
 MAGAZÍN MIAU
 20. ROČNÍK
 MEDIA KIT 2019

 jediný dámsky magazín 

ocenený 10 x titulom ZL ATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu

(2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)



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 20 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 



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



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 - 160 strán

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
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NÁKUPY

Kožené produkty značky Coccinelle dostanete v rovnomennej predajni na Michalskej 7 v Bratislave.
a v bratislavskom nákupnom centre Aupark, www.coccinelle-shop.sk

december

Kožené produkty značky Coccinelle dostanete v rovnomennej predajni na Michalskej 7 v Bratislave.
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zlato-čierna
elegancia

1. Maxi kožená kabelka, Coccinelle
2. Maxi káro kabelka, Coccinelle
3. Kožené rukavice, Coccinelle
4. Kožený náramok, Coccinelle
5. Kožená kabelka, Coccinelle
6. Plastový náramok, Coccinelle 
7. Kožená peňaženka, Coccinelle
8. Kožená peňaženka, Coccinelle
9. Kožené náramky, Coccinelle
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NÁKUPY

Značkové oblečenie Luisa Spagnoli dostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislave
a v nákupnom centre Chodov Praha, www.luisaspagnoli.sk

1

december

Značkové oblečenie Luisa Spagnoli dostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v BratislaveZnačkové oblečenieZnačkové oblečenie Luisa Spagnoli dostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislavedostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislavedostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislave

spoločenská
sezóna
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  1. Spoločenská štóla, Luisa Spagnoli
  2. Bižutéria brošňa, Luisa Spagnoli
  3. Spoločenské šaty so saténovou mašľou, Luisa Spagnoli
  4. Spoločenské šaty so štrasovou sponou, Luisa Spagnoli
  5. Malé spoločenské šaty, Luisa Spagnoli
  6. Bižutéria brošňa, Luisa Spagnoli
  7. Spoločenská kabelka vykladaná kamienkami, Luisa Spagnoli
  8. Bižutéria brošňa, Luisa Spagnoli
  9. Spoločenská metalízovaná kabelka, Luisa Spagnoli
10. Spoločenská saténová kabelka, Luisa Spagnoli



OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín MIAU reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z 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



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 strana
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.

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2019
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.



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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 TISSOT Bella ora.
ONE WATCH, TWO STRAPS.

TISSOT WATCHES.COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

TISSOT POSKYTUJE MEDZINÁRODNÚ ZÁRUKU A POPREDAJNÝ SERVIS VÝHRADNE ZÁKAZNÍKOM, KTORÍ KÚPILI HODINKY U AUTORIZOVANÉHO  
 PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH  PREDAJCOV NÁJDETE NA WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK/TISSOT ALEBO NA TEL.: +421-2-6345 1330. 
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• Banská Bystrica - Zlatníctvo-Hodinárstvo Slezák, Kapitulská 1• Banská Bystrica - Zlatníctvo Carmen, OC Európa • Bratislava - Klenoty Aurum, OC Avion 
• Bratislava - Valentina, OC Polus • Bratislava - Klenotníctvo Princess, OC Shopping Palace • Komárno - Zlatníctvo Smaragd, Nám. M.R.Štefánika 12 

• Košice - Hodiny-Šperky, J.Maskaľ, Hlavná 33 • Lučenec - Šperk, OC Galéria • Martin - Ametyst, Osloboditeľov 26 • Nitra - Prešinský & Co, OC Centro
• Nitra - Prešinský & Co, OC Mlyny • Nové Mesto nad Váhom - Klenoty Afrodita, ul. J. Hašku 6 • Nové Zámky - Hodiny-Hodinky-Zlato, M.R.Štefánika 27 

• Partizánske - Klenotníctvo Casis, Nám. SNP 1 • Piešťany - K.I.M. Gold, Kukučínova 17 • Poprad - Klenoty Cavaliere, OC FORUM • Skalica - Šperk, OC Max
• Trenčín - Prešinský & Co, OC Laugaricio • Trnava - Zlatníctvo Dudáková, OD Jednota • Žilina - Link, OC Aupark • Žilina - Golden Island, OC Dubeň

Informácie: 02 / 6345 1330 • www.miluna.sk • jozef@spiritslovakia.sk
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Love Fearlessly™  PARFUMOVÁ VODA

Zabudnite na starosti s výberom vianočných darčekov. Vyskúšajte vône 
Mary Kay. Teraz v rámci Festivalu vôní máte navyše možnosť zakúpiť si 
vybrané vône s 20 % zľavou.

Viac o prípravkoch Mary Kay® zistíte na www.marykay.sk – jediný autorizovaný predajca kozmetiky Mary Kay. 

„
Nebojte sa zamilovať 
do našej novej vône 
Love Fearlessly™

“

FP_FAnn_Vianoce_2018_222x275+4mm.indd   1 16. 11. 2018   16:08:31

 CERTINA AND THE DOUBLE SECURITY CONCEPT
NEVER LET YOU DOWN. CERTINA.COM

  Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o. 
  tel.: +421-2-6345 1330, e-mail: spirit@spiritsl.sk 
  www.spiritslovakia.sk

CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku 
a popredajný servis výhradne zákazníkom, 
 ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu. 

DS ACTION LADY · COSC CERTIFIED CHRONOMETER · SWISS MADE 

CERTINA_OKTOBER 2018.indd   95 27. 9. 2018   5:21:42
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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. Kožený ruksak, Coccinelle
2. Kľúčenka, Coccinelle
3. Kožená maxi kabelka, Coccinelle
4. Kožená kabelka, Coccinelle
5. Kožená peňaženka, Coccinelle
6. Kožená kabelka, Coccinelle
7. Kožené puzdro na mobil, Coccinelle
8. Kožená kabelka, Coccinelle 
9. Kožená kabelka, Coccinelle
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mramorová socha Herakla či bronzová 
socha gréckeho atléta z roku 300 p.n.l. 
A to hovoríme iba o zbierke z Gettyho 
vily, ďalšie tisícky artefaktov najmä 
obrazov od maliarov z 19. a 20. storočia 
vystavuje Gettyho centrum. Len samotná 
stavba tohto rozsiahleho komplexu stála 
Paula Gettyho 1.3 miliardy dolárov. 
Výstavné priestory sú postavené tak, 
aby odolali zemetraseniu v sile ž 7,5 
stupňa Richterovej stupnice. V záveti 
Getty odkázal veľkú časť zo svojho 
trojmiliardového bohatstva svojim dvom 
umeleckým inštitúciám, združeným do 
Getty Museum. Inak ale kontroverzný 
miliardár nebol žiaden filantrop a hoci 
údajne dostával mesačne až tritisíc 
žiadostí o (finančnú) pomoc, ako sám 
povedal, „nikdy som nevenoval žiadne 
peniaze konkrétnemu človeku, lebo je 
to neprospešné a zlé“. Rovnako kritický 
postoj zaujímal k činnosti charitatívnych 
organizácií, ktoré vraj ľudí zvykajú 
na pasívne prijímanie peňazí, čo ich 
v konečnom dôsledku kazí a korumpuje.   
Po svojom piatom rozvode, či ešte skôr, 
keďže v 50. rokoch už žil v Európe a 
podľa vlastných slov „býval v kufroch“, 
úradujúc z apartmánov parížskych 
či londýnskych hotelov, sa rozhodol 
usadiť v Anglicku. Vo veľkom štýle, 
ako pravý anglický lord. V grófstve 
Surrey si vyhliadol panstvo Sutton 
Place, tudorovský zámok zo 16. storočia 
s 72 izbami, ktorý naplnil umeleckými 
pokladmi, háremom hašterivých 
mileniek a dvomi africkými levmi. 
Pozemok dal obohnať plotom s ostňami 
a nabiť elektrinou, ba najal si aj stálych 

bodyguardov s vycvičenými psami, 
ktorí ho strážili dňom i nocou. 
Getty sa ani v starobe nehodlal 
vzdať sexuálnych pôžitkov a údajne 
„tam dole“ fungoval vďaka 
experimentálnej droge H3, ktorá mu 
mala zaručiť erekciu. Angličanka 
Penelope Kitson bola interiérová 
dizajnérka, ktorá jediná mala navrch 
nad ostatnými ženami z Gettyho 
vydržiavaného stádočka. Dokonca 
sa odmietla za neho vydať, vraj 
nechcela pripustiť, aby pošliapal jej 
ženskú dôstojnosť. Do jeho suity 
patrila aj Mary Teissier, v Rusku 
narodená vzdialená príbuzná 
cára, anglická šľachtičná, lady 
Ursula d‘Abo či Nikaragujčanka 
Rosabella Burch, s ktorou rád 
pozeral v televízii seriály, medzi jeho 
najobľúbenejšie patrila kriminálka 
Kojac. Všetky ženy medzi sebou 
bojovali o Gettyho priazeň, často 
veľmi nechutnými prostriedkami, 
pričom ich vzájomnú nevraživosť 
podporoval aj sám pán domu 
večným podpichovaním o tom, 
ktorá čo zdedí a koľko peňazí jej 
odkázal vo svojej poslednej vôli.  

 Na smrteľnej   
 posteli
 S akými pocitmi odchádzal 83-ročný 
starý tyran a despota v júni roku 
1976 z tohto sveta? V médiách 
už dávno pred Gettyho smrťou 
kolovali vtipy o jeho do neba 
volajúcej lakomosti, držgrošstve 

leto

a vydridušstve, často sa prepierala historka 
o tom, ako nechal v hale v Sutton Place 
nainštalovať telefónnu búdku na mince, 
aby hostia nepoužívali jeho súkromnú 
linku. Množili sa tiež pikantné správy o 
jeho sexuálnej zvrátenosti, ale aj krutosti, 
nevšímavosti a bezcitnosti, s akou sa správal 
k rodine, najmä ku svojim synom, ktorých 
otcov nezáujem a citová prázdnota poznačili 
na celý život. Ktorý muž by nebol hrdý na 
to, že dal život piatim synom?! V Gettyho 
očiach však ani jeden syn nebol hodný 
otcovho mena, chlapcom nevenoval ani 
slovko povzbudenia, chvály či uznania, 
vlastne sa im nevenoval vôbec. Svojho 
menovca, Johna Paula II. napríklad nevidel 
11 rokov a ak sa s ním vôbec stretol, mal pre 
neho (a všetkých ostatných) iba pohŕdanie, 
výsmech a spŕšku ironických poznámok. 
Najstarší syn George, ktorý mal po otcovi 
prevziať naftárske impérium, spáchal ako 
48-ročný samovraždu, keď sa po smrteľnej 
dávke práškov, zamknutý vo svojej vile v Bel 
Air, ešte bodol do srdca grilovacím nožom. 
John Paul II. bol ťažko závislý na drogách 
a keď mu na predávkovanie zomrela druhá 
manželka, bol už aj jednou nohou v blázinci. 
Gettyho piata manželka Teddy sa s ním 
rozviedla v ten istý rok, ako zomrel ich 
12-ročný syn. Neskôr vo svojich memoároch 
odhalila, ako ju manžel obviňoval, že míňa 

príliš veľa peňazí na synovu liečbu a keď 
chlapec zomrel, neprišiel mu ani na pohreb. 
Prívlastok neľudskej beštie si však 80-ročný 
starec vyslúžil, keď svetom otriasol jeden 
z najväčších škandálov 20. storočia. Išlo 
o únos jeho šestnásťročného vnuka Johna 
Paula III. a jeho dedo, John Paul I., odmietol 
za chlapca zaplatiť výkupné. A ak sa hovorí, 
že každá rodina skrýva vo svojej skrini 
kostlivca, tak v zamatom tapacírovaných 
komodách by sa dal nájsť vari celý cintorín...

Mladý Getty a sestry Schmidtové  
v seriáli Trust.
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Mladý Getty "po uchu" 

Ako sa skončilo vyšetrovanie únosu Paula Gettyho 
talianskou políciou? V kauze obvinili deväť ľudí. 
Dve menej podstatné osoby šli do väzenia. Medzi 
obvinenými boli aj dvaja bossovia z kalábrijskej 
mafie 'Ndrangheta: Girolamo Piromalli a Saro 
Mammoliti, ktorého polícia označila za „mozog 
celého sprisahania“. Oboch v roku 1976 zbavili 
viny pre údajný nedostatok dôkazov. Peniaze 
z výkupného sa Gettyovcom nikdy nevrátili. 
'Ndrangheta ich použila na kúpu kamiónov, vďaka 
ktorým si zabezpečila výsadné postavenie hlavného 
dopravcu v Gioia Tauro, čo je najväčší kontajnerový 
prístav v Taliansku. Wikipedia uvádza, že cez prístav 
prechádza asi 80 % všetkého kokaínu do Európy.  

VINNÍCI ÚNOSU 
PAULA GETTYHO 

V
leto

Krásny    
  android

Keď spieva, akoby jej na pleci sedel duch 
nedávno zosnulého speváka Princea a keď 
tancuje, sťaby bola tieňom Janet Jackson. „Ľudia 
by si mali začať vážiť ženské vagíny“ - akoby si 
vzala hlavné slovo za mnohé ženy vo svete a keď 
vyhlásila, že do roku 2029 prevezmú našu planétu 
do svojich rúk roboty, akoby jej našepkával niekto 
z vesmíru či prinajmenšom z budúcnosti. 

Verím, že budeme žiť vo svete, kde sa medzi ľuďmi 
budú pohybovať androidi, rozvíjajúci svoje ľudské 
vlastnosti a emócie, nechala sa počuť Janelle presvedčená, 
že technológia ovládne ľudstvo do tej miery, že raz 
nerozoznáme, či sa nám v telefóne prihovára vlastná 
matka alebo android. Zdá sa, že o tom vie akosi priveľa, 
veď i jej tvár je až okato dokonalá - s hnedými očami, 
perfektnou pleťou, miniatúrnymi uškami a gombíkom 

namiesto nosa pripomína čosi, čo bolo vytvorené 
umelo. Pravda je však taká, že Janelle prišla 
na svet obyčajným, „ľudským“ spôsobom 
1. decembra 1985 v americkom Kansas City. Mala 
svoju ľudskú matku, nevlastného otca a sestru, 
pričom pôvodom rodina zapadala do obrazu 
strednej robotníckej triedy a žila doslova z ruky 
do úst. Mama by však pre svoje deti spravila prvé 
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Čomu sa venuje, keď netvorí komiksy: Pracuje 
na umeleckej škole Drawplanet ako lektorka 
kresby, komiksu, digitálnej maľby a Photoshopu.

Osobité postavičky, ktoré z úst vypúšťajú obláčiky krátkych  
textov a bujná fantázia, ktorá ich spojí v ilustrovanom príbehu 
- komiksy majú neopakovateľné čaro, prenosné cez všetky vekové 
hranice. Rozmanitú podobu vo forme comic strips, manga 
alebo bande dessinée im za uplynulé storočie vdýchli tvorcovia 
z celého sveta. A, samozrejme, aj tvorkyne! Na Slovensku je síce 

komiksových autoriek ako šafranu, zopár sme 
ich však predsa vypátrali. Ich tvorbu inšpirovali 
každodenné trampoty, ale aj bájne ríše či detské 
výroky, nad ktorými sa roztápa srdce. Ponorte sa 
s nami do bubliniek hovoriacich obrázkov.

 Satine Zillah 
 Komiks: Autorský komiks Warrior o dvoch hrdinkách, 
chladnokrvnej bojovníčke Roe a progresívnej vládkyni 
kráľovstva Yberia Sevan, zasadený do obdobia staroveku.

november

ArchitektkyArchitektkyArchitektkyArchitektky
komiksových svetov

september
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Do posledného momentu netušíte 
kde, s kým a čo presne sa bude 
diať. Iba tesne pred akciou 
dostanete správne súradnice, 
opantaní dávkou vzrušenia sa 
dostavíte na vybranú adresu 
a necháte na seba pôsobiť čaro 
okamihu. Pop-up je tajuplný 
zážitok pripravený na jediný večer, 
aký sa už nebude opakovať. Našli 
sme štyri zohrané tímy, vďaka 
ktorým si výnimočné chuťové, 
hudobné i umelecké zážitky 
môžeme vyskúšať aj na Slovensku. 
PS: Stretneme sa na tajnom mieste. 

Pop-up
Čakajte nečakané

H
 Humbuk
 Projekt: Wine tasting party s parádnou  
 trojkombináciou - naturálne víno, 
dobré jedlo a hudba. Vždy na 
inom mieste v Bratislave.
Tím: Valentína Kasperová, organizátorka 
konferencie a start-up súťaže FutureNow, 
Róbert Nagy, profesionálny someliér 
a študent poslednej úrovne celosvetovo 
uznávaného programu Wine & Spirit 
Educational Trust a Michaela 
Koklesová, manažérka ekologických 
projektov v Curaprox Slovensko. 

Kde sa vzal nápad: Humbuk 
je spontánne vyústenie našej 
spoločnej lásky k naturálnemu 
vínu, ktoré u nás zatiaľ ľudia 
príliš nepoznajú. A my sme 
sa rozhodli to zmeniť. Baví 
nás objavovať nové vinárstva 
a navštevovať konkrétnych 
vinárov. Bratislava má na to 
ideálnu polohu - veď leží v 
epicentre vinárskych regiónov. 
Hneď za rohom máme rakúsky 
Burgenland, Weinviertel, 

 H U M B U K
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BMW predstavuje nové 
otvorené športové vozidlo 

s najvyššou mierou luxusu, 
dynamiky a exkluzivity. 

Luxus, dynamika, emócie
nové  BMW  radu 8 Cabrio

 BMW radu 8 Cabrio 
spája ultra športové 
jazdné vlastnosti 
s elegantným 
dizajnom a ponúka 

exkluzívnu vstupenku do výnimočného sveta radosti 
z jazdy BMW. Jedinečnú príťažlivosť otvoreného 
štvorsedadlového vozidla definujú dynamické línie 
a klasická plátenná strecha. Technológie pohonu 
a podvozka vyvinuté pre modely BMW radu 8 a 
mimoriadne tuhá karoséria predstavujú ideálny 
základ pre spojenie vzrušujúceho športového 
výkonu a komfortnej jazdy na dlhé vzdialenosti. 

B Skvelé vlastnosti umocňujú 
špičkové asistenčné systémy, 
najnovšia generácia 
displejov a ovládacieho 
systému i najaktuálnejšie technológie konektivity vrátane 
inteligentného osobného asistenta BMW Intelligent Personal Assistant.

Výrazný dizajn, výnimočné línie
 Nový dizajnový jazyk značky BMW využíva natiahnuté línie a svalnaté 
povrchy, a tak aj BMW radu 8 Cabrio oslňuje aurou výnimočných 
športových schopností a dokonalej elegancie. Karoséria dostala dynamickú 
líniu, ktorá sa prejaví najmä pri stiahnutej streche, pričom predsunutý 
nárazník dodáva prednej časti nápadný atletický vzhľad. Prispievajú 
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KOZMETIKA 

Pretože vianočný čas je ako žiaden iný, pretože vône 
CHANEL sú ako žiadne iné, legendárne N°5 
prichádza vo vianočnom šate - červenej unikátnej 
limitovanej edícií. Po prvý raz v takmer storočnej histórii 
tejto vône dostal kultový flakón päťky iný odtieň.

Už žiadne cvičenie so špirálou! 
L’ORÉAL PARIS vytvoril 
Unlimited špirálu novej generácie s jemným, 
ľahko vrstviteľným zložením pre extrémne 
predĺženie rias. Okrem špeciálnej formuly 
obsahuje aj inovatívnu ohybnú kefku, 
ktorá umožní dostať sa jednoducho ku 
každej riase s úplnou presnosťou. 

JAGUAR 
Stance. Inšpirovaná. 

Inšpiratívna. 
Individualistická, 

a predsa prepojená 
so svetom, tým 

skutočným aj 
virtuálnym. Vôňa 

pre muža, ktorý 
objavuje vlastnú 

prirodzenosť a 
ktorý je autorom 

vlastnej existencie. 
A chce, aby ho 
vôňa dotvárala 

v každom aspekte. 

Drevo s jeho pevnosťou a odolnosťou, 
komplexnou štruktúrou, unikátnou 

a nenapodobiteľnou inšpirovalo vznik 
vône Wood od DSQUARED2. 

Je venovaná zmyselnej žene, z ktorej vyžaruje 
chuť do života, je plná vášní, dobrej energie 
a impulzov voči všetkému, čo je nové. Je to 
jej špeciálny doplnok, osobný a jedinečný.  

vv
Je ven

chu
a im
jej

V okamihu rozpoznateľný vďaka dizajnérskemu baleniu, 
matné rúže COLLISTAR s bohatou zamatovou 
a príjemnou konzistenciou v intenzívnych farbách charakterizuje 
rekordná trvácnosť a hydratačné, omladzujúce zloženie, takže 
pery sú hladšie a pôsobia mladšie, než kedykoľvek predtým. 
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Zuzana Spustová
bývalá marketingová riaditeľka kozmetickej 
značky si po narodení synov Magnusa 
a Johanna splnila dávny sen a vytvorila značku 
šperkov pre deti Neva Oslo - dnes ich poznajú 
na celom svete a radi ich nosia i dospelí

Keď má mama Emu: Dva roky pred narodením 
detí som sa presťahovala do nórskeho Osla, 
pretože tam žil môj dlhoročný priateľ. Podarilo 

sa mi prestúpiť z pobočky L´Oréal v Prahe do 
pobočky rovnakej spoločnosti v Oslo, a tak môj 
život pred deťmi napĺňala predovšetkým práca 
a šport. Vyše dvanásť rokov som behávala na 
dlhé trate, čo znamenalo, že som si po práci vo 
večerných hodinách každý deň, bez ohľadu na 
počasie, obúvala bežecké tenisky. A cez víkendy 
sme cestovali. V tej dobe bola mojím najväčším 
úspechom práca, tvrdo som makala, až som sa 
stala marketingovou riaditeľkou s tímom, ktorý 

tvorilo deväť ľudí. Keď prišiel na svet prvý 
syn, venovala som sa výlučne iba jemu 
a späť do práce som nastúpila po desiatich 
mesiacoch. Ako každá matka, musela som 
skĺbiť prácu s rodinou a ešte si nájsť čas aj 
pre seba a šport. Nemala som kedy sa na 
to všetko pripravovať vopred, asi preto ma 
narodenie dieťaťa dosť emočne odrovnalo 
(smiech). Nebola som na ten príval citov, 

Z U Z A N A 

S P U S T O V Á

Možno sa ich „bezdetný“ život nevyvíjal 
vždy učebnicovo, možno podaktoré príchod 
dieťaťa dokonca zaskočil, ale ani jednu 
nezabrzdil v rozlete. Práve naopak. Materstvo 
im dalo väčšie krídla, dodalo odvahy a ich 
kreativita sa aj vďaka deťom rozbehla na 
plné obrátky. Tieto mamy sú tak trochu ako 
rozprávkové bytosti, čo majú dušu dračice, 
ktorú nič nezastaví, ale aj cit pre krásu, ktorou 
sa rozhodli bojovať za lepší svet. Hlavne ten 
detský...

 pre lepší 
  detský svet

Mamy 

Z foto Julie Pike
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ČO NOVÉ V STARÝCH KNIHÁCH

 PETER ULIČNÝ, SPISOVATEĽ,  TEXTÁR A MAJITEĽ 
ANTIKVARIÁTU PETRA ULIČNÉHO
Staré antikvárne knihy majú zvláštnu moc: okrem iného fungujú ako stroj 
času. Známkomluva (Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha, 1919) nás 
prenesie na začiatok minulého storočia a naučí nás „tajnú reč milencov“. 
Dajme tomu, že ste mladučká a šialene zamilovaná slečna, ale vaša láska 
k istému (žiaľ, ženatému) mužovi musí ostať v najprísnejšej tajnosti. Ako 
mu dať najavo horúce city, keď mobil ani facebook ešte nikto nevynašiel? 
Táto kniha vie, ako na to. Môžete poslať list, ktorý sa bude tváriť ako nejaký 
oficiálny dokument, ale tou tajnou, dorozumievacou šifrou bude spôsob, akým 
na obálku nalepíte známku. A tých spôsobov a návodov je v knihe niekoľko 
desiatok. Ak ju napríklad nalepíte do stredu obálky, 
bude to znamenať: „Už to bez teba nemôžem vydržať.“ 
Ak ju umiestnite do pravého horného rohu naležato, 
znamená to: „Budúci piatok sa musíme vidieť na 
starom mieste. Umriem, ak neprídeš...“ A ak ju, akože 
v roztržitosti nalepíte na reverznú stranu obálky, poviete 
tým svojmu drahému: „Tvoje slová ma ranili. Moje 
srdce krváca. Dúfam, že si to tak nemyslel. Prosím, 
povedz, že nie...“ Ach, kdeže sú tie staré dobré časy. 
Bolo to síce omnoho komplikovanejšie, ako poslať 
sms-ku, ale tisíckrát romantickejšie! No nie...? 

TIP NA VÝSTAVU

ZUZANA ŠIDLÍKOVÁ, HISTORIČKA MÓDY
 Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe ponúka do 
20. januára 2019 dve skutočne exkluzívne výstavy: 
Krásná jizba 1927 - 1948 / Design pro demokracii 
a Hana Podolská - legenda české módy. Tieto 
výstavy ma mimoriadne potešili, prvá v koncepcii Lucie 
Vlčkovej, druhá Evy Uchalovej, kurátoriek múzea. Sú dôkazom dlhodobého výskumu danej problematiky a sama viem, akým koncentrovaným 
bádaním, až na hranici detektívky, takáto činnosť je. Výstava približuje to najlepšie z modernistického dizajnu v Československu: z oblasti 
keramiky, skla, kovu, textilu, nábytku a celkového vizuálneho štýlu ešte pred nástupom komunistickej strany. Krásná jizba, založená ako 
pobočka vydavateľstva Družstevní práce, patrila u nás k najvýznamnejším inštitúciám v oblasti bytovej kultúry 1. polovice 20. storočia. Výstava 
o módnej hviezde Hane Podolskej ponúka príležitosť obdivovať množstvo krásnych odevov zo „zlatej éry“ medzivojnového obdobia, obdobia 
Protektorátu aj zo zložitých povojnových rokov. Umožňuje sledovať osudy jej vedúcej osobnosti, zamestnancov, ale je tiež príležitosťou 
dozvedieť sa viac o hospodárskych turbulenciách doby. Práve sprostredkovanie širšieho kultúrneho kontextu mám na výstavách rada. 

DIVADELNÉ NOVINKY
 Bratislavská Činohra SND úspešne uviedla novú inscenáciu 
Projekt 1918, ktorá vznikla na motívy próz rakúskeho 
spisovateľa Josepha Rotha. Jej príbeh sa sústreďuje 
najmä na osudy rodiny Trottovcov (z románu Radetzkého 
pochod), pre ktorú hrdinský čin poručíka Trottu pri 
záchrane cisára Františka Jozefa I. v bitke u Solferina 
zabezpečil vzostup a šľachtický titul pre nasledujúce tri 
generácie. S príchodom roku 1918 však na dvere klope 
vojna, rozpad monarchie a strach... Ako obstál v životnej 
skúške vnuk Josefa Trottu? Pohľad na agóniu Rakúsko-
Uhorska optikou šľachty, vojakov i obyčajných ľudí tlmočia 

skvelé herecké 
výkony Tomáša 
Maštalíra, 
Richarda 
Stankeho, 
Jozefa Vajdu, 
Jána Koleníka 
či Zdeny 
Studenkovej 
v réžii Michala 
Vajdičku. 
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TO MUSÍTE VIDIEŤ (NA HBO a HBO GO)

MIRKA ZLATNÍKOVÁ, SCENÁRISTKA A NOVINÁRKA
Představte si, že chcete nevyhrát. Fandíte oběma svým soupeřům ve finále. Držíte 
jim palce, jste do nich nekriticky fanouškovsky zamilovaní. Tak to se mi stalo letos 
na mezinárodním festivale v Berlíně. Kromě Babylonu Berlín (který, mimochodem, 
měl stejného producenta jako „moje“ Marie Terezie), tu proti Marii Terezii stál 
A very british scandal (Skandál po anglicku). A vyhrál. Scénář třídílné miniserie 
je napsán podle skutečného skandálu, kdy britský politik Jeremy Thorpe stanul před 
soudem za vražedné spiknutí. Chtěl za každou cenu ututlat svoji homosexualitu, 
která se v Británii paradoxně právě stala legální. Je to vtipné, chytré a geniálně 
zahrané. Pokud jste se až dosud dokázali ubránit floutkovskému šarmu Hugha 
Granta, teď to budete mít marné. Kromě geniálního hereckého partu odpadnete 
z jeho stylingu. Vlasy obarvené na uhlově černou s pěšinkou proklatě nízko. 
Hnědé kontaktní čočky, deset kilo dole a nespočet vrásek, které mu přidávají na 
„interesantním“ vzhledu. Jeho vášnivá líbačka s krasavcem Benem Whishawem… 
Kdybyste nevěděli, že Hugh je děvkař, který má za sebou mnoho skandálů, tak 
byste mu tu homosexualitu uvěřili. Skandál po anglicku je velmi-velmi-velmi dobrý.
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toskánska
staroverská

koža

 Kožené kabelky, peňaženky, opasky, šperkovnice a doplnky                                           dostanete v rovnomenných predajniach

sofie&jane v OC Central a nákupnom centre Aupark v Bratislave.

  1. Kožená kabelka, sofie&jane
  2. Kožená kabelka, sofie&jane
  3. Kožená kľúčenka, sofie&jane
  4. Kožená peňaženka, sofie&jane
  5. Veľká kožená peňaženka, sofie&jane
  6. Maxi kožená kabelka, sofie&jane
  7. Úpletové rukavice, sofie&jane
  8. Kožený ruksak, sofie&jane
  9. Kožená kabelka, sofie&jane
10. Kožená mini kabelka, sofie&jane

NAKUPY_dec.indd   56 27. 11. 2018   8:32:29
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KNIŽNÉ NOVINKY

 DENISA FULMEKOVÁ:  
  DOKTOR MRÁZ 
Píše sa rok 1939 a právnik  
 Albert Mráz nájde v prorežimnom 
Gardistovi článok,  v ktorom 
je hlavnou postavou on 
sám. Anonymný autor píše 
o prekrstenom židovskom 
advokátovi, ktorý si zmenil meno 
na Mráz, aby mohol naďalej 
bohatnúť na úkor Slovákov. Mráz 
okamžite pochopí, že toto bude 
pravdepodobne len začiatok 
poľovačky na jeho rodinu. Začína 
sa boj o prežitie, rovnaký, aký 
viedli desaťtisíce rodín s podobným 
osudom počas trvania vojnového 
Slovenského štátu. Hoci dejisko príbehu a osudy sú vymyslené, 
spisovateľku inšpirovali skutočné udalosti zachytené na 
stovkách strán archívnych dokumentov, ktoré preštudovala.

VLASTNÝMI SLOVAMI

PAPER MOON TRIO: TEBA VRÚCNE MILUJEM  
Ženské vokálne trio, ktoré od roku 2009 pôsobilo v hudobnom 
zoskupení Bratislava Hot Serenaders (pod názvom Serenaders 
Sisters), teraz ako samostatné Paper Moon Trio vydáva svoje 
debutové CD pod názvom Teba vrúcne milujem. 
Barbora Medeková (spev, ukulele): „Piesne, ktoré hráme, 
vyčaria úsmev na tvári nielen staršej generácii. Hodia sa k poháru 
vínka, rovnako ako k šálke silnej kávy. Sú sentimentálne - podľa 
doby, v ktorej vznikli, ale nesú v sebe energiu, ktorá nestarne.“
Andrea Kružliaková (spev, gitara): „Čo sa týka spôsobu 
nahrávania, tvrdohlavo sme si „vydupali“, že chceme nahrávať 
všetko na jeden mikrofón (nakoniec sme pristúpili ku kompromisu, 
ale to je tajomstvo šéfzvukára) a hlavne hru aj spev súčasne 
- tak, ako to robíme na koncertoch. Snažili sme sa vyhnúť 
sterilnému efektu, ktorý podľa nás vzniká oddeleným nahrávaním 
inštrumentálnej a vokálnej zložky. Myslíme si, že sa nám podarilo 
dosiahnuť, čo sme si želali: uchovať živosť piesní.“ 
Juliana Šeregiová (spev, husle): „Tá hudba vám rozvibruje 
celé vnútro. Musíte si minimálne podupkávať nohou. Krásne 
a kvalitné melódie, čo nesú v sebe závan starých dobrých čias, 
vás zaručene dostanú do pohody.

MOJA SILNÁ PÄŤKA 

MARIANNA ČENGEL 
SOLČANSKÁ, REŽISÉRKA 
A SCENÁRISTKA
1. Kabaret Red Cat, toto vážne 
musíte. V Bratislave na Obchodnej, 
v starej vínnej pivnici. Autentická 
Lucia Siposová v ligotavom 
korzete a sexi stehnami. Vašo 
Púčik, ktorý sa díva každému 
do očí a pradie blahom, keď sa 
oblečiete ako dáma. Každý človek 

na pódiu je prítomný a celý a každé telo pravé.  
2. Masaryk, ten český film z predminulého roka o synovi prvého prezidenta. 
Niekde si ho zožeňte a uvidíte, že u susedov nezabudli robiť umenie.
3. Ani u nás. Pozrite si Tlmočníka, aby ste sa nemohli vyhovárať, 
že nič neviete, lebo ste vtedy nežili... Režisér Martin Šulík bol 
mojím pedagógom, budem to pyšne spomínať aj v životopisných 
memoároch, čo napíšem, keď budem mať deväťdesiat.   
4. Kúsok od Topoľčian tvorí v starej schátranej škole veľký maliar. Obrazy 
Rasťa Podobu sú iné. Také, že si ich zavesíte na stenu. Majú hĺbku 
a jesenný smútok a pocit, že ich drsný povrch vám zahojí dušu.
5. Štefánik. Milanečko. Ak si myslíte, že zamilovať sa do mŕtveho 
vojaka je nemožné, prečítajte si Generála. Potom mi poviete.
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 KUPKA V PRAHE

ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, PUBLICISTA, KURÁTOR VÝSTAV
Že František Kupka (1871 - 1957) vystavuje v Prahe, to by ešte nebolo také prekvapujúce, ale  v takejto zostave 
sa stáva výstavnou udalosťou konca roka u našich susedov, s ktorými sme si  nedávno pripomenuli 100. výročie 
Československej republiky. A toto výročie nespomínam náhodou, sám Kupka ako zanietený vlastenec vstúpil 
počas 1. svetovej vojny do československej légie vo Francúzsku, pričom sám navrhoval jej uniformy. Výstava jeho 
diela vo Valdštejnskej jazdiarni potrvá do 20. januára 2019. Organizátorom z Národnej galérie sa podarilo dať 
dokopy Kupkovo dielo v celej jeho šírke a to aj z prestížnych parížskych a newyorských kolekcií. Jedinečná zbierka 
olejomalieb, prác na papieri, tlačovín a dokumentárnych materiálov bola na jar tohto roku prezentovaná v Grand 
Palais v Paríži, kde ju navštívilo 230.000 ľudí a na jar 2019 sa presunie do helsinského Ateneum Art. Obrovský záujem 

o Kupku som zažil na vlastnej koži. Bol som tam v pracovný deň a šiel som do jazdiarne hneď na desiatu hodinu dopoludnia. V priebehu chvíľky sa sála 
zaplnila desiatkami, ba až stovkami záujemcov všetkých generácií, lebo organizátori mysleli naozaj na všetkých. A ešte zaujímavosť z dejín maliarstva: 
František Kupka bol umelec, ktorý prvýkrát vystavil abstraktný obraz: išlo o olejomaľbu s názvom Amorfa. Dvojfarebná fúga z roku 1912 (na fotografii). 
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Keď sa 23. septembra 1949 rodina rozrástla o prvorodeného syna Brucea, matka Adele si 
nemohla dovoliť ostať dlho bez príjmu, pretože už vedela, že jej neschopný manžel Douglas si 
za ten svet nenájde stálu prácu, ktorá by ich uživila. Vždy sa radšej zdržiaval v krčme, umáral 
sa vo svojich nevyspytateľných náladách a neustále šiel od jedného zamestnania do druhého, 
pričom nikde nevydržal dlhšie ako pár týždňov. Adele teda vzala kormidlovanie domácnosti 

Spring
steen

Bruce

  Príbeh   
  rockovej   
  legendy

Bono o ňom povedal, že sa nespráva 
ako typická hviezda. „Stal sa bohatým 
a úspešným a nikdy ho to nevyviedlo 
z miery,“ vyhlásil, keď Brucea Springsteena 
uvádzali do rockandrollovej siene slávy. 
Vyzdvihol jeho morálku, dôveryhodnosť 
a vraj viac ako ktokoľvek iný „vlastní srdce 
Ameriky“. A Bruce? Ten v ďakovnej reči 
zložil poklonu každému, kto v jeho kariére 
zohrával kľúčovú úlohu. A nezabudol ani 
na otca: „Veď o čom by boli moje piesne, 
keby medzi nami bolo všetko v poriadku?“ 



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   160
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 e-mail: miaugrafika@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                       dodanie podkladov            expedícia časopisu
MIAU   02 / 2019                            25. 1. 2019  pi                       04. 02. 2019  po
MIAU   03 / 2019                           22. 2. 2019  pi                           04. 03. 2019  po  
MIAU   04/ 2019                           22. 3. 2019  pi                          03. 04. 2019  st 
MIAU   05 / 2019                          25. 4. 2019  št                     03. 05. 2019  pi
MIAU   06 / 2019                         24. 5. 2019  pi                        03. 06. 2019  po

Termíny 2. polrok                   dodanie podkladov              expedícia časopisu
MIAU   07- 08 / 2019                  24. 06. 2019  po                     03. 07. 2019  st
MIAU   09 / 2019                        23. 08. 2019  pi                      03. 09. 2019  ut
MIAU   10/ 2019                         23. 09. 2019  po                    03. 10. 2019 št
MIAU   11 / 2019                        23. 10. 2019  st                      04. 11. 2019  po
MIAU   12 / 2019                       22. 11. 2019  pi                   03. 12. 2019  ut 


