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ego!
je magazín Hospodářských novin zaměřený na život 
současného člověka. Vedle pravidelných rubrik zde 
naleznete také aktuální rozhovory a reportáže věnované 
fenoménům naší doby, stejně jako každodennímu životu 
v České republice. Jsme tu se čtenářem, ukazujeme jeho 
život, ale i věci, které jej zajímají. Prezentujeme nejdůležitější 
trendy v maximálně moderním pojetí.

Struktura magazínu ego!

Úvodní rozhovor: se zajímavými osobnostmi ze světa 
byznysu, sportu, kultury a společenského dění

Téma: hlavní publicistický materiál magazínu – váže se 
k určitému fenoménu, aktuálnímu či objevnému tématu

Reportáže: z pozoruhodných a atraktivních míst v Česku 
i v zahraničí   

Můj styl: představení osobního stylu konkrétního člověka 
v jeho prostředí

Můj byt: nejnovější trendy stylového bydlení a moderní 
architektury

Portréty a menší rozhovory: setkání se zajímavými 
osobnostmi nejrůznějších profesí

Fejetony a sloupky od renomovaných autorů

Jídlo: recenze restaurací, tipy, postřehy 

Kultura: zajímavé události na české a zahraniční scéně, 
pravidelná rubrika z galerií a aukcí, knižní novinky, 
divadelní události

Televizní program: týdenní přehled pořadů 
nejsledovanějších televizních stanic

Speciály uvnitř magazínu ego!

Speciální přílohy o sportu, zdraví, umění, divadle, 
knihách atd.

Komerční speciály - speciály šité na míru klientům             
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Bojovat za schopné a pracovité!
Pro děti – českou budoucnost
Když bohatne země, musí bohatnout i lidé! 
Klid, pořádek a lepší život
Nižší daně, méně byrokracie, více svobody
Stát má sloužit, ne překážet! 
S námi nezabloudíte!
Zodpovědně – pro společný domov
Pracujeme ve svém po svém 

„Lidé, kteří žijí ze dne na den a zajímají se 
pouze o současnost, jsou ideálním objektem 

pro manipulaci,“ tvrdí historici. Podnikli jsme 
s nimi proto krátký výlet do minulosti. 

Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma 
Pusťte nás na ně, porveme se za vás
Tak dost, vaši budoucnost neprodáme 
Peníze slušným, ne parazitům!

Klasická předvolební masáž. Všichni jsme 
ta hesla četli, a to až do totálního omrzení, 
že. Na billboardech podél pražského okruhu 
i na královéhradeckém náměstí, na dřevěném 
plotě v Hronově, na letáčcích, které rozdávali 

Irena Jirků

Jak namíchat 
volební kampaň

v Chebu na náměstí, u vstupu do metra či 
na zastávce šaliny, na internetu, na Facebooku. 
I když…

Kontrolní otázka číslo 1: Najdete mezi 
třinácti citovanými předvolebními hesly ta, jež 
nevznikla pro volby 2017, ale visela na všech 
nárožích už v roce 1946?

Nevidíte-li žádný rozdíl, není to hanba, 
milý voliči. Potvrzujete jen, že co se nápadů 

Volební 
námluvy 
agrárníků, 
karikatura 
z časopisu 
Dobrý den, 
1929
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P
o Praze nachodil za poslední čtyři roky 
stovky kilometrů a říká, že teprve teď 
se v ní cítí doma. A to se v hlavním 

městě přitom narodil. K novému pocitu 
familiárnosti přispívají lidé, které při svých 
toulkách oslovuje, fotí a povídá si s nimi 
o životě. Když je potká znovu, za týden nebo 
za rok, už to nejsou totiž úplně cizí tváře. 
Do své knížky Humans of Prague zařadil také 
mapu města a vyznačil místa, která při této 
práci zvláště rád využívá – náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Karlovo náměstí, Palackého 
a Tylovo náměstí, Stromovka, Kampa, Ma-
lostranské náměstí… Tam jsme se také spolu 
sešli. Stál u stánku, od něhož se linula vůně 
pečených trdel, schovaný za frontou natě-
šených turistů, a četl si knížku. Nenápadný 
mladík. „Asi introvert. To bude těžká práce,“ 
napadlo mě v první vteřině. Ale pak jsem 
se nadechla a zkusila to jeho osvědčenou 
metodou:

Můžu si vás vyfotit?
No…

Takhle přece sám začínáte konverzaci 
s lidmi na ulici, ne?
To máte pravdu. Tak obvykle začínám a vím, 
že velmi záleží na situaci. Někoho oslovím 

Měl sice fotoaparát, ale ani 
ho nenapadlo mačkat spoušť 
a klást otázky. Šlo totiž pro 
změnu o jeho příběh.

Tomáš Princ
fotograf a publicista, tvůrcem blogu Humans of Prague

a on zareaguje s úsměvem: „Tak jo, vyfoťte si 
mě, klidně.“ Ale nazítří mě ten samý člověk 
může rázně odmítnout. Protože je ve stre-
su, spěchá, protože prší nebo mrzne anebo 
se moc nevyspal. Takže: co vám odpovím, 
záleží vždy na tom, v jakém momentě mě 
oslovíte.

Oslovila jsem vás právě teď. Dáte se tedy 
vyfotit a řeknete mi, o čem v poslední 
době často přemýšlíte?
Přemýšlím o své práci. O Humans of Prague. 
Je to logické, protože právě vyšla knížka, 
připravuje se její křest a já se těším, že na něm 
potkám řadu lidí, které jsem uplynulé roky 
fotil a zpovídal na ulici. 

Vy jste je všechny pozval?
Do knížky jsem vybral 235 příběhů, samo-
zřejmě nepředpokládám, že všichni jejich 
protagonisté dorazí. Ale už se pár desítek lidí 
ozvalo, že přijdou. Jsem na to hrozně zvědavý. 
Setkají se lidé nejrůznějšího věku, vzdělání 
a povolání, pocházející z naprosto odlišných 
sociálních vrstev. Nikdy by se asi nepoznali, 
kdybych je nezastavil a nevyfotil. O tom teď 
hodně přemýšlím a taky obcházím některé 
osobně, protože vím, že po mobilu či mailu je 
nemám šanci zastihnout.

Irena Jirků Autor foto (FP)

To bude asi zajímavý mejdan. 
Nevím. Nedokážu si to představit, ale strašně 
se na to těším. Každý žijeme v nějaké sociální 
bublině, což nám skvěle demonstrují sítě jako 
je Facebook. Nemáme potřebu svou bublinu 
opouštět, a teď najednou – doufám – nasta-
ne moment, kdy alespoň na chvíli bubliny 
splasknou, anebo se dokonce propojí. 
Představuju si, jak se ti lidi z fotek zhmotní 
v prostoru a začnou si povídat. Studenti, 
manažeři, dělníci, staří lidé, bezdomovci, 
profesoři… 

Za ty čtyři roky jste nafotil už téměř 1400 
tváří. Kolik lidí vás přitom odmítlo?
Většina lidí, které oslovím, mě odmítne.

Většina?
Jak jsem už říkal, hodně záleží, jestli prší, 
nebo svítí sluníčko, jestli je pondělí, nebo 
pátek, to jsou důležité faktory. Ale všeobecně 
stejně platí, že většina oslovených odmítne. 
Tak přibližně sedm z deseti ani nepřipustí, že 
by se zastavili a prohodili se mnou pár slov. 
A také se pak ještě může stát, že ti tři lidé, 
kteří se se mnou začnou bavit, buď nemají 
na hovor moc času, nebo se mnou chtějí či 
dokážou mluvit jen o svých názorech. Jenže 
já se ptám na to, co prožili, jak žijí dnes, jak 
se cítí, jaké zlomové okamžiky je potkaly… 
Někdy se prostě stane, že chodím pět šest 
hodin po Praze a nemám nic, co bych mohl 
nebo chtěl zveřejnit.

Na blogu přitom každý měsíc zveřejňujete 
20, někdy i 30 příběhů. Nechci ani dopo-
čítat, kolik lidí jste musel oslovit.
Většinou považuji za úspěch, když se mi 
za celý den podaří zaznamenat dva příběhy. 
Nejčastěji mám jeden nebo žádný.

Povolání pro silnou náturu, řekla bych. Vy 
přitom působíte poměrně křehce. Tipla 
bych, že jste bytostný introvert a vyrůstal 
jste na vesnici. Kde jste se tu vůbec vzal?
Jak to myslíte?

Právě se snažím z vás vytáhnout příběh.
Chápu. A hned vás vyvedu z omylu. Žádný 
vesničan. Jsem z Prahy. Tedy ze Stodůlek. 

Vyrůstal jsem na sídlišti. Ale je pravda, že 
když jsme se vypravili občas do centra, říkali 
jsme, že jedeme do Prahy.

Měl jste to sídliště rád?
Bylo anonymní asi jako všechny ostatní. Zní 
to jako klišé, ale v podstatě to tak je. Žijete tam 
a neznáte ani sousedy v domě, kde bydlíte, 
nevíte, co je to za lidi. I když dítě asi to vše vní-
má ještě trochu jinak, protože skrz školu získá 
automaticky řadu kamarádů z okolí. Ale pocit 
anonymity jsem přece jen měl. Začal jsem si 
to víc uvědomovat na střední škole, kdy jsem 
cestoval každý den metrem do centra. Studo-
val jsem Hellichovku, polygrafii, a směřoval 
tedy do sfér, v nichž působili i rodiče.

REPORTÁŽ 15

„Táta se zbraní štítí, ale nakonec mě sem pustil,“ říká 
12letý Aleš, účastník tábora Commandos. Tři tucty dětí 

tu prožívají své vysněné prázdniny: budí je siréna, řádí při 
nočních „vymlacovačkách“ a za trest dělají „žabáky“.

Drsňáci 
z Commandos

T
ohle je mnohem lepší než počítačová 
hra. Lesem ostražitě našlapuje skupina 
postav v maskáčích. Impozantní kvéry 

v pohotovostní poloze. V rukou menších 
bojovníků, kteří doplňují urostlejší chasníky, 
působí mohutné zbraně až komicky, ale pot 
se řine ze všech. Nejen kvůli tropické teplotě, 
která v srpnovém dni vyšplhala výrazně přes 
třicítku. Je to i kvůli napětí: tam někde mezi 
stromy na druhé straně lesní cesty se skrývá 
nepřítel. Nikdo nechce být zasažen a skončit 
na „mrtvolišti“.

Útočné pušky, samopaly i pistole jsou 
airsoftové, střílí se kuličkami podobnými an-
tiperlím, které při zásahu jen štípnou. Trefu 
by měl každý čestně ohlásit a zařadit se mezi 
„mrtvoly“ na kraji lesa. „S terminátory to 
nikoho nebaví,“ podotýká Chief Commander 
čili vedoucí army campu Commandos Jakub 
Přibylík v narážce na filmového smrtící robo-
ta, kterého nešlo zneškodnit. I když i rádoby 
nástupci Arnolda Schwarzeneggera se mezi 
hráči airsofotvého Dead Matche prý občas 
najdou a po zasažení tvrdí, že „žijí“ dál. Hra 
by měla skončit až vystřílením posledního 
člena nepřátelské jednotky.

Velitelské iniciativy se mezi jehličnany 
ujímá 16letý Michal, který je na army táboře 
už poněkolikáté a jako jediný z oslovených 
kluků je z rodiny profesionálního vojáka. 
„Obejdeme je tím křovím po stranách a se-
cvakneme je zezadu. Máte čas? Spustíme to 
v 15.22.“

„Ty nás vedeš na jatka!,“ pokřikuje vtipálek 
čety 11letý William, jenž má na automatické 
pušce zpola smazanou nálepku s obrázkem 
jakéhosi opeřence. „To je z Angry Birds, dala 
mi to tam ségra, abych prý měl zbraň hezčí. 
Úplně se mi to ještě nepodařilo setřít.“

Ratata. Za chvíli se porostem ozývá křik 
útočících a štěkání samopalů, které je mno-
hem tišší než u těch skutečných. William se 
„zlobivým ptákem“ se drží takticky vzadu. 
Mrtvoliště se pomalu plní bojovníky obou 
stran. Unavení hoši padají do mechu a jehličí 
opravdu jako bez života, po intenzivní „vy-
mlacovačce“ jsou ve vedru docela vyřízení.

 Snajpeři i šmoulové
V rekreačním areálu Březová, který kdysi pat-
řil třebíčské fabrice na výrobu pletacích stro-
jů Elitex, právě vrcholí už 13. sezona zdejších 
táborů s vojenskou tematikou. Na Vysočině 
u obce Rokytnice nad Rokytnou je pořádá 
společnost Stan, specializující se na letní po-
byty pro děti a školy v přírodě. Army campy 
ale nejsou to jediné, co se tady v létě koná. 
Probíhají tu také tábory pro nejmenší nazva-
né „Šmoulové: Svět skřítků“ nebo „Sponge 
Bob: Vodní zábava“, větší děti si zase mohou 
hrát na Pána prstenů či Star Wars, nebo 
strávit část prázdnin s koňmi, případně 

Vladimír Ševela Michal Novotný
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Ř
ekli jim, že jdou na lékařskou prohlídku. 
V místnosti se museli postavit zády 
ke zdi, na níž byl vyznačen výškoměr. 

Ve stěně ale byl otvor, kterým byli střeleni 
do týlu. Dopoledne byly zavražděny ženy 
včetně 14leté Jindřišky Novákové a 15leté 
Evy Faltové. Poté co se nacisté naobědvali, 
likvidovali muže. Mezi oběťmi byli i dva 15letí 
chlapci Miroslav Piskáček a Karel Svěrák. 
Celkem šlo o 262 lidí.

Za devět hodin bylo během dne 24. října 
1942 v koncentračním táboře Mauthausen 
hotovo. Těla zavražděných byla spálena a po-
pel rozmetán na smetišti. Dalších 31 Čechů 
bylo v souvislosti s atentátem na říšského 
protektora popraveno 26. ledna 1943.

Nacisté kladli důraz na to, aby se o hrdinství 
lidí, kteří s nasazením životů svých a svých 
blízkých pomáhali parašutistům vyslaným 
z Británie zpět do vlasti, nikdy nikdo nedo-
zvěděl.

Výsadkáři, kteří přijeli odstranit kata Čechů 
a iniciátora holokaustu, byli pro okupanty 
smrtelným nebezpečím, ale jednalo se o vo-
jáky, kteří přijeli splnit svůj úkol. Nacisté měli 
ovšem možná ještě větší hrůzu z obyčejných 
lidí, kteří, přestože mohli pomoc budoucím 
atentátníkům bez následků odmítnout, 
neudělali to a otevřeli jim dveře svých bytů 
nebo jinak pomohli. Museli tušit, co je čeká. 
Bez nich by Jozef Gabčík s Janem Kubišem 
svého záměru těžko dosáhli. Kolik z nás by se 
v podobné situaci takhle zachovalo?

Několik desek na památku do té doby beze-
jmenných hrdinů vyvěsili zejména sokolové 
do roku 1948. Komunisté pak ale nekomuni-
stický odboj připomínat nechtěli, jeho aktéry 
dokonce sami věznili a popravovali, takže pár 
dalších cedulí se objevilo v ulicích až ke konci 
60. let. Po roce 1989 se doba protektorátu 
zdála příliš vzdálená, navíc už památníčky 

Mělo se na ně zapomenout. Před 
75 lety bylo ve stejný den zavražděno 
262 pomocníků parašutistů, kteří zabili 
Heydricha. Karel Polata pátrá po jejich 
osudech a umísťuje cedule na domech, 
kde neznámí hrdinové bydleli.

Muž, který sbírá 
příběhy z popela

z domů spíše mizely – například kvůli zlodě-
jům kovů. Dlouho neměl nikdo energii dávné 
události více připomínat.

Zbělely jí vlasy
V přízemí činžáku na pražském Žižkově neda-
leko rodného domu básníka Jaroslava Seiferta 
drnčí jeden telefon za druhým. Šestapadesá-
tiletý Karel Polata vyřizuje záležitosti kolem 
oprav v jednom z 15 domů, které vlastní firma 
Real, v níž je jednatelem. V jeho kanceláři to 
přitom vypadá spíš jako v muzeu. Na stěnách 
visí plakáty filmů o druhé světové válce nebo 
přímo autentické cedule z protektorátní 
doby. Třeba ta v němčině s nápisem Politické 
hovory zakázány nebo v angličtině s karikatu-
rou německého, italského a japonského vůdce 
s textem „Nepřítel naslouchá“. Je tu i kopie 
aktovky, z níž Kubiš vytáhl granát, jejž pak 
vrhl na nenáviděného Heydricha, a imitace 
samopalu Sten, který v Gabčíkových rukou 
chvíli předtím selhal.

„Když jsem si v létě 2014 pročítal Průvodce 
protektorátní Prahou od Jiřího Padevěta, zjis-
til jsem, že v jednom domě naší firmy, v Pivo-
varnické 15, bydleli spolupracovníci výsadku 
Anthropoid, manželé Strnadovi. Od dětství 
se zajímám o tuto část naší historie, doma 
jsme měli spoustu knížek o té době, které 
vyšly před únorem 48 nebo na konci 60. let, 
takže mě to ihned zaujalo,“ vypráví pan Po-
lata, štíhlý černovlasý muž v brýlích. Říká, že 
i jeho vzdálený prastrýc, Karel Vlášek, zemřel 
ve svých 18 letech v německé věznici. Stalo se 
to v Terezíně, kam se dostal v roce 1944 kvůli 
udání, že chtěl odjet na Slovensko pomoct 
tamnímu povstání.

Pan Polata pátral po dostupných informa-
cích o rodině Strnadových. Zjistil, že Bohu-
slav Strnad byl náčelníkem Sokola v Libni 
a s ženou Marií vychovávali dceru Janu. Pan 

Vladimír Ševela Matej Slávik

↑ Podnikatel 
Karel Polata 
ve své kanceláři 
na pražském Žižkově



Proč inzerovat v ego!
Tištěný náklad: 34 941 ks

Zdroj: ABC ČR, říjen 2019

Počet čtenářů na vydání: 157 000

Zdroj: Media projekt, SKMO, ASMEA, Unie vydavatelů, 
Median – STEM/MARK, 2. a 3. čtvrtletí 2019

Den vydání: každý pátek

Charakteristika čtenářů
56 % čtenářů magazínu ego! jsou muži a 44 % ženy. 

21 % čtenářů je věku 20–39 let, 55 % ve věku 40–59 let. 

20 % jsou podnikatelé.

23 % ekonomicky aktivních čtenářů tvoří vedoucí pracovníci 
a management.

32 % čtenářů má čistý osobní příjem nad 30 000 Kč. 

40 % čtenářů žije ve fi nančně zajištěných domácnostech. 
(Čistý příjem domácnosti nad 40 000 Kč.)

57 % ekonomicky aktivních čtenářů patří mezi osoby 
s rozhodovacími pravomocemi ve svém zaměstnání.

Polovina čtenářů ego! má vysokoškolské vzdělání.

E – 7 %

A – 43 %

B – 8 %

C – 33 %

D – 9 %

VŠ (včetně Bc.) 
– 44 %

SŠ s maturitou
– 35 %

SŠ bez maturity 
– 15 %

Základní  – 7 %

Zdroj: Media projekt, SKMO, ASMEA, Unie vydavatelů, Median – STEM/MARK, 1. 4. – 30. 9. 2019

Dvě pětiny čtenářů magazínu ego! žijí v domácnostech 

s nejvyšší životní úrovní a nejvyšším standardem 

(socioekonomická kategorie A).

ADRESA REDAKCE

Economia, a.s., Pernerova 47, 180 00 Praha 8

IČ: 00499153, tel.: 233 073 002, fax: 233 072 005

PŘÍJEM INZERCE: 

Tel.: +420 233 071 111

E-mail: inzerce@economia.cz

Ceny inzerce, příplatky: Formát (na spad i čistý formát), 2. strana obálky: 233 000 Kč, 4. strana obálky: 255 000 Kč, inzerce v TV programu 

(rozměr 47 x 30 mm): 19 950 Kč, cena za mm sloupce: 460 Kč/mm sloupce, cena za mm sloupce plovoucí inzerce: 1 380 Kč/mm sloupce, příplatek 

speciální operace: 50 %

Polygrafi cké údaje: papír 65 g/m2 SC, rastr 130 linek/palec, barevnost 4/4 CMYK, tisk rotační ofset, vazba V1

inzerce 2/1 1/1 Junior page 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4
na zrcadlo – 188 x 249 133 x 188 188 x 128 92 x 249 188 x 81 68 x 249 188 x 58 92 x 126
na spad 420 x 280 210 x 280 144 x 200 210 x 140 103 x 280 210 x 93 79 x 280 210 x 70 103 x 138

Ceny inzerce 274 000 212 000 142 000  117 000  117 000  80 750  80 750  63 700  63 700 

Inzertní údaje 

   Rozměry »na spad« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou 
být umístěny na liché i na sudé straně. Další formáty inzerátů jsou možné po předchozím projednání.

   Uzávěrka objednávek a podkladů je 10 pracovních dnů před dnem zveřejnění.


