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Posviťte si
na koupelnu
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49 Kč / 1,99 €

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

POUZE

Kuchyně pro radost

49 Kč

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha

www.modernibyt.cz

A prestigious magazine
dynamically changing in harmony
with the current trends, thus
slowly but surely cultivating the
readers´ taste. The magazine
understands housing and interior
design in a wider context as part
of lifestyle, uncovering intimacy of
the home and taste of the famous
figures and publishing expert
opinions.
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VITAMINY
U LEDU MILOVAT
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Advertisement price list
(prices are given in CZK without VAT)

EDITORIAL PLAN

formAt

Moderní byt 2/16 speciál KUCHYNĚ

11. 2. 16

Issue
price

expedition date

4th cover page

179 000 CZK

Moderní byt 3/16

10. 3. 16

3 cover page

120 000 CZK

Moderní byt 4/16

13. 4. 16

2

145 000 CZK

Moderní byt 5/16

12. 5. 16

1 two-page spread

170 000 CZK

Moderní byt 6/16

9. 6. 16

2 nd two-page spread

155 000 CZK

Moderní byt 7/16 speciál KOUPELNY

13. 7. 16

two-page spread inside

150 000 CZK

Moderní byt 8/16

11. 8. 16

92 000 CZK

Moderní byt 9/16

2/3 page – Junior PAGE

78 000 CZK

Moderní byt 10/16

13. 10. 16

1/2 page

49 000 CZK

Moderní byt 11/16

10. 11. 16

1/3 page

39 000 CZK

Moderní byt 12/16–1/17

1/4 page

29 000 CZK

rd

nd

cover page

st

1 page

V-GATE cover

275 000 CZK

Z-GATE cover

300 000 CZK

two-page

150 000 CZK

1 page

92 000 CZK

8. 12. 16

Discount
repeat

Products pages – Advertorial

8. 9. 16

discount in %

3 times

5

6 times

10

9 times

12,5

Insert advertising

for payment in advance

prices are set individually and contractually

ADDITIONAL CHARGE

2
for a specific position

15

Payment, Cancellation charges
Maturity of tax documents is 14 days from the date of their issue; in the event of exceeding the term of maturity the publishing house will charge intereston
late payment amounting to 0,3 % of the price for every day of default. In case of advertisement cancellation before the deadline of advertising the client
pays no cancellation fee, after the deadline he will pay 100 % of the price. Cancellation has to be effected in writing. Complaints of defects in published
ads, if any, have to be filed in writing not later than 10 days after the advertisement expedition.

The general trading terms of the publishers Business Media CZ, s. r. o., may be read in full
at www.bmczech.cz in the section OFFER – MEDIADATA (NABÍDKA – MEDIADATA).

www.bmczech.cz

FORMATS (in mm)

If the advertisement is full size, set bleeds of at least 5 mm and crop marks at least 4 mm

1/1
size after
cropping
228 x 295

1/1
frame
format
192 x 261

1/3
size after
cropping
228 x 100

1/3
size after
cropping
62 x 295

1/2
size after
cropping
228 x 145

1/2
frame
format
192 x 127

1/2
size after
cropping
106 x 295

1/4
frame format
192 x 65

1/3
frame
format
192 x 84

1/4
frame format
97 x 127

1/2
frame
format
97 x 261

1/4
size after
cropping
228 x 80

TECHNICAL INFORMATION

Products pages – Advertorial

Published:
Print type:
Periodicity:
Volume:		
Editor-in-chief:
Publisher:

- processed editor
- 1/1 page - 6–7 images with descriptions + price + contact
- 2/1 page - 6–7 images with descriptions + + whole picture + price + contact

since 1997
offset
monthly
164–228 pages
Markéta Klocová
Business Media CZ, s. r. o.

osobnost

profesionál

tExt: LENKA SAULICHOVá, foto: LUKáŠ HAUSENBLAS

text: lenka saulichová, foto: lukáŠ hausenBlas

t 1 popisekEctus telumur
sulareh enterit, o condaccios
ina, quam pro, que aut L.
Senam adem publiciem unum
sendem, de porterei publis,
Catinat. Habus hoc, ente
facioren deffremum Palabus.
Seris, ce factus verio, occiac

K šéfKuchaři
pro radu

u 2 popisekEctus telumur
sulareh enterit, o condaccios
ina, quam pro, que aut L.
Senam adem publiciem unum
sendem, de porterei publis,
Catinat. Habus hoc, ente
facioren deffremum Palabus.
int. Enihilic tus An Itabute
runuliae ficam pestic octuspe
rfentem mod nem ituid num

Kdysi dávno, na prahu kuchařské kariéry, vaření
Zdeňka Pohlreicha vůbec nebavilo. Vše se ale změnilo,
dnes patří ke kuchařské elitě. A přestože je v jednom
kole, vaří rád i doma.

Pohlreich Selection
Veden letitou praxí a znalostmi zkušeného
profesionála sestavil Zdeněk Pohlreich
Pohlreich Selection z nejlepšího nádobí
a kuchyňských potřeb, které sám používá
a bez váhání doporučuje. Pohlreich
Selection je odpovědí na častou otázku,
jak a čím si vybavit kuchyň. Součástí
jsou nože (a doplňky k nim) Zwilling
J. A. Henckels, nádobí Mauviel 1830,
Zwilling i nepřilnavé Woll, tyčový mixér
Bamix a mlýnky na koření Peugeot.

Co si myslíte o rčení, že muži jsou lepší kuchaři než ženy?

Na profesionální úrovni to platí tak
z pětadevadesáti procent. Má to své důvody. Je to dané fyzickou i časovou náročností tohoto povolání. Pro ženy je vaření
často povinnost, pro muže spíš potěšení.
V čem vynikáte a co naopak nerad vaříte?

Svého času jsem se považoval za mistra ČR v rybách a jdou mi pořád dobře. Také jsem se naučil těstoviny, umím
maso a omáčky, které mi pomohly, když
jsem odjel do zahraničí. Neznal jsem
hodně věcí, ale omáčky ano. Nejsem ale
cukrář a sladké ani moc nejím. Rád bych
ještě hlouběji pronikl do asijské kuchyně,
speciálně thajské.
Co pro vás znamená značka Pohlreich Selection?

To je splnění snu. Vždy jsem si přál
být spojován s něčím, co je opravdu nejlepší. Za produkty, které jsou v Pohlreich Selection zastoupeny, dám ruku
do ohně. Spojil jsem se s lidmi, kteří nenabízejí nic průměrného, jen špičkové
produkty. Sám rád používám kvalitní,
funkční a pěkné věci.

Zděněk Pohlreich
narodil se 10. 4. 1957. Český šéfkuchař,
podnikatel v gastronomii a moderátor televizních
pořadů Ano, šéfe!, na nože!, Šéf na grilu,
Česko vaří s pohlreichem, Už dost, šéfe!, Teď
vaří šéf!, rozpal to, šéfe! a Vařte jako šéf!
Absolvoval soU kuchařské, následně i hotelovou
školu v praze a pak institute of Business studies

Ušlechtilé
omlazení

Víc než rok strávil v nizozemsku. po obdržení
povolení odjel do australského Adelaide, kde
pracoval jako sous-Chef v restauraci la
Guillotine, v níž se později stal šéfkuchařem.
po návratu postupně pracoval na stejné
pozici v praze v hotelu renaissance, Villa
Voyta, radisson sAs nebo Marriott. Dnes
provozuje Café imperial a Divinis ristorante

Pavel Staněk, majitel společnosti Potten & Pannen – Staněk group

Kuchyň je vybavená
ikonickými spotřebiči
KitchenAid, nechybí kvalitní
indukční deska, tepan ani
pečicí a parní trouba.
Pracovní plochu varného
ostrůvku osvětlují trendová
svítidla značky House Doctor

Pavel Staněk žije střídavě v Čechách a v tropickém bungalovu v Miami na Floridě.
Do vzdálených končin za velkou louží ho už před mnoha lety odvedla studia
a byznys. Doma se ovšem cítí v naší zemi. Na jihovýchodním okraji Prahy si pořídil
dům v novoanglickém klasicistním stylu, jehož interiér nechal po letech omladit.

Vystudoval obchodní lyceum
v Hamburku, absolvoval
University of California
v Los Angeles v USA, získal
titul MBA na the Anderson
school of management
Po roční stáži u prestižniho
výrobce nádobí v toledu
v ohiu se vrací do České
republiky a v roce 1992 zakládá
vlastní společnost Potten &
Pannen – Staněk group

Postupně získává výhradní
zastoupení 36 prestižních
světových značek a otevírá první
reprezentační prodejnu v Praze.
Do dnešního dne je jich v ČR
a SR 11 včetně Concept Storu
v oC Centrál v Bratislavě, který
získal nejprestižnější ocenění
nejlepší prodejny domácích
potřeb na světě (GIA - Global
Inovation Award), které uděluje
každoročně Housewares
Association v Chicagu

18

Se společníky otevřel prodejny
Just your friend s chovatelskými
potřebami pro psy značky
Hunter a otevřel thajskou
restauraci Noi na Malé Straně
Denně sportuje, věnuje se judu,
plavání, tenisu, běhá a jezdí
na kole. Rád cestuje. Chová
lovecké psy, jezdí na výstavy
a stejně jako jeho dědeček
se věnuje jejich výcviku

www.modernibyt.cz
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Získal mnohá ocenění, připravil řadu knih
a učí na střední škole gastronomické
a hotelové (sŠGH) v praze

19

V jakém pořadu vás opět uvidíme?

K

dyž jsme ho přijeli navštívit,
ve dveřích nás uvítala jeho
usměvavá manželka Zdeňka.
Vřelé přijetí projevovali i dva domácí
mazlíčci, větší pes Beluga, který dostal
jméno po nejdražším kaviáru na světě,
a jezevčík Dashi, který nese jméno vývaru ze sušeného tuňáka. Originální!

Jak moc se liší vybavení vaší domácí kuchyně od té profesionální?

Vaříte doma rád? Máte na to vůbec čas?

V profesionální kuchyni představuje
kvalitní vybavení nezbytný základ a vždy
zlepšuje výkon. Doma je to stejné, když

Ano, s velkým potěšením. Vařím rád
jednoduchá jídla, nic sofistikovaného,
těstoviny, ryby a čas od času kus masa...

Co připravujte soukromě?

V příštím roce bychom rádi otevřeli
další podnik, který by měl být svým konceptem jako menší Café Imperial. Jinak
ale nemám žádné obrovské plány, snažím
se žít v klidu, abychom žili slušně, byli
všichni zdraví a v pohodě. Usiluji o rozumné rozdělení času věnovaného práci
i odpočinku.
■
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31.08.15 8:24

044_045_MB09.indd 44

editorial PLAN for 2016
Issue

Natáčíme pokračování série Ano,
šéfe! a připravili jsme další řadu pořadu Teď vaří šéf! Chystáme se také vyrazit do Madridu a zmapovat španělskou
gastronomickou scénu, kterou považuji
v současnosti za nejprogresivněji se vyvíjející. Kuchařské řemeslo tam neuvěřitelně nabralo na obrátkách.

pracujete s kvalitním vybavením, usnadníte si práci a cítíte radost. Nesouhlasím
s názorem, že to laik nepotřebuje. Pro mě
je důležitý hlavně kvalitní nůž a kvalitní
nádobí. Oceňuji ale i vymoženosti moderní techniky, které práci zjednodušují,
urychlují a zpříjemňují. Preferuji vaření
na indukci, považuji ji za jeden z nejlepších vynálezů posledních let.

www.modernibyt.cz

31.08.15 8:35

044_045_MB09.indd 45

45

31.08.15 8:35

deadline for receiving of documentation
Date of publishing

For procesing

Order Deadline

Moderní byt 2/16 speciál KUCHYNĚ

11. 2. 16

4. 1. 16

15. 1. 16

Moderní byt 3/16

10. 3. 16

1. 2. 16

12. 2. 16

Moderní byt 4/16

13. 4. 16

7. 3. 16

18. 3. 16

Moderní byt 5/16

12. 5. 16

5. 4. 16

15. 4. 16

Moderní byt 6/16

9. 6. 16

2. 5. 16

13. 5. 16

Moderní byt 7/16 speciál KOUPELNY

13. 7. 16

6. 6. 16

17. 6. 16

Moderní byt 8/16

11. 8. 16

4. 7. 16

15. 7. 16

Moderní byt 9/16

8. 9. 16

1. 8. 16

12. 8. 16

Moderní byt 10/16

13. 10. 16

5. 9. 16

16. 9. 16

Moderní byt 11/16

10. 11. 16

3. 10. 16

14. 10. 16

8. 12. 16

31. 10. 16

11. 11. 16

Moderní byt 12/16–1/17

Other formats of advertisements after agreement. Technical requirements and dates for submission of
advertisement materials can be found also on www.bmczech.cz in the SERVIS – ADVERTISING section

For readers we create issues,
for your business we create opportunities

www.bmczech.cz

TechNicAl reQuireMeNTs For AdverTisiNg
MATeriAl TeMPlATes
— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, cMyK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides
dATA iNTAKe
e-mail (text), cd, dvd, usB drive, FTP server
elecTroNic dATA ForMAT
1. PdF AccordiNg To PdF/x-1A or PdF versioN 1.3. sTANdArd (coMPATiBiliTy wiTh AcroBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe distiller, printing to PdF, exporting (e.g. from Adobe indesign,
illustrator), but only under conditions set in PdF/x-1a standard or version 1.3 standard. it must also (if the advertisement is for the trim
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PdF file must not contain objects in rgB colour space
and spot colours, embedded icc profiles, oPi information.
2. BiTMAP Files TiFF, JPeg, Psd, ePs
data must be in cMyK colour space and, in case of TiFF and Psd must be combined in a single layer, if the advertisement is for
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. recommended
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. vecTor ePs Files ANd iNdesigN Files
data must be in cMyK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the license agreement).
if the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim
size. The data must not contain objects in the rgB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the
document).
4. oTher ForMATs By AgreeMeNT
For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the
iso 12647-2:2013 (FogrA51) standard. in the event that iso 12647-2:2013 is not adhered to, we shall be not liable for the required
colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement.
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a cMyK colour space, we recommend using profiles of
the following standard: iso 12647-2:2013 (Pso coated v3 FogrA51). This standard is used in creating the content of the periodical, for creating a certified proof copy and for printing. we shall not be liable for the required colour scheme in the event that other
icc profiles or other methods for transferring into cMyK are used.
Adobe creative suite 4 Professional Acrobat 5 and 6 are used for processing.
it is possible to supply data on the following media: cd, dvd, on portable usB and Firewire (ieee 1394) disks, via electronic mail,
via an FTP server (access on request), via www.uschovna.cz. other transfer possibilities can be arranged by agreement.
dTP-studio, Business Media cZ, phone: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

www.ModerNiByT.cZ

www.duMAByT.cZ
internet portal about living
prepared by the editing
board of the Moderní byt
magazine. offers a wide
range of topics and information about apartment and
residential living. Presents
attractive apartments
appointed in various styles.
compared to the printed
version, it allows the instant
updating of editorial content, as well as advertising
content. registered users
are informed about news in a
regular newsletter.v

specialised server about
living and construction,
where the user can find ample inspiration, clever advice
and valuable expert information, divided into sections
based on the focus: home,
Apartment, garden, Kitchen,
Bathroom, Financing.
separate catalogue section.
registered users are notified 7 times per week about
new articles on the portal
through the newsletter.

ORDER AND INFORMATION
Business department Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Prague 5-Smíchov, e-mail: info@bmczech.cz
account manager
Hana Andělová
phone: +420 225 351 135
mobile: +420 603 248 157
hana.andelova@bmczech.cz

Account manager
Kateřina Keslová
mobile: +420 773 773 325
katerina.keslova@bmczech.cz

www.modernibyt.cz

www.bmczech.cz

www.dumabyt.cz

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU
PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

říjen 2015

CENA 89,90 Kč
4,12 €

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

HOTOVO!

POUZE

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

49 Kč

CO UMÍ
BIDETOVÁ
SEDÁTKA?

Posviťte si
na koupelnu

dřEv ěNé
fAsá dy
a vše
o zateple ní
domu

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

Ko m u s E
v y p l AT í
p o d l a h ov é
to p e n í

VITAMINY
U LEDU

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

132

s TAv b A z A h r A dA i N T E r i é r

www.mujdum.cz

POUZE

PRO
3 TIPY
ZDRAVÉ ZUBY

49 Kč

jA K u š E T ř i T
d í k y r o l e tá m

STRAN

VĚTŠÍ
PO
INSPIR RCE
ACE!
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ZAOSTŘENO
NA TOPNÉ
ŽEBŘÍKY

NÁPADŮ
DO JÍDELNY
PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ
ŠKOLOU POVINNÉ

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL
NA POZVÁNÍ U NAŠICH
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

5

NEROSTOU? PĚSTUJTE
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!

KOUPELNA, KTEROU
BUDOU DĚTI MILOVAT

24.08.15 9:54

Nože, které
mají říz
3 TVÁŘE DŘEZU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

www.modernibyt.cz

000_TIT_BD09.indd 3

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

Pracovní
deska
6x jinak

ELEMENTŮ
OČISTY

T é m A: ř A d ov é d o m y

p ř e d s tav uj e m e t y o p r av d u m i m o ř á d n é!

www.modernibyt.cz
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Bydlení

Svět koupelen

Svět kuchyní

Můj Dům

» A magazine on housing and
garden » Practical information
on furnishing houses and flats »
Original reports – visits to Czech
and foreign interiors » News
and trends – furniture, interior
accessories and home appliances » Popular flat transformations » Garden and construction
» Advice and recommendations
by experts – legal and financial
consultancy » Tips how to save
money when buying a property,
furnishing or reconstructing a
flat or a house, and running a
household

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of bathrooms. In every
article there are prices of products and business contacts.

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of kitchens. In every
article there are prices of products and business contacts.

Traditional magazine about living in family houses each month
acquaints those interested in
living in a house with individual
and type new buildings and
renovations. The magazine does
not avoid progressive construction technologies and modern
interior realizations. My house
is the organizer of the prestigious inquiry House of the year.
A catalogue of family homes is
published once a year as a part
of the Můj dům magazine.

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Téma Pro energeticky
úsporné domy

9/2015 29,90 Kč

7 / 2 0 1 5

RAN

80 ST kých
praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do

X X I .

r o č n í k

Chyby otvorových výplní
v dřevostavbách

NA NÁVŠTĚVĚ

–

příprava staveb – technologie – materiály – tzb – vady a poruchy – zajímavá stavba – stroje – ekonomika

z á ř í

Zavěšená prosklená nástavba
na vysoké peci ve Vítkovicích

tÉMA:
stAvby
pro budoucí
generAce

Střešní okna
na českém trhu

Inspiraci pro pohodové
bydlení našla Švýcarka
v Česku. Teď se můžete
inspirovat vy u ní!

přílohA:
novinky
nA stAvebníM
trhu
zelené fasády
marina čeká
na lodě
přistání
povoleno
inspirováno
le corbusierem

TÉMA

Voda z vlastní studně

vila textiláka

Extrémní sucha nám připomněla, jak je voda životně
důležitá. Prozradíme vám, odkud se podzemní voda
bere a kudy k nám proudí. S tím souvisí i možnosti
jejího čerpání a budování té správné studny

stavba roku

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

Vše o ukládání brambor, jablek
a další úrody Jak na výměnu
vany Obklady v koupelně
Střešní krytina Zemní vrtáky
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Rodinný dům

MATERIÁLY PRO STAVBU

Stavba

Stavitel

The magazine that managed to
build an eye-catching position in
the market. It provides practical
advice, tips and guidance to
its readers – not just owners of
family houses – on how to build,
repair or improve home best. In
the same way it also deals with
landscaping around the house,
useful and decorative garden.

Magazine intended for engineers, technicians, construction companies, architects,
civil engineers and all those
interested in innovations in the
field of construction. It provides
information on building materials and products and their uses.
It points out faults caused by
improper choice of technology
or by incorrect process.

Architectural magazine called
Construction brings the latest
news from the world of architecture and construction. The
central and regularly recurring
topics are devoted to issues of
urban development, housing and
reconstruction. The magazine is
intended not only for architects
and student of architecture, but
also for designers and construction engineers.

The Stavitel (Builder) magazine guides the reader through
the entire construction – from
preparation through to final
use, provides information about
building materials, innovation
and technologies, building equipment and construction software. It focuses on architecture
in terms of used materials and
technologies.

