
Strhující příběhy, které psal sám život. Měsíčník Sedmička NAŠE ŽIVOTY je plný 
dojemných příběhů, lidských osudů, i veselých historek se šťastným koncem. Nechy-
bí ani rubriky věnované zdraví a ezoterice, horoskopům, křížovkám a receptům.

Periodicita: měsíčník
Cena výtisku: 15 Kč
Tištěný náklad: 90 000 kusů 
zdroj: Vydavatel

Prodaný náklad: 14 044 kusů 
zdroj: ABC ČR, únor 2019

Čtenost vydání: 51 100 čtenářů 
zdroj: odhad Médea Research, na základě dat ABC ČR  
a Media Projektu za 1. + 2.Q. 2019

Formát: 205 × 280 mm
Rozsah: 32 stran + 4 strany obálka
Papír, vazba: 
obálka 80 g LWC
vnitřek 45 g novinový papír
vazba V1

Pravidelné rubriky:
Příběhy, Horoskopy, Křížovky, Ezoterika, Recepty

září 2019

Zakázaná
láska
Dva mladí lidé se do sebe bláznivě zamilovali. 
Jenže Tereza je učitelka a Lukáš její bývalý student. 
Mají šanci?

Třináctá
komnata

Slečna Jana našla 
partnera svých 
snů, ale Radim měl 
velké tajemství.  
Co před ní skrýval?

Paní Petra byla 
v práci spokojená, 

dokud nenastoupila 
nová kolegyně. 

Jak se s ní nakonec 
vypořádala?

Magie 
zvěrokruhu

Hodíte se k sobě 
podle hvězd?

Vaření
Zdravé školní 

svačinky

Daniel touží 
po vážném vztahu. 
Najde konečně 
ženu svého života?

Zlomené 
srdce

Sokyně

Harmonogram

číslo datum vydání uzávěrka podkladů

 1/20 18. 12. 19 3. 12. 19
 2/20 15. 1. 20 31. 12. 19
 3/20 19. 2. 20 4. 2. 20
 4/20 18. 3. 20 3. 3. 20
 5/20 15. 4. 20 31. 3. 20
 6/20 13. 5. 20 28. 4. 20
 7/20 17. 6. 20 2. 6. 20
 8/20 15. 7. 20 30. 6. 20
 9/20 12. 8. 20 28. 7. 20
 10/20 16. 9. 20 1. 9. 20
 11/20 14. 10. 20 29. 9. 20
 12/20 18. 11. 20 3. 11. 20

 1/21 16. 12. 20 1. 12. 20

Ceník platný od 1. 1. 2020

červenec 2019

Láska 
s otazníkem
Paní Simona našla konečně toho pravého! Jenže 
Radim má jednu velkou chybu. Ustojí to jejich vztah?

Horká 
hlava

Petr žárlí na svou 
manželku. Co se stane, 
když najde její intimní 
fotku, která rozhodně 
není pro něj?

Lucie má rodinu, 
pevný vztah, krásný 

život – všechno, 
co si kdy přála. 

A taky moc 
zvědavé 

sousedy…

Magie 
zvěrokruhu

Hodíte se k sobě? 
Hvězdy vám odpovědí!

Vaření
Rybí delikatesy

S těžkým osudem se musí 
Ilona teprve vypořádat. 
Jak dopadne spor dcera 
versus matka?

Souboj 
generací

Anonymní 
udání

Hra 
osudu
Životní tragédie svedly Marcelu a Karla dohromady. 
Existuje druhá šance? Mohou být znovu šťastní?

Síla 
ženy

Podle čeho měřit úspěch? 
Paní Irena prožila kruté 
chvíle. Zlomily ji, nebo 
se dokázala znovu 
postavit na nohy?

Velká láska 
se postupně proměnila 

v psychický teror. 
Kdo slečnu Pavlínu 

nakonec zachránil?

Magie 
zvěrokruhu
Co vám hvězdy předpověděly? 

Odpověď najdete uvnitř!

Vaření
Velikonoční hody

duben 2019

Paní Jana si myslí, 
že udělala životní chybu. 
Bylo její rozhodnutí 
správné? Posuďte sami!

Zraňující 
upřímnost

Šílený 
tyran

Nebezpečná 
známost
Daniel nebyl tím, kým se zdál! 

Unikla paní Martina  
ze spárů zlosyna?

Stopa 
lásky

Touha 
po dobrodružství 
zavedla slečnu 
Markétu do hor. 
Neštěstí na sebe 
nenechalo dlouho 
čekat. Jak to 
dopadlo?

Do vztahu pana 
Antonína se synem 

zasáhla neviditelná 
ruka osudu. 

Dostali druhou 
šanci?

Mučivé 
trápení

Magie zvěrokruhu
Existuje láska podle horoskopu? 

Hvězdy vám odpovědí!

Vaření
Avokádo: exotický zázrak

březen 2019

Život se s Marií nemazlil. 
Nevzdala se a bojovala jako lvice! 
Podařilo se jí dosáhnout svého?

Nezvěstné 
dvojče

Křižovatka 
lásky
Vztah Kláry a Martina se ocitl na rozcestí. Jedna cesta vedla 
ke šťastné budoucnosti a druhá k bolestivému rozchodu. 
Kudy se nakonec vydali?

Hříšný 
odpočinek

Denisa miluje sport, 
ale neposlechla své tělo 
a krutě na to doplatila.  
Jak se jí vymstil hazard 
se zdravím?

Bolestivé kňučení a naříkání 
neustávaly. Paní Renata 

se rozhodla jednat! Jak 
dopadl pokus o záchranu 

týraného zvířete?

Štěněcí 
detektivka

Magie 
zvěrokruhu

Existuje láska 
podle horoskopu?

Odpověď uvnitř!

Vaření
Dietní mlsání

leden 2019

Na pokraj sil dovedla 
Moniku zběsilá touha 
po rodině. Dočkala se 
vytouženého miminka, 
nebo se jí zhroutil svět?  

Hon 
na dítě

Rodina 
v ohrožení
Tornádo v podobě atraktivní kolegyně 
zničilo Martinův klidný život. Manželka 
hrozí rozvodem! Je to skutečně konec?

Bílý sex

Přehnaná 
péče dcery 
kazí spokojené 
stáří paní 
Jiřiny. Vybojuje 
si svobodu?

Magie 
zvěrokruhu

Hodíte se k sobě? 
Odpověď uvnitř!

Vaření
Rozpalte gril!

červen 2019

Závislost na jídle dostala 
slečnu Markétu na dno! 
Dokázala porazit svého 
démona?

Nadvláda 
dětí

Už jako dítě přišla 
slečna Lída o maminku. 

Lze tak prázdné místo 
v srdci vůbec zaplnit?

Osudová 
ztráta

Školní 
láska
O budoucnosti Petra a Zdenky rozhodla 
jediná věta. Dostaly jejich vzájemné city 
šanci, nebo je osud nakonec rozdělil?

Právo 
na štěstí

Paní Barbora toužila 
po spokojené rodině. Sen se jí 
ale nakonec začal rozpadat 
pod rukama. Našla cestu 
z beznadějné situace?

Pan Milan 
přišel o všechno 

a uzavřel se před 
světem, pak se stal 

zázrak! Jak dopadla 
záchrana jeho 

života?

Magie 
zvěrokruhu

Existuje láska 
podle horoskopu? 

Hvězdy vám odpovědí!

Vaření
Chřestové hody

květen 2019

Na jízdu plnou hrůzy slečna Stela 
nikdy nezapomene! Jaké nebezpečí 
číhalo na nevinnou dívku?

Útok 
psychopata

Zlomené 
srdce

srpen 2019

Konec 
samoty
Klára a Jakub si užívali jeden druhého. 
Do jejich vztahu však zasáhla ruka osudu a domácnost 
se rozrostla o dalšího člena. A to byl jenom začátek…  

Na 
příjmu

Může existovat vztah 
po telefonu? Paní Jitka 
o tom ví své! Vyšlo jí to?

Kvůli příteli 
se ze slečny Adély 

stal uzlíček nervů. 
Získala zpět svou 

svobodu?

Magie 
zvěrokruhu

Co pro vás hvězdy přichystaly?
Odpověď uvnitř!

Vaření
Královská snídaně

Oslava narozenin 
nedopadla podle 
Sandřiných představ. 
Byla snad znásilněna?

Hořké 
osmnáctiny

Skrytý 
teror



Inzerce:  
Media Master, s. r. o., Mikuleckého 1309/4, PSČ 147 00  Praha 4 – Braník
Kontakt: tel. +420 251 082 203 (243), e-mail: inzerce@media-master.cz
Podklady: tel. +420 251 082 203 (243), e-mail: podklady@media-master.cz

2/1 strana (Panorama) 250 000 Kč
2. obálka 225 000 Kč
3. obálka 185 000 Kč
4. obálka 285 000 Kč
1/1 strana 170 000 Kč
Junior Page 135 000 Kč
1/2 strany 110 000 Kč
1/3 strany 90 000 Kč
1/4 strany 75 000 Kč
1/8 strany 45 000 Kč

Plošná inzece

V případě zrušení potvrzené objednávky je objednatel 
povinen zaplatit stornovací poplatky v této výši:
do 14 kalendářních dnů před uveřejněním 100 % ceny
od 14 do 21 kalendářních dnů před uveřejněním 80 % ceny
od 21 do 28 kalendářních dnů před uveřejněním 50 % ceny
nad 28 dní bez stornovacích poplatků

Stornovací PoPlatky

vkládání do 10 g – 1,40 Kč/ks
 do 20 g – 1,50 Kč/ks
 do 30 g – 2,30 Kč/ks
 nad 30 g – ceny dohodou
Ceny za všívání, vlepování a jiné nestandardní 
formy inzerce budou stanoveny dohodou.

vkládání, všívání, vlePování

za umístění 20 %
za grafické zpracování 20 %

PříPlatky

Podklady je možno dodat v elektronické podobě jako hotový obrázek ve formátu PDF (písmo  
ve křivkách), EPS (písmo ve křivkách), AI (písmo ve křivkách) nebo TIFF, minimální rozlišení  
300 dpi. V případě PR inzerce nesmí design obsahovat grafické prvky identifikovatelné s grafic-
kým stylem časopisu Sedmička NAŠE ŽIVOTY (např. velmi nápadně připomínající velikost a styl 
písem titulku či obecného textu). Pro větší výraznost doporučujeme u textových inzerátů světlý 
barevný podklad (s výjimkou světle modré). Formát Illustrator a PDF generované z  Illustratoru 
nebo InDesignu. Photoshop – v příslušné kvalitě. Illustrator – všechna písma zvektorizovaná. 
PDF – nesmí obsahovat písma, je nutno již ve zdroji zvektorizovat, zadaný rozměr inzerátu v PDF 
musí odpovídat rozměru včetně ořezů (5 mm).

tecHnické SPecifikace

V případě formátů na spad je nutné přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.

rozměry formátů Plošné inzerce

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. 
U nových klientů platba za inzerci předem. Ve zvláštních 
případech a při nestandardních inzertních požadavcích  
si vydavatel vyhrazuje právo účtovat smluvní ceny.

Panorama
2/1

na spad 410 × 280 mm
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po vážném vztahu. 
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1/1
do zrcadla 180 × 250 mm
na spad 205 × 280 mm

1/2
do zrcadla 180 × 125 mm
na spad 205 × 137 mm

1/3
do zrcadla 180 × 83 mm
na spad 205 × 95 mm

1/4
do zrcadla 180× 62 mm
na spad 205 × 74 mm

1/4
do zrcadla 87 × 125 mm
na spad 99  × 137 mm

Junior Page
do zrcadla 133 × 188 mm
na spad 145 × 200 mm

1/2
do zrcadla 87 × 250 mm
na spad 99 × 280 mm

1/3
do zrcadla 57 × 250 mm
na spad 69 × 280 mm

1/8
do zrcadla 56 × 100 mm

1/4
do zrcadla 41 × 250 mm
na spad 53 × 280 mm

n  vklady dodat na paletách volně ložené, hřbety jedním směrem
n  jednotlivá patra prokládat kartonovým archem
n  palety dostatečně pevně páskované, aby nedocházelo  

k jejich rozsypání, pečlivě zabalené


