nejrozšířenější průvodce světem cestování a vybavení
Prezentace a základní ceník tištěné verze na rok 2010
ceník inzerce Titulní strana

Prezentace

Cílová skupina

1. záhlaví 297 x 50 mm

Formát
 plnobarevný formát A3 (matná křída)
 4–8 stran A3
 4 sloupce šíře 50 mm, 1 sloupec 55 mm
Obsah

 aktivní mladí lidé – studenti vybraných středních
škol a většiny vysokých škol ČR
Distribuce zdarma
 po vysokých školách a kolejích univerzitních měst
 v krajských knihovnách
 ve smluvených outdoorových obchodech
 ve sportovních CK
 na cestovatelských a sportovních akcích

Izrael na kole | Žigulíkem do Asie | Dobrovolnictví v Guatemale | Olchon na Bajkalu
Kouření v letadle povoleno

 praktické zkušenosti cestovatelů z oboru cestování,
turistiky, sportu a příslušného vybavení
Rubriky
 Turistika (cyklo, expedice, pěší, hory)
 Vybavení (novinky, materiály, testovna aj.)
 Rady na cesty (doprava, ubytování, nebezpečí)
 Práce v zahraničí (zkušenosti, agentury)
 Zimní příloha (sezónní rubrika 1.11. – 30.3.)
 On-line (seriály, blogy, humor)

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair vychází vstříc kuřákům. Na palubách
jejích letadel si pasažéři mohou dát svoji
pravidelnou dávku nikotinu. Podmínkou je,
že si od letušek koupí balíček tzv. bezkouřových cigaret, které neobsahují tabák, ale
speciální nikotinovou náplň. Cena balíčku
je 6 Euro. Aerolinky uvádějí, že největší
zájem o tuto službu je na spojích z Itálie,
Velké Británie a Německa.

HLEDÁME DISTRIBUTORY
tištěné Kalimery na VŠ a VŠ koleje
pro města: Plzeň, Praha (VŠCHT,
VŠE, FFUK, ČVUT), Ústí nad Labem,
České Budějovice, Cheb, Olomouc a
Ostrava (Poruba).
Pomoz nám právě na tvé škole –
roznášej Kalimeru na místa tvé školy
po dobu 1–2 týdnů 4 x do roka.
Kontakt: redakce@kalimera.cz,
Předmět: distribuce xxxx (název
města či školy).

číslo		
1		
2		
3		
4		

období 			
únor – březen		
duben – červen		
září – říjen		
listopad – prosinec		

uzávěrka		
8. února			
10. dubna		
10. září			
10. listopadu		

distribuce
začátek března
začátek května
začátek října
konec listopadu

Internetová verze www.kalimera.cz (ceník na straně 3)
Návštěvnost:
 40 000 UN / měsíc, pageview průměrně 100 000 / měsíc
 2 150 čtenářů registrováno k odběru novinek
 zdroj: interní statistiky k 2.11. 2009

Výstup na Denali

Úvodní zaškolení
Vstupní branou na Aljašku je místní největší
město Anchorage. Sem přilétáme a dohodnutou dopravou pokračujeme dále
do Talkeetny. Odtud se téměř všichni, kdo
pokračování na str. 4 Základní tábor na ledovci Kahiltna.

podzim

Autor: Pavel Mühlbachr

Úklid v divočině Maasai Mara

Byl to původně jen studentský projekt. Nápad, jak mezi vysokoškolskými studenty šířit
informace o cestování po světě s pár dolary
v kapsách. Kde ušetřit, čemu se vyhnout, kde
peníze vydělat, v jakých zemích nejpomaleji
utratit. Cestovatelské portály byly v plenkách.
Letos v zimě oslaví tištěná Kalimera deset
let. Doba se posunula. Každý cestovatel
si může během pár minut založit svůj web
a na cestách jej plnit obsahem. Internet se
stává přehlcený a nepřehledný. Kalimera
začíná plnit funkci periodika, kde jsou informace nezávislých cestovatelů přehledně
zpracovány a zveřejněny tak, aby byly konkrétní věci snadno dohledatelné (snažíme
se). Je snadné ztratit se v dlouhých cestopisech a přeplácaných blozích.
Jako šéfredaktorka Kalimery se s vámi tímto
loučím. Připijte na další existenci Kalimery,
ať jste kdekoliv, já narozeniny Kalimery oslavím po svém – přivedu na svět skutečné děti.
Kalimera však vždy zůstane mým prvním
dítětem – vypiplaným od prvního slova až
po tištěnou verzi a portál s více než 3 500
příspěvky. Na viděnou na serveru o cestování s dětmi – www.kalimerka.cz .

29 590 Kč

V prestižní anketě World Airline Awards
získala titul „Aerolinky roku 2009“ hongkongská společnost Cathay Pacific. Nejlepší nízkonákladovou společností je Air
Asia a nejlepším palubním personálem se
může pochlubit Malaysia Airlines. V rámci
celé Evropy se nejvýše umístily švýcarské
Swiss International Airlines. ČSA obhájily
pozici nejlepší společnosti ve střední Evropě. V anketě hlasovalo od srpna 2008
do letošního března po celém světě více
než 16 miliónů lidí. Hodnotilo se 40 kritérií,
např. kvalita jídla, chování personálu nebo
pestrost výběru časopisů a novin v letadle.

2.
čtverec

50 x 50 mm

Cestování bez zavazadel

Kanadská podnikatelka Catherine Macintosh se rozhodla usnadnit lidem cestování letadlem. Zájemci se vydají na cestu
pouze s příručním zavazadlem a potřebné
oblečení si pronajmou z on-line katalogu
firmy Zerobaggage. Ošacení na ně bude
po příjezdu čekat připravené v hotelu.

HUMOR NA CESTÁCH
Rozesměj nás svými zážitky z cest a
vyhraj za úsměvný článek či fotografii slevu 500 Kč na vybavení v Holan
sportu (www.holan.cz).
Podmínky soutěže hledej na
www.kalimera.cz.
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jsme se do něj za účelem úklidu národního parku a sázení stromů se skupinou
Green Warriors Movement, což je ekologické hnutí v Nairobi. O safari jsme
však nepřišli. Naopak. Viděli jsme mnohem více, než kdybychom si za denní
projížďku safari zaplatili místní taxu
4 – 8 tisíc Kč na osobu a den.
Cesta do Maasai Mara
Do Nairobi jsem se dostal díky odborné
stáži v programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN. Maasai Mara
je od Nairobi vzdálena sice jen 260 km,
ovšem jízda trvala téměř 7 hodin. Na posledním 100km úseku totiž chyběla jakákoliv normální cesta. Do našeho kempu
jsme tedy dorazili až za tmy, stany jsme
stavěli s baterkami a za svitu ohně vařili
večeři. Kempem se zde nazývá místo bez
elektřiny, sprchou je voda z lahve, záchod
je díra v zemi, takže se prostě musíte strefit. Voda se vozí z blízké masajské vesnice

likvidace odpadu po africku
Druhý den jsme začali několika hrami,
abychom se seznámili se zbytkem
30 členné skupiny. Tu tvořili většinou studenti z Nairobi. Nás, muzungů (výraz pro
bělochy ve svahilštině), bylo šest. Následovalo čištění blízkého města. Místní tak
nazývají několik domů uprostřed divočiny.
Společně s členy masajské komunity jsme
si nasadili gumové rukavice, vzali igelitové pytle a dali se do sběru odpadků.
Myšlenka sběru odpadků je úžasná, o to
větším šokem pro nás bylo to, co následovalo. Vzhledem k tomu, že zde neexistuje
žádné místo, kam by se odpad mohl odvést, a ani v Nairobi neexistuje organizovaný sběr odpadu, je jedinou možností
odpad pálit, a to bez ohledu na to, jestli
se jedná o plasty, baterie apod. Po sběru
odpadků jsme se tedy účastnili slavnostního otevření palírny odpadků a místa pro
pokračování na str. 2

Izrael na kole
Do Izraele jsme letěli s ČSA. Povolená váha do nákladového prostoru
byla 23 kg plus extra pět navíc – tomu
jsme vyhověli. Kolo i výbava se vešla
do běžné festovní krabice od velocipedu. Všechno pečlivě vypolstrováno,
bedny přetažené folií. V Tel Avivu jsme
u pásu nadměrných zavazadel čekali jen
chvilku. Krabice měly trhliny a šrámy,
k mému kolu se někdo chtěl evidentně
dostat. Naštěstí se mu to nepovedlo,
obalení ochrannou folií se ukázalo jako
neocenitelné.
Ruský cykloservis
Můj Speciallized Rock Hoper přežil let
bez problémů, Liborova Merida nikoliv.
Střílela kazeta a bike byl prakticky nepoužitelný. Držák přehazovačky byl parádně
ohnutý a problém ještě znásobila redukce
pro uchycení nosiče. Liborovo kolo pro
něj nemá separátní uchycení v návarku
zadní stavby. Naštěstí jsme náhodně ob-

jevili v jeruzalémské německé čtvrti slušný
cykloobchod. Problém byl domluvit se. Pánové byli velmi ochotní, ale hovořili pouze
hebrejsky. Napadla mě spásná myšlenka
„Gavaritě pa ruski? Da, da, kaněšno.“
A tak jsme se domluvili. Mechanik, nemaje
origoš držák na Meridu, nakonec přehazovačku „zbastlil“, a to perfektně. Vydržela dalších pět set padesát kilometrů.

7 990 Kč
3. Soutěž balík inzerce
pravý sloupec dolní polovina
8 000 Kč

Přidej i ty svoji zkušenost – přes email
redakce@kalimera.cz nebo přes
webové rozhraní www.kalimera.cz -přidat článek (horní pravý box).

cena v roce 2010 – 5 000 Kč

SOUtěž
O 3 PRŮVODCE
ROUGH GUIDES

Masajové při sběru odpadků.
Autor: Jiří Pánek

díval do mapy. Trochu jsme to přehnali,
kdybychom dnes jeli ještě dále, dojeli bychom do Betléma, ten je plně v palestinské správě.

Spolehlivý autoatlas
Velkým problémem bylo sehnat kvalitní
mapu. V Izraeli něco jako soubory cyklomap nenajdete. Nakonec jsem v Jeruzalémě koupil autoatlas 1:162 000. Byl
dokonalý – přehledný, věrohodný, s vyJízda palestinskou čtvrtí
Na projížďku a vyzkoušení opraveného značenými památkami, zajímavostmi, ubykola jsme vyrazili do David City – nejstarší továním a přesným kilometrovníkem podél
části Jeruzaléma. Opustili jsme židovskou značených cest. Na všechny informace
enklávu a vjeli do východního arabského jsme se mohli spolehnout na 100 procent.
Jeruzaléma. Pořád z kopce, šlo to fajn.
Kolem typické arabské domy, klasický ne- Plánování trasy s policií
pořádek, hrající si děti, různé prapodivné Nebyli jsme si jistí úvodní etapou k Mrtvehikly a náklaďáky. Začalo se stmívat. vému moři, vedoucí územím smíšené izZavelel jsem k návratu, neboť mi začalo raelsko-palestinské správy. Z mapy nebýt z okolí poněkud úzko. Na zpáteční bylo zcela zřejmé, kudy silnice vede.
cestě jsme absolvovali kamennou spršku
od arabských puberťáků. Večer jsem se
pokračování na str. 2

www.kalimera.cz

2. Čtverec logo 50 x 50 mm
v levém sloupci v horní polovině,
zpravidla pod první krátkou
zprávou

Kateřina Sekyrková

Maasai Mara je národní park v Keni, autobusem v barelech. Jinak jde ale o dokterý je pokračováním většího a známěj- cela luxusní místečko.

Na vrchu Podhůra (347 m n. m.) u Chrudimi byla v září 2009 nově otevřena téměř
30 metrů vysoká rozhledna Bára. Věž má
celodřevěnou konstrukci a je postavena
ve tvaru trojbokého jehlanu. Nahradila
původní rozhlednu, kterou loni v červnu
čtyři dny po otevření strhla vichřice. Současná stavba by měla být odolnější než
její předchůdkyně. Nová turistická atrakce
vznikla podle projektu skupiny architektů
okolo Martina Rajniše, autora poštovny
na Sněžce.

2009

EDItORIal

Aljašský velikán Mount McKinley
(6 194 m n. m.), v původním indiánském
jazyce nazývaný Denali, je nejvyšší horou Severní Ameriky. Zároveň se díky
své poloze u polárního kruhu a blízkosti
oceánu chlubí nejchladnějším a velmi nestabilním počasím. Z hlediska převýšení
4 100 m hravě překoná i samotný Mount
Everest, jehož vrchol se tyčí „pouhých“
3 700 m nad tibetskou náhorní plošinou.
Tyto faktory vytvářejí z každé expedice
na Denali velmi náročný podnik.

Nová rozhledna u Chrudimi šího parku Serengeti v Tanzanii. Vydali

Aerolinky roku 2009

Uzávěrky v roce 2010 (období odpovídají semestrům na vysoké škole)

3

1. Záhlaví 297 x 50 mm
na spad (+ 4 mm)

zdarma

Náklad a periodicita
 30 000 ks
 čtvrtletník
 4 čísla do roka – jarní, letní, podzimní, zimní

placená inzerce

KALiMERA – nejrozšířenější tištěné periodikum mezi vysokoškoláky zaměřené na cestování.

Pošlete nám správné odpovědi a tipy na následující otázky do 10. listopadu 2009
na e-mailovou adresu redakce@kalimera.
cz a vyhrajte jako cenu jednoho ze 3 průvodců pro nezávislé cestovatele edice
Rough Guides vydaných v češtině v nakladatelství JOTA (www.jota.cz). Do předmětu
e-mailu uveďte „Soutěž JOTA“.

3.
soutěž

1. Kolikáté narozeniny oslavilo nakladatelství JOTA v tomto roce?
2. Ze které země pocházejí originály turistických průvodců Rough Guides?
3. Kolik fanoušků bude mít Kalimera
na Facebooku k 13. listopadu 2009?
4. Jak dlouho znáte Kalimeru (tištěnou či
webovou)?
5. Váš věk
a) do 14 let
b) 15 – 19 let
c) 20 – 26 let
d) 26 – 40 let
e) 41 – 60 let
f) nad 60 let
6. Vaše celé jméno a kontakt na vás
(adresa, e-mail, případně telefon)

1

15.11.2009 9:48:36

Obsah:
 zkušenosti nezávislých cestovatelů zpracované ve dou rovinách – Rubriky (viz výše) a Státy
 mimoredakční příspěvky: komentáře, diskuse, blogy, on-line cesty, humor na cestách

Kateřina Sekyrková – KALiMERA, tel: 602 308 878, e-mail: inzerce@kalimera.cz
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nejrozšířenější průvodce světem cestování a vybavení
Tištěná verze – základní ceník 2010
ceník inzerce Vnitřní strany malé formáty
čtvrtsloupec

5 390 Kč

55 x 95 mm (na výšku)
104 x 50 mm (na šířku)

půlsloupec

9 980 Kč

55 x 190 mm (na výšku)
104 x 95 mm (čtverec)

podval		

11 980 Kč

267 x 50 mm (podval)
210 x 35 mm (pruh v textu)

3sloupec

13 990 Kč

157 x 95 mm

Jiné formáty
Příplatek za umístění +10 %
Nestandartní formát +10 %
Bonusy
Zaplacená inzerce v min. výši 5 000 Kč
– zdarma zápis do katalogu firem
na www.kalimera.cz na období 1 roku

pruh v textu
6 950 Kč

Zaplacených každých dalších 5 000 Kč
– zdarma komerční sdělení na 1 týden
na www.kalimera.cz)
Slevy a slevové balíky
„SLEVOVÉ BALÍKY” aktualizujeme vždy poslední
týden v měsíci na www.kalimera.cz / inzerce. Upozornění na ně rozesíláme emailem.
Konkrétní kalkulaci rádi spočítáme po upřesnění
požadavků.

ceník inzerce Vnitřní strany velké formáty
4sloupec
210 x 95 mm

18 900 Kč

A5 na výšku

25 900 Kč

157 x 223mm (větší A5)

A4 na výšku
210 x 297 mm

48 900 Kč

A4 na šířku
48 900 Kč
cena v roce 2010 35 000 Kč
297 x 210 mm

Agenturní provize – 15 % z plné ceny
Vložená inzerce
Cílení na určité město či oblast – cena 1 až 3 Kč
dle hmotnosti vkladu
Technické parametry inzerátů
Hotové inzeráty zasílejte ve formátech: pdf, eps,
ai, cdr s rozkřivkovanými nebo přibalenými fonty
(pro PC), fotografie a grafiky v rozlišení 300 dpi.
Podklady pro zhotovení inzerátů (po dohodě
a za úplatu) zasílejte na e-mail:
inzerce@kalimera.cz

Kateřina Sekyrková – KALiMERA, tel: 602 308 878, e-mail: inzerce@kalimera.cz
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nejrozšířenější průvodce světem cestování a vybavení
Internetová verze – základní ceník 2010
1 Full banner – homepage

468 x 60 pxl, max. 20 kB

každé 3. zobrazení na homepage, garance 6 000 zobr.			
								
2 Wide banner

3 Čtvercový banner pravý (gen. sponzor)

4 500 Kč / měsíc
1 500 Kč / týden

4 Čtvercový banner levý (pod rubrikami)

3

2 700 Kč / měsíc
900 Kč / týden
150 x 150 pxl, max. 15 kB

každé 3. zobrazení na celém webu, garance 25 000 zobr. 			
								
5 Skyscraper pravý

1 800 Kč / měsíc
600 Kč / týden
120 x 600 pxl, max. 30 kB

8
1
4

6
7

50 x 50 pxl logo, 80 znaků text plus odkaz

zobrazení na každé stránce, 						
zobrazení ve vybrané rubrice						
7 Full banner – článek

8 Čtvercový banner – článek

5

1 000 Kč / měsíc
400 Kč / měsíc
468 x 60 pxl, max 20 kB

zobrazení na každé stránce vybrané podrubriky				
								

6

4

3 000 Kč / měsíc
1 000 Kč / týden

každé 2. zobrazení na celém webu, garance 40 000 zobr.			
								

5

1 000 Kč / měsíc
4 000 Kč / půlrok
200 x 200 pxl, max 15 kB

zobrazení v každém článku vybrané podrubriky				
								

2 500 Kč / měsíc
8 000 Kč/ půlrok

max. 3 500 znaků, 2 x foto, odkaz

zveřejnění ve vybrané rubrice						
10 Zápis firmy do katalogu příslušné rubriky*

2 500 Kč / článek
logo, popis, odkaz

*vybrané formáty jsou zdarma k zaplacené inzerci v tištěné verzi (viz bonusy tištěné verze)
11 Práce, brigády – nabídka pozic

3

198 x 198 pxl, max. 20 kB

každé 3. zobrazení na celém webu, garance 25 000 zobr.			
								

9 PR článek

2

900 x 120 pxl, max. 40 kB

každé 3. zobrazení na celém webu, garance 25 000 zobr 			
								

6 Komerční sdělení*

2

1 500 Kč / měsíc
500 Kč / týden

 Vnořená strana, článek
  Titulní strana, index

50 x 50 px logo, 80 – 250 znaků text, odkaz

Komerční sdělení na www.kalimera.cz a kolej.cz (1 měsíc)
+ řádková inzerce v tištěné Kalimeře					

2 500 Kč / pozice

Kateřina Sekyrková – KALiMERA, tel: 602 308 878, e-mail: inzerce@kalimera.cz

Využijte možnosti umístění stejné kampaně na www.ladronka.cz a www.kolej.cz!
3

