
tel.: +420 222 719 884,  
e-mail: reklama@ptel.cz, www.ptel.cz 

Naše produkty

Noviny Pražský telegraf
Titul periodika: Pražský telegraf
Datum registrace: 27. května 2002
Periodicita: týdeník
Den, kdy vychází: čtvrtek
Náklad: 4000 výtisků
Prodejní cena: 20,- Kč

Objem: 16 stránek (společně s novinami Inzerát)

Cílová skupina: rusky mluvící zástupce vyšší a střední třídy 20 – 
65 let, bydlici na uzemi ČR 

Distribuce: předplatné po celém území ČR, síť CZ Press, spol. 
s.r.o., obchody s ruskými produkty Kalinka, Lastočka (Vlaštovka), 
Jabloňka, Apelsin (Pomeranč), Gurmán Delikates, Aňutka, Ruská 
kniha, videosalón Anastasija a další;  síť Grand Prince (stanice 
metra, velká obchodní centra, státní a městská zařízení v Praze a 
ve středních Čechách); Cizinecká policie ČR, letecké společnosti 
Belavia, Aerosvit, mezinárodní autobusové linky Eurolines, 
kancelář letecké společnosti Uralské avialinky, konzuláty zemí 
SNS v Praze, Brně a Karlových, Varech, představení a koncerty s 
účastí herců a hudebníků z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a dalších 
zemí SNS; ženský klub Dražší než perla, šachová škola Anatolije 
Karpova, Ruské středisko vědy a kultury apod.

Webová stránka: www.ptel.cz
Barva: všechny stránky jsou barevné

Časopis Česko dnes
Titul periodika: Česko dnes
Datum registrace: záři 1995
Formát: А4 (210 x 297 mm) P
Periodicita: měsíčník
Náklad: 5000 kusů
Počet stran: 36 stránek

Сílová skupina: rusky mluvící turisty, rusky mluvici zástupce 
vyšší a střední třídy 25 – 65 let, bydlici na uzemi České republiky, 
50 % nákladu v ČR, 50 % nákladu v RF

Distribuce: Hotely v Praze a Karlových Varech, Cestovní 
kanceláře v Praze ,  Informační centra CzechTourismu v 
Praze, Ruské obchody v Praze. Trafiky společnosti CZPRESS, 
RELAY , TESCO. Taktéž na konzulárních odděleních Ruska, 
Běloruska, Moldavska, Kazachstánu a Azerbajdžanu v Praze, 
Brně a Kárlových Varech. Česká centra v Rusku a na Ukrajině, 
Aerolinky Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Cestovní kanceláře v 
Moskvě. Specializované výstavy v Rusku, Velvyslanectví v Rusku, 
Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Kazachstánu a Azerbajdžanu.

Barva: všechny stránky jsou barevné
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Časopis pro ženy „Žar-ptica“
Titul periodika: „Žar-ptica“
Periodicita: jednou za čtvrtletí,  
tradiční časopis pro ženy
Náklad: 3000 kusů
Objem: 30-40 stránek 

Сílová skupina: rusky mluvící ženy 20 – 65 let,  
bydlící na území České republiky

Distribuce: Jednou do měsíce společně s novinami 
Pražský telegraf

Časopis o bydlení „Očag“ (Domáci krb)
Titul periodika: „Očag“
Periodicita: jednou za čtvrtletí 
Náklad: 3000 kusů, tradiční časopis o bydlení
Objem: 30-40 stránek 
Сílová skupina: rusky mluvící zástupce vyšší a střední 
třídy 20 – 65 let, bydlici na uzemi ČR 

Distribuce: Jednou do měsíce společně s novinami 
Pražský telegraf.

Barva: všechny stránky jsou barevné

Časopis „Česko 5 hvězd“ 
Titul periodika: „Česko 5 hvězd“
Datum registrace: červenec 2010
Periodicita: dvakrát do roka
Náklad: 2500 kusů
Objem: 60-90 stránek 

Cílová skupina: rusky mluvící zástupce vyšší třídy 
25 – 65 let:  politiky, uspešné podnikatele, vedoucí  
pracovníky velkých korporací a finančně silné  
turisty.

Distribuce: top-manažery společností na území ČR, 
hotely, letecké společnosti a letiště, boutiky, kavárny  
a restaurace, ambasády a velvyslanectví, SPA salony, 
auto salony, banky, obchodně-průmyslové komory RF  
a velké ruské podniky v ČR.

Webová stránka: http://czech5stars.cz/
Barva: všechny stránky jsou barevné
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1  2010

Эссе о Чехии

■  Ах,эти
 пражские улицы русские!

■  Фауст – доктор, ко
торый продал душу дьяволу

■ Специальный проект “Прага вчера и сегодня”

■  Эва Ш
тепанкова. Повелительница женской красоты

■ Чешский гранат. 
Императо

р семейства гранато
в 

и другие рассказы
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3  2011

специальный выпуск


