
1 strana 
210 ×  285 mm 

cena: 24 000 Kč
+ 25 % za pozici

2. strana obálky
60 000 Kč

3. strana obálky
50 000 Kč

Grafická inzerce Textový inzerce

Profil
1.500 znaků + fotografie 

cena: 24 000 Kč

1/3 strana 
190 × 82 mm

cena: 12 000 Kč

Mini profil 
600 znaků + fotografie

cena: 12 000 Kč
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PROFILY # PROFILES

Foto: Café Mezzanine 

Foto: Takuu

ME Z Z ANINE – CAFÉ 
& AB S INTHE À DEUX É TAG E S

Jak začít den? Dalo by se i absintem, ale spíše 
zkuste kombinaci skvělého cappuccina s čerstvě 
upečeným croissantem z brněnského pekařství 
Artisan Bakery. V nabídce je klasický máslový nebo 
croissant s pekanovými ořechy. A co podvečer? 
V Café Mezzanine nabízejí třeba Chardonnay 
ročníku 2015 z mikulovského vinařství Fučík. Toto 
suché víno pochází z vinice Pod Svatým Kopečkem, 
bylo vyrobeno metodou sur-lie v malých dubových 
sudech a patří mezi sto nejlepších vín Salónu vín 
2017. Chutná skvěle s čerstvou domácí bagetkou 
doplněnou řeckými olivami, novinkou stálé nabídky.

ME Z Z ANINE – CAFE 
& AB S INTHE À DEUX É TAG E S

How to start the day? Absinthe might be a good 
idea, but there’s also a combination of
creamy cappuccino with freshly baked croissant 
from the Artisan Bakery in Brno. Both classic
butter or pecan croissants are on the menu. 
Then there’s the evening… Café Mezzanine has 
a wonderful 2015 Chardonnay from the Fučík 
winery. This dry wine comes from the “Pod Svatým 
Kopečkem” (Under the Holy Hill) vineyard and 
was produced with the sur-lie method in small oak 
barrels. It is one of the hundred Wine Salon 2017 
best wines. The wine tastes great accompanied 
by a fresh homemade baguette with Greek olives, 
now on the menu.

Café Mezzanine / Údolní  15,  Brno / www.cafe-mezzanine.cz
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NA K ÁV U NA K APUC ÍNSK É  
NÁMĚ S T Í

Tři minuty od vlakového nádraží, půl minuty 
od rušného centra na vás dýchne božský klid 
Kapucínského náměstí, jinak přezdívaného 
kavárenský apendix. Najdete tady dvě kavárny, které 
se skvěle doplňují nejen svým sortimentem – Café 
Tungsram, stálice brněnské kavárenské scény, 
a Café Pilát, nacházející se v areálu kapucínského 
kláštera. Podniky jsou přímo Mekkou milovníků 
italské kávy, lahodného vína a špičkové gastronomie. 
Charismatická atmosféra celého prostranství se 
může směle srovnávat s náladou římských piazza.

COFFEE AT K APUC INSK E  
NAME S T I
 
Three minutes from train station, half a minute 
from the busy city centre. A certain calm blows 
down from Kapucinske Namesti, otherwise 
nicknamed cafe appendix. You can find two cafes 
here that splendidly complement each other 
not only by their assortment  – Café Tungsram, 
a perennial star of Brno café scene, and Café Pilat, 
located on the premises of Capuchin monastery. 
The enterprises are a Mecca for lovers of Italian 
coffee, delicious wine and first-class gastronomy. 
Charismatic atmosphere of the whole area can 
boldly be compared to the mood of Roman piazzas.

Café Pi lát  / Kapucínské náměst í  5,  Brno / www.fb.com

Foto: Café Placzek 

JARN Í  DOBROT Y  
V CAFÉ PL AC Z EK 

Na jaro se v Café Placzek vždy všichni netrpělivě 
těší. Při sestavování sezónního menu se nechávají 
inspirovat dostupností čerstvých bylinek, ovoce 
a zeleniny. Myslí tady na vegetariány i vegany – 
na blízkém Zelném trhu pro ně vybírají jen to nejlepší 
zboží. Kromě toho také vyrážejí za město, kde na 
loukách trhají pampelišky, sedmikrásky nebo třeba 
šeříky, z nichž poté vyrábí domácí sirupy, které 
oceníte v domácích limonádách. Čeká na vás také 
zajímavá nabídka domácích dezertů, ledových káv 
a zmrzlinových pohárů. Café Placzek nabízí příjemné 
posezení na jedinečné nekuřácké zahrádce.

SU MMER DEL ICAC IE S  
IN CAFÉ PL AC Z EK
 
Everybody always eagerly awaits Spring at Café 
Placzek. They take inspiration for the Spring 
menu from the availability of fresh herbs, fruit and 
vegetables. They also consider vegan and vegetarian 
options – they choose only the best goods from 
the nearby ‘Zelný trh’ market. Besides that, they 
often go outside of the city to pick dandelions, 
daisies or maybe lilacs from the meadows, and then 
use them to prepare homemade syrups which can 
be later appreciated in their homemade lemonades. 
You can also expect an interesting variety of 
homemade desserts, ice coffees and ice cakes. 
Café Placzek offers a pleasant non-smoking area 
with outside seating.

Café Placzek / Minor i tská 470/4, Brno / www.cafeplaczek .cz
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Lokál  U Caipla / Kozí  3,  Brno / www.lokal -ucaipla.ambi .cz
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How can you recognize a good bartender? You will be led by Lukas 
Svoboda who is a master in drawing beer … a master of the world!
Maybe you’ve heard this saying before: “The head brewer produces  
the beer, but the bartender makes it.” The head brewer of Plzensky 
Prazdroj brewery, Vaclav Berka, Sr., often quotes it. And I absolutely 
agree! 
 
But how can you spot a bartender who really makes beer the way it should be? 
I must quote Vaclav Berka again – he once told me at the bar, after I drew him 
a beer: “Do not wipe your hands dry! Your wet hand is how I can tell that you drew 
my beer the way I like – which means into a clean and wet glass.” This is a sacred 
truth. Here are some tips for finding a good bartender:
The bartender’s hand should be wet after drawing the beer. The bartender should 
look like a bartender. The best uniform is a leather apron protecting the bartender 
from getting wet, under which the bartender should be neatly dressed in clean 
clothes. The bartender should have a general knowledge about tap beer, and 
never snap at the customers that they can have either light or dark beer, and find 
the rest of the information in the drink menu. When a customer is confused about 
something, a good bartender is happy to even come from behind the bar with  
advice. The bartender always faces toward newcomers and doesn’t hesitate to 
greet everyone. All good bartenders are also gentle psychologists - “at one mo-
ment a fan of Sparta, Slavie, and Banik at the bar” Regular guests and habitués 
are remembered by the bartender.
Cheers to good health and wet hands!

Jak poznat dobrého výčepního? Navede vás Lukáš Svoboda  
a ten je v čepování piva mistr… mistr světa! 
„Sládek pivo vaří a výčepní ho dělá“ – tenhle výrok jste už jistě  
slyšeli. Často zaznívá z úst Václava Berky staršího, obchodního  
sládka pivovaru Plzeňský Prazdroj. A já s tím naprosto souhlasím!

Ale jak poznám výčepního, který pivo opravdu dělá tak, jak má? To si zase musím 
vzpomenout na Václava Berku – ten mi kdysi dávno na výčepu, poté, co jsem mu 
načepoval pivo, řekl: „Neutírej si tu mokrou ruku, já takhle poznám, že jsi moje pivo 
načepoval tak, jak si přeju – tedy do čistého a mokrého skla.“ Svatá pravda.
Tedy zaprvé, výčepní musí mít po čepování mokrou ruku. Zadruhé vypadá jako 
výčepní. Má nejlépe koženou zástěru, která ho chrání před tím, aby byl mokrý 
i tam, kde se to nehodí. Je upraven a čistě oblečen. Má přehled o čepovaném 
pivu a neodsekne vám, že má buď světlé, nebo tmavé. A že zbytek najdete 
v nápojovém lístku… Když vidí, že nad něčím tápete nebo si nevíte rady, není mu 
zatěžko třeba i vyběhnout zpoza výčepu a poradit vám. Stojí vždy čelem k nově 
příchozím a nebojí se každého pozdravit. Musí být i jemným psychologem – „umí 
býti na výčepu v jednu chvíli fanouškem Sparty, Slavie i Baníku“. A především 
si pamatuje své stálé hosty a štamgasty.  
Na zdraví a mokrou ruku!

L O K Á L  U  C A I P L A
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Foto: Oldřich Hrb
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Love burgers and enjoy seeking new combinations of real meat 
and vegetables? Visit the Burger’s Pub network with four locations 
in Brno. In short, burgers and good beer just fit with summer 
relaxation with friends.

The selection of burgers will impress you and you’ll love coming back for 
the grilled American specialty with French fries and sauce. Here, you can be 
sure that you are tasting the best. The buns are baked right in the restaurants. 
The meat is very carefully selected and then ground here. Fresh vegetables are 
bought for diners every day. Your food is accompanied by a dressing prepared 
according to the cooks’ own recipe.
The selection includes chili burgers complemented by jalapeño peppers 
and a spicy chili dressing. Vegetarians will also be satisfied. The cooks can 
prepare burgers from grilled vegetables, arugula pesto, and Balkan-style 
cheese. Those who love strong flavors can order a farmer’s burger. They will 
be pleasantly surprised by a homemade bun containing perfectly grilled meat, 
fried bacon, an egg, lettuce, smoked cheese, and grilled onions. Diners also get 
French fries or dollar potatoes with their favorite American meal.
You can enjoy a top-class burger in Brno in four locations - Pivni staj on Veveri 
Street, Pivni sady near the main train station, Pivni panorama in Zidenice, and 
Pivni dvere on Smetanova Street. It’s not only the excellent food that will keep 
you coming back. The lovely cool summer atmosphere is complemented by beer 
from local breweries. The drink menu offers ten kinds of this golden nectar.

Milujete burgery a rádi hledáte stále nové kombinace pořádného 
kusu masa a zeleniny? Navštivte síť Burger’s pub na čtyřech místech 
v Brně. K letní pohodě s přáteli zkrátka burgery a dobré pivo patří.

Nabídka burgerů vás ve čtyřech brněnských podnikových restauracích 
dostane a za americkou grilovanou specialitu s hranolky a omáčkou se budete 
rádi vracet. Tady si můžete být jisti, že si pochutnáváte na kvalitě. Bulky si 
v restauracích pečou sami. Maso velmi pečlivě vybírají a následně ho sami 
melou. Každý den pro své hosty nakupují čerstvou zeleninu. K jídlu dostanete 
dressing, který místní kuchaři připravují podle vlastní receptury. 
V podniku na vás čeká například chilli burger. Maso doplňují pálivé papričky 
jalapeño a pikantní chilli dressing. Své mlsné jazýčky tady uspokojí také vege-
tariáni. Kuchaři jim připraví burger s grilovanou zeleninou, rukolovým pestem 
a balkánským sýrem. Kdo si libuje ve výrazných chutích, může si například 
objednat farmářský burger. V domácí bulce ho překvapí perfektně ugrilované 
maso, opečená slanina, vejce, salát, uzený sýr a grilovaná cibule. K oblíbenému 
americkému jídlu ještě hosté dostanou hranolky nebo bramborové dukátky.
Na špičkovém burgeru si v Brně pochutnáte hned na čtyřech místech – čeká 
na vás Pivní stáj na Veveří, Pivní sady kousek od hlavního nádraží, Pivní  
panorama v Židenicích a Pivní dveře na Smetanově ulici. Do podniků se nebu-
dete vracet pouze za špičkovým jídlem. Správnou pohodovou letní atmosféru do-
plní nabídka piv z místních pivovarů. Nápojový lístek nabízí deset druhů tohoto 
zlatavého moku. 
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P I V N Í  S T Á J ,  P I V N Í  S A D Y ,
P I V N Í  P A N O R A M A  A  P I V N Í  D V E Ř E
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Panorama
420 × 285 mm

cena: 40 000 Kč

CENÍK INZERCE 2018

Nabídka platí do vyčerpání inzertního prostoru. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Jsme plátci DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2018. Pocket media s.r.o., IČ: 04541227    

Petr Kabourek
Junior sales manager
tel.: + 420 608 101 550  
petr.kabourek@pocketmedia.cz

Objednejte na:
www.pocketmedia.cz 
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