredkovať ľuďom. Potom je tu niečo, čomu sa hovorí
remeslo. Ja som sa ho chcela naučiť, a preto som odišla
do Grazu. Za poznaním. Totiž v čase, keď som začínala,
bolo ťažké niečo o jazze naštudovať, nájsť platformu, kde
by ste mohli vystúpiť s takouto hudbou ako začínajúci
interpret. Bolo to o tom, že ste chodili za aktívnymi
jazzovými hudobníkmi, počúvali ich a dúfali, že sa niečo
naučíte a možno si s nimi zaspievate... Vždy je fajn poznať
pravidlá. Tie pomôžu zorientovať sa a keď človek uletí, vie
sa nájsť. Dokáže vďaka nim vystúpiť aj s úplne neznámou
zostavou hudobníkov, pochopenie remesla umožní, že
všetci na pódiu môžu spolu interaktívne vytvárať niečo
jedinečné, čo všetkým spôsobuje radosť a prekvapí ich.
A tak sa žiadna skladba nikdy nezopakuje rovnako.
Som (a nie som) jazzová speváčka: Nazývajú ma
jazzovou speváčkou, ale dnes robím projekty, ktorým ani
sama neviem dať pomenovanie. V podstate je jedno, do
čoho vás zaškatuľkujú. Tvorivý človek nikdy nezostane
na jednom mieste. Dnes už mám za sebou vystúpenia,
keď sme si tesne pred odklepaním povedali: zahrajme
si túto koledu či popovú pieseň, jazzový štandard alebo
ľudovku, určili sme si tóninu a celá pieseň bola ako
prelievanie sa tekutiny, keď každý hudobník pozná
základný nápev a harmonické postupy a odpovedá
alebo vypĺňa miesta iného hudobníka, vkladá do
skladby fragmenty z iných piesní, alebo zahrá úryvok z
klasickej hudby, spieva, rapuje, imituje zvuky a hudobné
nástroje. Pre mňa už prestala byť dôležitá štruktúra,
sloha, refrén, ako je to napríklad pri populárnej hudbe.
Jazzová scéna, naša i svetová: Naša scéna sa
otvára. Už je bežné, že naši hudobníci hosťujú na
zahraničných nahrávkach alebo si pozývajú hudobníkov
zo zahraničia na svoje projekty. Naši hudobníci stále
častejšie študujú v zahraničí alebo odídu na čas žiť
do Ameriky a nasávať atmosféru tejto hudby. Je to
dobré, lebo sa tým mení pohľad. Verím, že časom
na to zareaguje aj mediálny svet a prestane sa jazzu
obávať, a ten sa stane prirodzenou súčasťou vystúpení
v TV programoch alebo v rádiách. Ľudia sa budú
stretávať s viacerými hudobnými farbami a ich svet sa
obohatí. Mám rada presahy, už sme spolupracovali aj s
rapermi, aj s klasickým sláčikovým kvartetom, aj s DJ-
om, s harfistkou, so spevákom alikvotných spevov. Aj
u nás sa nájdu zaujímaví ľudia, len potrebujú prerásť
to hlboko zakorenené - nevytŕčať príliš z davu.
Najlepšia jazzová atmosféra: Keby som mala
možnosť preniesť sa v čase, určite by som sa chcela
stretnúť s niektorými old school hudobníkmi v
typických jazzových amerických, ale aj európskych
mestách. Byť pri tom, keď to vznikalo, vrelo... Jazzová
atmosféra môže byť rôzna. Závisí od zostavy. Big band
má svoje čaro a silu a komorná zostava zase svoju.
Skúsila som oboje, ale pre prácu s hlasom a zvukmi
mi viac vyhovuje komorné prostredie. Tu môžem
experimentovať, objavovať. Osobne pre mňa zatiaľ
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foto Kristína Botlová
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Jazzová scéna, naša i svetová: Toto asi nie je otázka 
úplne pre mňa, na to sú iní odborníci. Ja si z muziky 
vyberám to, čo cítim srdcom, čo vo mne rezonuje a pomáha 
spojiť moju dušu s mojím hrdlom. Môže to byť rovnako 
starý jazz, ako aj súčasné moderné trendy. Skôr by som 
povedala, že je to práve mix oboch. A svet verzus naša 
domáca scéna? Samozrejme, všetci čerpáme z kolísky jazzu, 

2012 Bratislavu navštívil svetoznámy bigband Duke Ellington
Orchestra, kde som vystupovala ako predkapela v duu s Vladom
Mindom. Tu som ochutnala tú pravú atmosféru čierneho džezu
aj v zákulisí. Najlepšie jam sessions bývajú po koncertoch
zahraničných muzikantov, keď prídu do klubu. Vtedy sa stretnú
oni a naši a „varí“ sa to na mieste. To je tá pravá podstata jazzu,
ktorú milujem. A vysnené miesto? Išla by som sa pozrieť na bossa
novu do Brazílie a, samozrejme, do jazzových klubov v New Yorku.
Ale zaujíma ma aj pôvodná muzika Afriky, Peru alebo španielske
flamenco. To je ale už asi priveľa na jeden život (smiech).
Mladí ľudia a jazz: Mám veľmi osobné a bohaté skúsenosti s
mladými ľuďmi v jazze. Poznám ich veľa, jazz nielen počúvajú a
milujú, ale sa ním aj aktívne zaoberajú. Vediem už 8. ročník projektu
VocalEase, kde mladí speváci trénujú v sprievode špičkovej jazzovej
kapely. Začiatkom októbra sme v rámci tohto projektu ukončili
spevácky workshop so známym chorvátskym jazzovým spevákom
Danielom Čačijom. Zúčastnili sa ho speváčky 20-, 25-ročné, ale
aj 18-ročné. Sme plní dojmov a tešíme sa, ako zúročíme získané
poznatky a budeme rozvíjať slovenský jazzový vokál. A to aj
napriek faktu, že na Slovensku nemáme žiadne jazzové školy! A
prečo by mali (nielen) mladí počúvať jazz? Lebo jazz je kráľom
muziky! Mnohé dobré popové skladby hrajú špičkoví jazzmeni.
Čo ma na jazze fascinuje: Harmónia, rytmus, prekvapenie, neha,
dynamika. Jazz je príbeh, je to hra, neustála kreativita, pohyb. Ale
aj stíšenie sa v minimalistickej polohe. Jazz vás nikdy neomrzí...

Lucia Lužinská
Vyštudovala herectvo na VŠMU v Bratislave a jazzový spev
na Kunst Universität Graz v Rakúsku. Spolu s manželom
Borisom Čellárom, jazzovým gitaristom a skladateľom,
stojí za mnohými hudobnými projektmi ako All Time Jazz
a Quintessence, ako aj za edukačným programom pre
mladých Jazz ide do školy. Televízni diváci si ju pamätajú
aj zo seriálu Panelák. Lucia má dve malé dcéry.

Moje cestičky k jazzu: Hľadala som spôsob vyjadrenia svojho hlasu,
pri ktorom by som mala pocit, že toto je presne ono. Tak som si prešla
všetkým, čo bolo poruke. Školským speváckym zborom, kostolným
zborom, spievaním v gymnaziálnej rockovej kapele, v zmiešanom
zbore Cantica Nova, v tanečných kapelách, nahrávaním vokálov pre
dnes už známe popové kapely, vlastnými nahrávkami, dokonca som
aj podpísala dve zmluvy s vydavateľstvami. Ale jedno chcelo mať zo
mňa country speváčku a druhé niečo ako slovenskú Britney Spears.
Tak som z oboch zmlúv vycúvala... Začala som študovať herectvo
na VŠMU a vtedy som raz celkom náhodou, bolo to na vianočných
trhoch, objavila hudbu Elly Fitzgerald. Jej skladby boli súčasťou
dvojcédečka, to druhé patrilo Billie Holiday. Ella ma uchvátila, ale
Billie znela, akoby hlasom načrela do mojej duše. Tá sloboda, intimita,
smútok aj nádej, zrazu som pochopila, že spevom sa dá povedať
oveľa viac, ako len text zaspievaný na tónoch... Potom bola moja cesta
k jazzu ešte dlho kľukatá, účinkovala som vo viacerých muzikáloch, v
Radošinskom naivnom divadle, vystupovala v bratislavských kluboch.
S kamarátom sme chodievali na jazzové koncerty do Viedne, bola
som v kontakte s pánom Polanským, vďaka ktorému som sa osobne
stretla s niektorými jazzovými hviezdami. Ale najväčší zlom nastal,
keď som stretla môjho muža Borisa Čellára. Mal vtedy kapelu, ktorú
inšpiroval Nat King Cole a potreboval záskok na jedno vystúpenie. Po
jednom koncerte v Opera house vo Viedni som kráčala po schodoch,
úplne pohltená hlasom Shirley Horn, a vtom mi od neho pípla
esemeska s textom: No čo, jazz diva, dáme skúšku? A môj život sa po
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CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2018
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.000 eur
1/2 strany vertikálne                    2.230 eur
1/2 strany horizontálne                    2.230 eur
1/3 strany         1.880 eur
1/4 strany         1.540 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)    4.580 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)   4.510 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)   4.420 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa obsah)   4.350 eur
11. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa na úvod)   4.270 eur
13. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa listy)                 4.270 eur
15 - 29. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa metropoly) 4.270 eur
formát 2/1 strany
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                            7.850 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                             7.500 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                7.150 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                6.810 eur
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)     6.460 eur
obálky
druhá 1/1 strana obálky       4.730 eur

tretia 1/1 strana obálky                     4.730 eur
štvrtá 1/1 strana obálky       5.420 eur
cover 1/1 strana obálky       9.610 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1               9.610 eur

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    4.730 eur

P. R. rubriky
6/1 strana - módny editorial – rubrika MÓDA    6.580 eur
1/1 strana - rubrika NÁKUPY       2.230 eur
1/2 strany         1.400 eur
1/3 strany            990 eur
1/6 strany v rubrike NOVINKY (v neštandardizovaných formátoch)     810 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10 %
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10 %

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %
                               Po uzávierke objednávok - 100 %
* Časopis MIAU si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály 
a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu 
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.
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CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície 
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu 
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur
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KOZMETIKA 

Americká top modelka Gigi Hadid v spojení so značkou 
Maybelline New York prejavila svoju 

vášeň pre make-up, ukázala svoju tvorivú silu, a tak 
vznikla jedinečná trendy kolekcia GIGI x MAYBELLINE. 

Kolekcia obsahuje riasenku, linky vo fixke, tekutý 
rozjasňovač, matné rúže a ďalšie lákavé produkty. 

   Nová vôňa Live Fearlessly od   MARY KAY 
 zosobňuje odkaz Mary Kay Ash pre moderné, nebojácne   
 ženy na celom svete, ktoré si plnia svoje sny a ciele   
 a menia svet k lepšiemu. Doprajte si nezameniteľný pocit   
 sebaistoty vďaka tejto vôni a jej neodolateľnej skladbe tónov  
 santalového a cédrového dreva, zahalených do kvetín   
 konvalinky a ruže s odvážnym akcentom zázvoru. 

Značka CHANEL vyšla vCHANEL vyšla vCHANEL ústrety vášnivým obdivovateľom 
čísla 5 a na túto zimu pripravila limitovanú edíciu N°5 L’Eau, darček 

ukrývajúci 100 ml flakón  
najnovšej variácie slávnej päťky, 
osviežujúcej a krištáľovo čistej, 
plus 20 ml Twist and Spray, 
skvelý do každej kabelky, 
ktorý si môžete so sebou 
zobrať, kdekoľvek chcete.

Inšpirovaná neuveriteľnou 
rýchlosťou a pozoruhodnou 
dynamikou športových áut 
Jaguar. Vôňa JAGUAR  
Pace Accelerate je novým 
vzrušujúcim doplnkom pre 
mužov so sebavedomím a 
charizmou. Mužov, ktorých 
výzvy poháňajú dopredu.

Mimoriadny rad  
Toleriane od 
  LA ROCHE
- POSAY
pre veľmi citlivú 
až intolerantnú 
pleť sa rozrástol o 
Jemný čistiaci krém 
pre maximálnu 
toleranciu a rešpekt 
špecifických potrieb 
citlivej, reaktívnej 
alebo alergickej pleti. 

Kombinácia 
kyseliny 
hyalurónovej 
s dlhým a 
krátkym 
reťazcom a 
bioaktívnym 
glycín 
saponínom 
zvyšuje 
pleti vlastnú 
syntézu 
kyseliny 
hyalurónovej 
a pomáha redukovať vrásky. Rad   EUCERIN Hyaluron-
Filler zaručuje účinok proti vráskam i dobrú kožnú znášanlivosť. 
Denný a nočný krém dostanete teraz v luxusnej striebornej taštičke.

Laboratóriá VICHY doposiaľ 
ponúkali 4 odtiene vysoko krycieho 
make-upu menej či viac závažných 
nedokonalostí pleti, vrátane akné, tmavých 
kruhov, rosacey, vitiliga, tetovania a jaziev. 
A pretože s nástupom zimy pleť získava 

svetlejší odtieň, prichádza 
novinka Dermablend 
Fluid 05 vhodný aj pre 
porcelánový odtieň pleti. 

Slávnostná edícia vône  
Rose Gold Edition ponúka 
rafinovanú verziu, 
vychádzajúcu z originálnej vône 
JIMMY CHOO 
Eau de Parfum. Očarujúca 
a intenzívna, cyprusovo-
gurmánska vôňa zahalí každú 
ženu do zmyselnosti a krásy. 

Ako sa volal zakladateľ 
značky Moschino krstným 
menom? 

Chcete aj vy vyhrať jednu z desiatich vôní So Real 
od MOSCHINO? Ak áno, potom nám do konca 
decembra zašlite na adresu redakcie alebo na mailovú 
adresu miau@mediage.sk odpoveď na otázku:

Počas svojej dvadsaťročnej histórie 
precestovala celý svet a získala tie 
najprestížnejšie ocenenia. Kolekcia vôní 
Moschino Cheap & Chic teraz znovu 
ožíva s novou vôňou, modernejšou 

a súčasnejšou, živou a radostnou v ikonickom flakóne Cheap 
& Chic. Vôňa So Real má na sebe exkluzívne štýlové šaty, 
ktoré navrhol sám umelecký riaditeľ značky Jeremy Scott. 
Úvod vône rozjasňuje nádych trpkého pomaranča v sprievode 
delikátnej mandarínky a lahodnej malinovo-černicovej drene. 
Ružová pivónia v jej tisícich podobách uvoľňuje priechod 
jazmínovým lupienkom a slnkom vyhriatym vzdušným púčikom 
magnólie. Živá a vitálna kvetinová alchýmia prechádza 
k neodolateľnému základu zloženému z cédrového dreva, 
dubového machu a kryštálikov ambroxanu. So Real Cheap 
& Chic je pozvánkou do očarujúceho sveta Moschino. 

Krém nepotrebuje len 
naša pleť, ale aj ruky. 
Pravidelným krémovaním 
počas zimy premeníte 
suchú a popraskanú 
pokožku rúk na zamatovo 
jemnú. Vyskúšajte krémy jemnú. Vyskúšajte krémy 
na ruky od DOVE
v praktickom 75ml 
balení, ktoré sa zmestia balení, ktoré sa zmestia balení, ktoré sa zmestia 
do každej kabelky. do každej kabelky. 
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 Bizarný vianočný stromček z lega
  Austrálčania majú zvláštny zvyk, že radi stavajú veľké veci a súťažia o prvenstvo     
 v čomkoľvek najväčšom. Na rôznych miestach Austrálie tak majú okrem iného 
veľkého homára, veľký banán, veľkú cigaretu, veľkého Škóta a mnohé iné 
bizarné gigantické výtvory, zvyčajne vysoké cca 5 - 8 metrov. Okrem takýchto 

permanentných sôch si Austrálčania stavajú veľké 
veci aj príležitostne. Na Vianoce 2015 postavili 
na námestí Federation v Melbourne 10-metrový 
stromček z lega a mohli sa tak pochváliť najväčším 
lego stromčekom na južnej pologuli. Na jeho stavbu 
použili vyše 200.000 LEGO súčiastok a stavba 
trvala okolo 1.200 hodín. Kým u nás na Vianoce 
vládne zima, v Melbourne oslavujú tento sviatok 
v letných horúčavách a krátkych nohaviciach. 
Stavitelia preto nezabudli ani na miestne osobitosti 
a spolu so stromčekom vytvorili z lega aj 
surfujúceho Santa Clausa, elfa hrajúceho kriket 
(najpopulárnejší šport v Austrálii), a samozrejme, 
na stromčeku nechýbala ani koala.  

Street art
Melbourne sa radí k najznámejším metropolám street artu na svete, 
doslova „umenia ulice“. Nejde pritom o žiaden vandalizmus či obyčajné 
graffiti, ale o legálnu sebarealizáciu umelcov. Mesto totiž so súhlasom 
vlastníkov dotknutých budov oficiálne vyhradzuje určité ulice umelcom, 
ktorí tak môžu slobodne prezentovať svoj talent a myšlienky. Fantastická 
pestrosť street artu na verejnom priestranstve prispieva k modernému 
koloritu a živému duchu mesta. Najznámejšie ulice zdobené street 
artom sú Hosier Lane a ACDC Lane. Krátka a úzka ulička ACDC 
v centre Melbourne dostala názov na počesť legendárnej austrálskej 
rockovej kapely. Hlasovanie o zmene názvu bolo síce jednomyseľné, 
no z názvu museli vynechať lomku (/), z mena kapely, keďže tá 
nebola v súlade s platnými pravidlami písania zemepisných názvov.

  Brunswick street
Ulica Brunswick v časti Fitzroy patrí k najpestrejším 
a najznámejším uliciam v austrálskom Melbourne a 
prvé obchody tu otvorili už okolo roku 1840. Keď po 
druhej svetovej vojne prišla do Austrálie nová vlna 
prisťahovalcov, talianski imigranti, ktorí sa usadili 
vo štvrti Fitzroy, dlho neotáľali a otvorili si kaviarne 
- začali v nich variť svoju výbornú kávu a postarali 
sa tak o vznik melbournskej kávičkárskej kultúry. 
V nasledujúcich desaťročiach štvrť priťahovala najmä 
študentov, umelcov a bohémov, pričom lacný nájom 
a umelecká atmosféra dali tejto štvrti, a obzvlášť ulici 
Brunswick, skutočný bohémsky nádych. Dnes sa v tejto 
mainstreemovej ulici koncentruje umenie, móda a dobré 
jedlo, a tak miestni aj turisti Brunswick vyhľadávajú 
kvôli zaujímavým barom, kaviarňam, reštauráciám, 
alternatívnym módnym obchodom a najmä atmosfére. 
Jednou z najobľúbenejších reštaurácií je štýlový Vegie 
Bar, kde si po delikátnych a nápaditých vegánskych 
burgeroch oblizujú prsty aj nevegetariáni.

 Farebné plážové búdky
Asi 13 km od centra Melbourne sa nachádza pláž Brighton s pestrofarebnými plážovými 
búdkami, tzv. bathing boxes. Pochádzajú ešte z viktoriánskeho obdobia, keď sa kúpajúci 
potrebovali prezliecť pokojne v súkromí. Majitelia si ich natierajú rôznymi farbami, a tak 
dlhý pás búdok, lemujúci piesočnú pláž, predstavuje vskutku lákavú miestnu atrakciu.
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 Závan Orientu
Orientálny duch vás obklopí 
aj tam, kde by ste ho možno 
nečakali, a to v majestátnych 
sálach macedónskej národnej 
galérie s vysokými kupolami, 
siahajúcimi k hviezdnemu 
nebu. Galériu tvoria tri 
objekty, pričom dva z nich 
sú staré turecké hamamy, 
vykúkajúce z nízkej zástavby 
starého mesta na ľavom brehu 
rieky Vardar. Oplatí sa ich 

navštíviť, ak nie kvôli výstavám, tak kvôli 
tradičnej osmanskej architektúre, ktorá 
na rázovitom Balkáne zanechala hlbokú 
stopu. Oba hamamy, Daut-pašin amam 
i Čifte amam, pochádzajú pôvodne 
z 15. storočia, no ich päťstoročná 
konštrukcia padla za obeť zemetraseniu  
v 60. rokoch, a tak museli byť obnovené. 
Aj napriek tomu, pretvorené na umeleckú 
galériu, verne zachytávajú atmosféru 
starých čias, keď sa v nich zmorení 
obyvatelia oddávali pravidelnej očiste.

Ako v Las Vegas
Vlastne za to môže zemetrasenie - predurčilo architektonickú linku 
novodobého Skopje, ktoré sa však macedónskym vládnym hodnostárom 
nezdalo dostatočne reprezentatívne, a tak sa rozhodli centrum metropoly 
skrášliť v duchu historizujúceho neoklasicizmu za 80 miliónov eur. 
S projektom monumentálnej „revitalizácie“ mestského jadra sa začalo v 
roku 2010 a mal trvať 4 roky, preto mu prischol názov Skopje 2014. V meste 
sa však, samozrejme, ešte o dušu renovuje a náklady sa prinajmenšom 
strojnásobili. Obrovské archeologické múzeum pripomínajúce antické 
mauzóleum, pred ním pseudobarokový most obťažkaný snáď dvadsiatkou 
bronzových sôch, na plytkej rieke atrapy starých drevených korábov a 
napokon megalomanská jazdecká socha Alexandra Macedónskeho. 
Nechýbajú ani fontány, svetelné efekty, pomníky, ďalšie „prelepené“ fasády, 
tony gýčového bronzu a mramoru. To všetko vzbudzuje dojem zábavného 
parku, nad čím domáci Skopjania len nemo krútia hlavou. Ohúrenie zaručené!

Kedy sa zastavil čas
V júni roku 1963 sa macedónska zem hrozivo otriasla. 
Zemetrasenie o sile 6,9 stupňa Richterovej škály nenechalo  
v Skopje kameň na kameni, pripravilo o život tisícku ľudí a 
ďalších stotisíc zostalo bez domova. Následky boli o to ničivejšie, 
že zemetrasenie zastihlo spiace obyvateľstvo v skorých ranných 
hodinách. Presne o 5. hodine a 17. minúte, keď zároveň zastal 
čas na hodinách niekdajšej železničnej stanice. Hoci Skopje 
podľahlo novej modernistickej obnove, polorozpadnutá budova 
stanice s hodinami zostala zachovaná ako múzeum a memento 
udalosti, ktorá navždy zmenila vzhľad macedónskeho hlavného 
mesta. Na troskách spustošeného mesta vyrástlo nové Skopje, 
zachovala sa len štvrtina budov, pričom veľká časť musela 
byť aj tak zborená pre zlú statiku. Skopje, ba i celý Balkán, sa 
nachádza v seizmoaktívnej oblasti. Len nedávno, v septembri 
minulého roka, zaznamenalo mesto najsilnejší otras od roku 
1963, ktorý sa, našťastie, obišiel bez vážnejších následkov.

Z vtáčej perspektívy
Počas slnečných víkendov sa domáci radi presúvajú zo smogom 
zahlteného mesta do prírody za čerstvým vzduchom. Azda najobľúbenejším 
výletným miestom Skopjanov je kopec Vodno, ktorý sa nad metropolou týči 
do výšky 1.066 metrov. Z jeho úpätia sa na vrchol možno dostať kabínkovou 
lanovkou. Športovo založení jedinci šliapu do pedálov dvojkolesových 
tátošov a iní sa vydávajú na turistiku. Nemalý kopec je totiž pretkaný 
turistickými chodníkmi, a tak sa stačí len otočiť chrbtom k dymovej clone 
nad mestom a razom sa ocitnete v panenskej prírode. Scenérie okolitých 
horských masívov vám vyrazia dych. Na samom vrchu sa nachádza 
obrovský 66-metrový oceľovo-betónový kríž Millennium, vybudovaný v roku 
2002 ako pocta kresťanstvu a protiklad rýchlo sa šíriacemu islamu v krajine. 
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  Poskladajte si diamantové puzzle 
Chcete byť jedinečná a za každých okolností odlišná? Vyskladajte
si na prste vlastné diamantové puzzle s líniou luxusných prsteňov
od ALO diamonds. Dizajnéri značky ALO diamonds vytvorili prstene
z bieleho, žltého či ružového zlata, do ktorých zasadili žiarivé 
diamanty rôznych veľkostí. Jemným spracovaním, trendovým
dizajnom a dokonalým leskom očaria všetkých okolo vás.

 Závan Británie vo vašom byte
Môj dom -  môj hrad, hovoria nielen Slováci, ale aj Briti. Britský štýl 
s nádychom ušľachtilosti a množstvom pohodlia dobýva kontinent. 
A dopriať si ho teraz môžete aj vy. Štýlový nábytok, bytové doplnky 
a takisto dekoratívna posteľná bielizeň vnášajú do domácnosti 
vidiecku atmosféru. K tomu móda, ktorá s týmto štýlom harmonizuje 
a navodzuje perfektný pocit zo života. Bytové doplnky, pomôcky 
do domácnosti, ale aj štýlové kúsky oblečenia nielen pre britských 
gentlemanov nájdete v predajniach Tchibo a na www.tchibo.sk.  

   Nespresso v Bratislave
Radostná správa pre všetkých milovníkov kávy. Prémiová značka 
kávy a priekopník v segmente s porciovanou kávou Nespresso 
vstupuje na slovenský trh a otvoril svoj prvý butik v obchodnom 
centre Eurovea v Bratislave. Butik sa pýši krásnym čičmianskym 
vzorom a celkom iným štýlom nakupovania. Návštevníci môžu 
ochutnať kávu najvyššej kvality a kávoví špecialisti ich prevedú celým 
butikom, oboznámia so svetom kávy a vyrozprávajú výnimočný príbeh 
o káve Nespresso, ktorý začína kávovníkom a končí vynikajúcou 
šálkou kávy. Slovenskí zákazníci si už môžu užívať aj pohodlné 
nákupy on-line a výhody členstva v exkluzívnom Nespresso clube.
www.nespresso.sk

 Exkluzívne mini pralinky 
Šestnásť dôvodov na dokonalé potešenie pre každého labužníka 
ponúka novinka, ktorú prináša značka J.D.Gross exkluzívne v sieti 
predajní Lidl. V elegantnom balení Mini pralinés nájdete 16 chutných 
a krásn e ozdobených drobných praliniek v lahodných kombináciách, 
ktoré sú dielom majstrov cukrárov. Vychutnajte si krémové latte 
macchiato truffle, jemne horkasté pomarančové truffle, pravý marcipán 
s príchuťou pistácií a pomaranča, hodvábne zamatový nugát či 
vanilkové truffle v mixe s čiernymi ríbezľami. Všetko v harmonickom 
spojení s kvalitnou bielou, mliečnou a horkou čokoládou.
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  Veda 
nemá byť 
priemerná

Čo vás priťahuje na 
výskume nádorových buniek 
tráviaceho traktu? 
Pred časom som bola na zaujímavej 
stáži v Heidelbergu, ktorý je 
z univerzitného hľadiska niečo ako 
Oxford v Anglicku. Zaviedli tam 
experimentálnu liečbu pre pacientov 
s nádormi pankreasu, ktoré sa 

ťažko liečia, pretože sa na ne zvyčajne prichádza pomerne 
neskoro. Tu sa centralizujú pacienti, ktorí majú veľmi zlú 
prognózu. Na klinike sa zistilo, že na experimentálnu 

liečbu látkou sulforafan reagujú lepšie bunky v experimentoch in 
vivo (v prirodzenom prostredí, v živom organizme), ako in vitro 
(v skúmavke, v umelých laboratórnych podmienkach). A my 
sme skúmali, prečo to tak je. Ako prvé nám, samozrejme, 
napadlo, že za to môže imunitný systém človeka. 

MIAU Častokrát sa lekár rozhodne venovať tomu, čo sa 
ako problém objavilo v jeho rodine. Je to aj váš prípad? 
Musím sa priznať, že nádory pankreasu ma lákajú aj preto, že sama 
nemám žlčník. Vyoperovali mi ho, keď som mala trinásť. Ako dieťa 
som bola obézna, ale potom som veľmi rýchlo a za pomerne krátky 
čas schudla, čoho dôsledkom boli žlčníkové kamene. Prekonala 
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Petríková
Emília
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Slnko, jemný biely piesok, kokosové palmy, voňavé kvety a úžasný 
podmorský svet, to sú pravé maldivské ingrediencie, ktoré zvýrazňujú 
koktail úžasných zážitkov na perfektnej dovolenke. Súostrovie Maldivy 
pozostáva z 1.190 koralových ostrovov, zoskupených do 27 atolov a 
zaberajúcich územie 900 000 km2, dlhé zo severu na juh približne 700 km.  
Na najväčšie bohatstvo Maldív - úchvatnú prírodu - sú miestni obyvatelia 
patrične hrdí. Šnorchlovanie na Maldivách ponúka zážitky, na ktoré sa 
nezabúda. Všade plávajú obrovské húfy pestrofarebných rybičiek, ale i malé 
žraloky či korytnačky a dno oceánu vystielajú nádherné koraly rôznych 
tvarov, farieb a veľkostí. Úžasný pocit z prírody umocňuje ubytovanie  

Neviete sa rozhodnúť, kam vyraziť za 
oddychom? Ak sa  necháte zvábiť čarom 
nádherných koralových atolov Maldív, prežijete 
jednu z najfantastickejších dovoleniek.
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Resort & Spa
Lily Beach

S
 priekopník Platinum All Inclusive na Maldivách

v exkluzívnych nadvodných bungalovoch. Všetci, čo milujú 
more a vodné aktivity rôzneho druhu - od šnorchlovania cez 
potápanie a surfovanie až po rybolov - sa tu budú cítiť ako v raji. 
Navyše, nájdu tu pokoj, taký dôležitý pre dokonalý relax tela 
i mysle, k čomu okrem nezabudnuteľného prostredia prispieva aj 
ústretovosť personálu, ktorý pre spokojnosť hostí urobí čokoľvek.  

Lily Beach Resort & Spa 
Úroveň 
Lily Beach Resort & Spa 
Úroveň 
Lily Beach Resort & Spa 

služieb na ostrovoch je veľmi vysoká a nachádzajú 
sa tu veľmi kvalitné hotely. Patrí k nim aj päťhviezdičkový 
hotel Lily Beach Resort & Spa, otvorený v roku 2009 ako 
prvý 5* Platinum All Inclusive rezort na Maldivách. V hoteli, 

Všetci sme kravy nebeské
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Bol neposedný a živý, nikdy neostal sedieť na jednom mieste 
a priťahovali ho všetky športy, pri ktorých mohol prejaviť svoj 
zmysel pre pohyb a súťaživosť. Vynikal najmä v basketbale 
a plávaní, ale išlo mu to i s dievčatami, ktoré ho samé 
pozývali na rande - a on len málokedy odmietal. Keď mal 
jedenásť, rodičia sa rozviedli a on ostal so súrodencami bývať 
s mamou. Margaret, rodená Škótka, bola učiteľkou a veľmi 
dbala, aby sa i jej deťom dostalo čo najlepšie vzdelanie. 
Bystrý David najskôr získal štipendium na chlapčenskej škole 
na Manhattane, kde bol premiantom triedy. Vďaka tomu 
neskôr navštevoval Princeton a študoval anglickú literatúru, 
stal sa horlivým mladým básnikom a spisovateľom, ktorého 
prácu uznávali aj učitelia, až si to napokon namieril rovno 
na Yale, kde po zisku magisterského titulu ašpiroval aj na 
doktorandské štúdium. Popritom si odskakoval na hodiny 

 Písal sa 7. august roku 1960. 
V ten deň musela nad Veľkým 
jablkom visieť jagavá hviezda 
šťasteny a úspechu, pretože sa 
pod ňou práve narodil David, 
syn Margaret a Amrama, brat 
staršieho Daniela (neskôr aj brat 
sestry Laurie, ktorá príde na 
svet po ňom), chlapček, ktorý 
spolu s prvým roztiahnutím 
pľúc a vdýchnutím miliónov 

molekúl kyslíka dostal do vienka výnimočný šarm, maXimálny 
talent na šport a umenie, humor, inteligenciu i dar reči. 
Spočiatku sa javil skôr ako rodinný zabávač a výmyselník. 
„Keď bol malý,“ spomína mama Margaret, „spýtala som sa 
ho, čím chce byť. A on odvetil, že vaňou s kohútikmi na teplú 
a studenú vodu. Vždy mal zmysel pre suchý humor...“  

P
Ten, ktorý tak dokonale stvárnil postavu agenta Muldera 
a strhol v 90. rokoch lavínu X-mánie, ešte pár rokov pred prvou 
klapkou študoval anglickú literatúru a sníval o tom, že sa 
stane básnikom. Darmo sa dnes navlieka do tmavých džínsov, 
čierneho trička a kabátu, spod ktorého ledva vykúka jeho tvár 
maskovaná slnečnými okuliarmi. Kdekoľvek sa zjaví, jeho 
obdivovatelia (a predovšetkým obdivovateľky!) si ho nájdu. 
„Najradšej mám tých, čo na mňa pokrikujú Scully! To sú skutoční 
fanúšikovia môjho seriálu Akty X,“ vraví ironicky...
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@stonline.sk
Cena výtlačku    2,90 eur
Periodicita    mesačník
Tlačený náklad   16.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   116 - 132 (základ)
Väzba     V - 2
Farebnosť    plná farba (4 + 4)
Separácie    CMYK
Raster vnútro    60 liniek / cm
Raster obálka    70 liniek / cm
Uhly rastrov    nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU

1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, 
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI.
4. Na nosičoch CD-ROM alebo e-mail: goldmangrafika@mediage.sk do veľkosti 
10 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
2/1    444 x 275 mm
1/1    222 x 275 mm
na výšku 1/2   104 x 275 mm
na šírku 1/2   222 x 135 mm
na výšku 1/3     70 x 275 mm
na šírku 1/3   222 x   98 mm
na výšku 1/4     56 x 275 mm
na šírku 1/4   222 x   77 mm
(+4 mm spadávka)

Termíny 1. polrok
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018

Termíny 2. polrok
7 - 8 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018

dodanie podkladov
26.01. piatok
23.02. piatok
26.03. pondelok
25.04. streda
25.05. piatok

dodanie podkladov
25.06. pondelok
24.08. piatok
25.09. utorok
24.10. streda
23.11. piatok

expedícia do predaja
05.02. pondelok
05.03. streda
04.04. pondelok
04.05. piatok
04.06 pondelok

expedícia do predaja
04.07. streda
04.09. utorok
04.10. štvrtok
02.11. piatok
04.12. utorok




