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Marvel at the world's  
first driverless  
racing car p9

lidé
SUPeR

JAkoby nic

Odhaleno! 
Šílené triky, 
co na nás 
zkouší zvířata st. 44

To Je úžASné!

Objevte tajemství 
úspěchu 
Fortnite st. 7

květen 2019

 nové!
 hologramy + hrdinové + geecové + vlaštovky + raketoplán Falcon heavy + létající ryby

Seznamte se s těmi, kteří 
vládnou mimořádnými 
schopnostmi.  st. 10

SilněJi, RychleJi, chyTřeJi! 

           
2 obřÍ PlAkáTy

věda  Příroda
PlUS!

      8 stran   
PokUSů 

A zábAvy 

zdARMA

Omluvt
e mě 

pro
sím 

Rychle A zběSile

 Marvel v nejrychlejším 
samořiditelném 
závodním autě 
na světě st. 9

žRAlok!

hvězdy!

+ co všechno  
o Tobě 
google vÍ? 

+ Může 
vědA PřinéST 
neSMRTelnoST? 

+ Má záhAdA
loch neSS
vySvěTlenÍ? 

c e sta  k  p o c h o p e n í  v e s m í r uJunior

cena: 79,- kč
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Pod hlavičkou Týdeníku Květy 
vychází jedinečný magazín 
pro zvědavé a zvídavé děti.

   Je plný fascinujících příběhů a informací 
napsaných s cílem zapojit dospívající děti 
a povzbudit je, aby prozkoumaly svět 
kolem sebe.

   Zpracování je atraktivní i pro rodiče 
těchto dětí, o tématech poté společně 
diskutují.
 
   Jedná se o unikátní redakční koncept 

převzatý z úspěšného britského originálu.
• Stránky nabité zajímavostmi a unikátními 
informacemi
• Zásadní světové události, úžasné fotky
• Zábava, hádanky, kvízy, kreslení, luštění, 
vesmír, zvířata.

VNITŘNÍ STRANY

celostrana 99 000

OBÁLKY

2. strana obálky 130 000

3. strana obálky 110 000

4. strana obálky 150 000

TIPY

1/6 strany 30 000

spad
230 x 300 

1/1č. vychází JUNIOR Uzávěrka Uzávěrka
 Věda + Příroda objednávek  podkladů

1 18. 4.  28. 3. 4. 4.
2 13. 6.  23. 5. 30. 5. 
3 18. 9.  28. 8.  4. 9. 
4 4. 12. 13. 11. 20. 11. 

CENÍK 2019  |  JUNIOR VĚDA + PŘÍRODA

Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH, platné od od 15. 4. 2019

Příplatky: 15% za konkrétní umístění inzerátu na stránce 
 40% za speciální umístění inzerátu na stránce

STORNO PODMÍNKY
Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.
a) V případě stornování objednávky 28 a více dnů před datem 
zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatku.
b) V případě stornování objednávky 21 a více dnů před datem 
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit náhradu za 
zrušenou inzerci ve výši 50 % z ceny zrušené objednávky.
c) V případě stornování objednávky 21 a méně dnů před datem 
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit náhradu za 
zrušenou inzerci ve výši 100 % z ceny zrušené objednávky.

Součástí ceníku jsou  
Všeobecné smluvní podmínky  
www.vlmedia.cz/podminky

Vazba: V1
Periodicita: čtvrtletník


