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Projekty sdružené pod komplexním internetovým portálem Okolobytu.cz se zaměřují v první řadě na poskytování aktuálních informací bytovým družstvům a společenstvím vlastníků (SVJ). Tento segment zahrnuje jednak tištěný čtvrtletník
Okolo bytu, jednak média elektronická – web Okolobytu.cz s články a diskusním fórem, e-letter a řadu iRádce. Vedle toho
vydává Media Advice také tištěné tematické publikace zaměřené na revitalizaci bytových i rodinných domů. Stranou těchto
odborně zaměřených titulů stojí internetový projekt Můžeme jíst zdravěji přinášející informace z oblasti zdravého stravování
a diskusní fórum zaměřené na kvalitní potraviny. Stručný přehled titulů je uveden v tomto dokumentu, podrobnosti o jejich obsahu (zaměření článků), tematický plán, popis cílové skupiny či možností inzerce naleznete v samostatných nabídkových listech, které jsou k dispozici na www.mediaadvice.cz/ke-stazeni/.

Tituly pro bytová družstva a SVJ
Tištěný časopis Okolo bytu
Časopis Okolo bytu vychází
čtyřikrát ročně – v únoru,
v červnu, v srpnu a v listopadu. Věnuje se situacím
a problémům, s nimiž se
setkávají zástupci bytových
družstev a SVJ i jednotliví
vlastníci bytů při správě
svého domu.
Přináší například praktické zkušenosti ze zdařilých,
ale i problémových rekonstrukcí, doplněné komentáři

a vysvětlivkami odborníků.
Dalšími probíranými tématy
jsou zejména legislativa,
správa majetku, finance
a semináře týkající se bytových družstev a SVJ.
Výběr témat je ovlivňován příspěvky z diskuse
na portálu Okolobytu.cz,
reprezentuje proto oblasti,
ve kterých je poptávka po
ověřených informacích
aktuálně největší.
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listopad 2015
vychází ࣂtyংikrát roࣂn࣒

Ɠ
ƑƏƐƔ

formát 170 × 230 mm

40 celobarevných stran, zdarma
náklad 10 000 výtisků

Web Okolobytu.cz
Bytová družstva a SVJ
mohou mít mnoho společného. Stačí, pokud je
čeká rekonstrukce domu,
nefungují vztahy mezi
sousedy či je nutné řešit
některý z mnoha problémů, které každodenní život
v bytovém domě přináší.
Pro předávání aktuálních
informací a zjednodušení
vzájemné komunikace vznikl komplexní informační
portál Okolobytu.cz.

Publikované články se
zaměřují přednostně na
témata související s řízením družstva či SVJ a péčí
o dům. Do diskusního fóra
může se svým tématem či
dotazy přispět každý, stejně
jako sdílet své znalosti
s ostatními nebo požádat
o bezplatnou radu specialistu z příslušného oboru.

www.okolobytu.cz

STRUKTURA: Rekonstrukce domu  Úspora energií
 Byt  Semináře  Finance  Správa domu  Legislativa 
Právní rady  Teplo a voda  Adresář  Dotace

E-letter Okolobytu.cz
souvisejícím s péčí o jimi
spravované nemovitosti,
užitečné informace v něm
ale najdou všichni, kteří se
zajímají o bydlení.
E-letter vychází pětkrát
ročně – 25. února, 25. dubna, 25. června, 25. září
a 25. listopadu. Noví
zájemci se k jeho odběru
mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu
www.okolobytu.cz.
V současnosti e-letter
odebírají tisíce bytových
družstev a SVJ. Databáze
kontaktů se s každým dalším vydáním dále rozrůstá.

E-letter Okolobytu.cz je
zdarma rozesílán elektronickou poštou na e-maily
zájemců, kteří se přihlásí
k jeho odběru. Jeho obsahem jsou informace o řízení, správě a údržbě bytového fondu v družstevním či
osobním vlastnictví.
Čtenáři v něm naleznou
i články o aktuálních možnostech financování, rekonstrukcích či výběrových
řízeních. Nechybí novinky,
rady a zajímavosti z oblasti
zařizování interiérů, právní
poradna a adresář.
Zaměření e-letteru odpovídá zejména potřebám
malých bytových družstev
a společenství vlastníků

www.okolobytu.cz

STRUKTURA: Právní informace  Regenerace domů
 Opravy a rekonstrukce  Novinky na trhu  Financování 
Zkušenosti, rady, tipy  Adresář

E-publikace iRádce
ĴłďñLÂ
leden 2015
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°ƎƬȧˁȧƯʄǔƎƬǜƬɡǚŘʊǚɁˁ̈ȋɵ  Ĵ˿ǒǚřʌǘŘȭƬɡʄǔƋǒř˘ȋʊȭɁ˸ɁˁɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜȋ  ,ɁǜƬƞ˿
˸˿ǒǚřʌǘŘɡɁ̈ŘƞˁǖƬɵ  °ɁǚǔǘȧƯʄǔƎƬʊǜɁǖȋŘǘƞɁǖƬɡǚŘǜȋɵ
 °ƞɁȧˁʊȋɁʊŘ˘Ɂ˸ŘǜŘǘƞɁ
ŎȭřǜƬʊǜŘ˸ʊ˸ƭǒɁ˸̀ǜŘǒˁɵ
 õǔ˘ǔǘɁȭƬʊƬ˸ǚŘʊǜȭȋǘ

ǘŽˁƞɁ˸˿  ÏɡʁŘ˸ŘƙȭƬŽɁȭɁ˸̀˸̀ǜŘǒɵ
ɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜȭƬȧřɵ  ŘǘǖƬǜɁʊǞȭŘȭƎȭȋȧɡɁʊǜǔǒƬȧɵ
Ĵ˿ǒǚřʌǘŘȭƬ˘˶ʊǜŘǚŘŽƬ˘
ǚƬƞřǜƬ˸ǒɁƞȭƭ
ʄƬʌƬȭȋɵ 
 Ĵ̀ǜŘǒ˸̈ƞ˿ƞɁȧˁȭŘȧȋʁˁ  °ŘŽǔȭŘ˸̀ǜŘǒˁŘ
ƞ˶ǚƬ̈ǔǜƭ

ǔȭǌɁʁȧŘƎȭȋɡɁƞɡɁʁ˿  ÏƞʁɁǘˁʹ̋ɍʕʊƬɁƎƬǘř˸ŘǖȋƞŘǚʌȋ˘ȧƯȭ˿ ƋƬȭǜǔȧƬǜʁ˿
°ɁȭǘʁƭǜȭȋɁǜř˘ǘ˿
 ñǜƬǖǜƬʊƬȭŘɡʁɁ˸Ɂ˘ȭȋ˸
˸̀ƞŘǖƬ  °Ɂǚǔǘ˘ŘɡǚŘǜȋǜƬɵ

ŘˎƞɁǜŘ˘˿˘ɡʁŘ˾Ƭ

ÏƞɍƖˎɍƖˎʹ̋ɍǣȧˁʊȋȧƬȧȋǜʁŘƞǔřǜɁʁ˿
˸ˎŽ˿ǜƬƋǒɁʊŘ˘Ƭȭ˿ɡɁ˸ǔȭȭ̀ȧǔ
ȧƯʄǔƎǔǜƬɡǚŘƖŎˎǖŘǘƭǒɁ˘řǘɁȭŘȭřȧ
ɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜ˸˿ɡǚ̀˸řƙǖŘǘŽ˿ƋǒɁȧ
ȧƯǚǔȧƯʄǔƎƬ˸˿ŽȋʁŘǜŘˎƋɁȭřȧȭɁ˸ř
ɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜɡʄǔȭƬʊƬɵÀƯʄǔƎƬǜƬɡǚŘ
ɡʁɁ˸ř˘ȋǔˎʄŘƞŘƞŘǚʌȋƋǒɁǜř˘ƬǘƖ

°1FÀĘÀLù1FďFñ³Äă³ÏĘŒɵ
Ę̈ǔ˸ŘǜƬǚƭŽ˿ǜɁ˸ƭǖƬƞȭɁǜǘ˿˸ƞɁȧƯ
ȭƬƞɁʊǜř˸ŘǖȋǌŘǘǜˁʁˁ˘ŘʊɡɁǚƬƎȭƯɁƞƬŽʁŘȭƭ
ǜƬɡǚɁȭƬŽɁ˸ƞɁȧƯɡʄǔɡʁŘ˸ƬȭƭǜƬɡǚɁ
˘ˎ˸ǚŘʊǜȭȋǒɁ˘ƞʁɁǖƬƙŘǚƬǒʁŘƞȋ˸ǚŘʊǜȭȋǘɁ˸ǔ
ɡɁƞǚƬɡʄƬƞƬɡʊŘȭƭǒɁʊ˿ʊǜƭȧˁʊ˸Ɂǖǔ
ɡɁȧƯʁȭɁˁƎřʊǜȭřǘǚŘƞ˶ȭŘƞɁƞř˸ǘˁǜƬɡǚŘƖ
ÀƯʄǔƎƬƙɁʊŘ˘ƬȭƭȭŘʁŘƞǔřǜɁʁƬƋǒƙʊǚɁˁ̈ȋ
ǘƬȧƯʄƬȭȋȧȭɁ̈ʊǜ˸ȋʊɡɁǜʄƬŽɁ˸ŘȭƭǒɁ
ǜƬɡǚŘƖăɁˁƎŘʊȭƯʊƬŘǚƬʊǜř˸Řǖȋǔ˸̀ʁŘ˘ȭ̀ȧ
ɡɁƞȭƯǜƬȧǘˎƬǌƬǘǜǔ˸ȭƯǖʌȋȧˁǒɁʊɡɁƞŘʄƬȭȋ
ʊˎǜƬɡǚƬȧ˸ʁřȧƋǔƞŘȭƭǒɁŽ˿ǜˁƖƬɡʁɁȊ
ǘř˘řȭɁƙ̈Ƭǖǔ̈ɡɁˁǒƭɁʊŘ˘ƬȭȋʁŘƞǔřǜɁʁ˶
leden 2015

Ĵ̀ǜŘǒǖƬɡɁ˸Ř̈Ɂ˸řȭ˘ŘʊŘȧɁ˘ʄƬǖȧƭ
Ĵ̀ǜŘǒǖƬɡɁ˸Ř̈Ɂ˸řȭ˘ŘʊŘȧɁ˘ʄƬǖȧƭ
ƭ
˸˿ŽŘ˸ƬȭȋƞɁȧˁƙŘ
ɡɁǘˁƞǖƬ˸ʌƬƋǒȊ
˸˿ŽŘ˸ƬȭȋƞɁȧˁƙŘˎɡɁǘˁƞǖƬ˸ʌƬƋǒȊ
ȭɁ˸
ɡɁʄřƞǘˁƙȭƬŽ̀˸ř ƞ˶˸ɁƞƙɡʁɁƎ
ȭɁ˸ˎɡɁʄřƞǘˁƙȭƬŽ̀˸řƞ˶˸ɁƞƙɡʁɁƎ
Ž˿ƋǒɁȧȧˁ˸ƯȭɁ˸Řǚǔ˘˸ǚřʌǜȭȋɡɁȊ
˘ɁʁȭɁʊǜƖďǔʊȋƋƬɡʁɁ˸Ɂ˘Ɂ˸Řȭ̀Ƌǒ˸̀Ȋ
ǜŘǒ˶ŘǚƬƞɁʊǚˁǒˁǖȋŘ
ȭˁǜȭƯ˸˿̈Řƞˁǖȋ
ǜŘǒ˶ŘǚƬƞɁʊǚˁǒˁǖȋŘˎȭˁǜȭƯ˸˿̈Řƞˁǖȋ
ʁƬǘɁȭʊǜʁˁǘƋǔƎǔǘɁȧɡǚƬǜȭȋ˸̀ȧƯȭˁƖ
ñʁɁŽǚƭȧǖƬƙ̈Ƭǔˎǘƞ˿̈ʊǔǖʊɁˁ˸ǚŘʊǜȭȋƋǔ
ñʁɁŽǚƭȧǖƬƙ̈Ƭǔ
ǘƞ˿̈ʊǔǖʊɁˁ˸ǚŘʊǜȭȋƋ
Ƌǔ
˸̀ǜŘǒˁǖƬǒɁȭƬ˸˿ǒɁ˸ˁǖȋƋȋǒɁʊǜŘ˸ˁ
˸ƯƞɁȧǔƙɁɡʁŘ˸ˁȭƬŽɁ˸̀ȧƯȭˁɁƞȊ
ǘǚřƞŘǖȋƖ<˶˸ɁƞƬȧŽ̀˸řǖŘǘȭƬ˘ȭŘȊ
ǚɁʊǜ˸ř̈ȭɁʊǜǔʊǔǜˁŘƋƬƙǜŘǘȭƬʊƋǒɁɡȊ
ȭɁʊǜɁƞǒǚŘʊɁ˸řȭȋʄƬʌƬȭȋƙƎŘʊǜřǖƬ
ǜŘǘƭɁŽŘ˸Ř˘ˎǞ
ȭŘȭƎȭȋȭřʁɁƎȭɁʊǜǔƖ
ǜŘǘƭɁŽŘ˸Ř˘
Ǟ ȭŘȭ
ƎȭȋȭřʁɁƎȭɁʊǜǔƖ

ZNÁTE STAV SVÉHO VÝTAHU?

Na základƯƞǚɁˁǒɁƞɁŽƭŘȭŘǚ̀˘˿˘ř˸Ř̈Ȋ
ných poruch a úraz˶ pʄepravovaných osob
ȧƯʄǔƞǚ˿˸ƬƞƬǘ˂ʊɡɁʁřȧŘʊɡʁŘ˸Ƭƞǚǔ˸Ưǖʌȋȧˁ
Ž˿ǚɡʁɁ˸̀ǜŘǒ˿˸˿ɡʁŘƋɁ˸řȭʊƬ˘ȭŘȧɡʁɁȊ
ʁɁ˘˂ƎǜɁ˸řȭȋƖñʁɁǜɁǜŘǘƭȭŘʄŘƞƯȧȋʊǜǜ˿ǜɁ
vozních rizik. Celkem jich bylo stanoveno
ɡʄȋʊǜʁɁǖƬǔȭʊǜŘǚɁ˸Řǚǔǖǔ̈ƞʄȋ˸ƬŽƬ˘ǖŘǘƭǘɁǚǔ˸
85 typ˶ a ǖʊɁˁɡɁƞǚƬ˘ř˸Ř̈ȭɁʊǜǔŘˎƎetnosti
ʊɁˁ˸ǔʊǚɁʊǜǔʊˎȭƯǖŘǘɁˁ˘řǘɁȭȭɁˁɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜȋƖ
rozdƯlena na vysoká, stʄední a ȭȋ˘ǘřƖñʁɁȊ

ʊʁɡƬȭʹ̋ɍǮ

1

ñɁ˸ǔȭȭɁʊǜ˘˸ƬʄƬǖȭǔǜɡɁ˘˸řȭǘˁ
ȧǔȭǔȧřǚȭƯɍǣƞȭȋɡʄƬƞǘɁȭřȭȋȧ
ƎǚƬȭʊǘƭʊƋǒ˶˘ƬȭŘǔȭǜƬʁȭƬǜɁ˸̀Ƌǒ
ʊǜʁřȭǘřƋǒŽ˿ǜɁ˸ƭǒɁƞʁˁ̈ʊǜ˸ŘɡǚŘǜȋ
ˁ̈ɁƞȭɁ˸ƭǒɁʁɁǘˁƙɡʄƬʊǜɁƞɁƞȭƬʊ
˸˿˸Ɂǚř˸řŽɁˁʄǚǔ˸ƭƞǔʊǘˁ˘ƬȧƬ˘ǔ
Ž˿ǜɁ˸̀ȧǔƞʁˁ̈ʊǜ˸˿ǔˎɡʁř˸ȭȋǘ˿Ɩ
*˿ǜɁ˸řƞʁˁ̈ʊǜ˸ŘʊƬǜƭǜɁ
ɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜǔǚƬƋǘƞ˿ŽʁřȭȋʊɁƞǘŘ˘Ƭȧ
ȭŘʐȴʯȴŎřǘɁȭŘɁˎɁŽƋǒɁƞȭȋƋǒ
ǘɁʁɡɁʁŘƋȋƋǒɤ˘ǘʁřƋƬȭƯŎÏ°ɦƙ
ǘǜƬʁ̀ǖǔȧʊǔƋƬɡʄǔǘŘ˘ˁǖƬ˸̀ʌƬ
˘ȧǔȰɁ˸ŘȭɁˁɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜ
˘˸ƬʄƬǖȰɁ˸ŘǜɡɁ˘˸řȭǘ˿ȭŘ
ƎǚƬȭʊǘƭʊƋǒ˶˘ƬȭŘǔȭǜƬʁȭƬǜɁ˸̀Ƌǒ
ʊǜʁřȭǘřƋǒƞʁˁ̈ʊǜ˸ŘƙŘǚƬ˘řʁɁ˸ƬȰ
ǖǔȧȭɁ˸řɡʁř˸ȭȋ˂ɡʁŘ˸Řǖǔ̈
ȭǔǘƞƬǖǔȭƞƬ˸̀ʊǚɁ˸ȭƯȭƬȭŘʄǔ˘ˁǖƬ
vozo
ovatelé
výtah˶ mají povinnost odstranit
ɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜǜ˿ǜɁ˹ƬŽɁ˸ƭʊǜʁřȭǘ˿
vyso
oká rizika do 5 let od inspekƎní prohlídky
˘ʄȋƞǔǜƖ
(bʄezzen
2011, 2014) a stʄední do 10 let. U ȭȋ˘Ȋ




 ŎřǘɁ
ɁȭǒɁ˸ɁʄȋǖŘʊȭƯ  ÂƬȭȋȊǚǔ̈ŘǚɁŽƋƬƙ
ʊǜ˘řǘɁȭŘȭƬɁȧǚɁˁ˸ř

ÂɁ˸̀ɁŽƎŘȭʊǘ̀˘řǘɁȭȋǘɡʄǔȭƬʊǚʄŘƞˁ˘ȧƯȭ˸ˎȧȭɁǒŘɁŽǚŘʊǜƬƋǒ̈ǔ˸ɁǜŘ
ƎǚɁ˸ƯǘŘƙȧǔȧɁǖǔȭƭǔ˸ˎɁŽǚŘʊǜǔȭřǖȧˁ
ñʄƬʊǜǜɁ̈ƬʊƬɡʄƬƞʊǜŘ˸ǔǜƬǚƭŽ˿ǜɁ˸̀Ƌǒ
Ž˿ǜˁƖŎȧƯȭ˿ƙ˘ˎȭǔƋǒ̈ȭƯǘǜƬʁƭǖʊɁˁ
ƞʁˁ̈ʊʊǜƬ˸ǜƭǜɁɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜǔŽʁřȭȋ
˘řʊŘƞȭȋƙȭŘʊǜŘǚ˿ɁƞɍƖˎǚƬƞȭŘʹ̋ɍǮ
ŘʊȭŘ
Ř̈ȋʊƬɡɁˁǘř˘ŘǜȭŘˁʁƎǔǜɁˁ
ǖŘǘȭŘʊǜʁŘȭƯɡʁɁȭŘǖȋȧŘǜƬǚ˶ƙǜŘǘȭŘ
ȭƬǖƬƞ
ƞȭɁ˘ȭŘƎȭɁʊǜ˘řǘɁȭŘƙɡʁř˸ȭȋƋǔ
ʊǜʁŘȭƯȭřǖƬȧƋ˶Ɩ

1

ʄȋǖƬȭʹ̋ɍǮ

ñùF³F<ñÏ<ñÏõ
ñÏ
ÂÄĴńăďÄĴ*Ę
ˎõF°ÏÂăďõĘ°,<ÏÀİ
°,
,

ǖƬȧȭȋʊȧ
ȧǚɁˁ˸Ř  ñʁɁȭŘǖŘǜ̀Ž˿ǜŘɡɁƎƬǜ
ȧȭȋʊȧǚɁ
Ɂˁ˸˿  ÂřǖƬȧƞʁˁ̈ʊǜƬ˸ȭȋǒɁŽ˿ǜˁ










ǖʊɁˁ˸Ƭʊ˸ƭȧ˸̀ǘǚŘƞˁ˘ŘǖƬƞȭɁƖ

 ȭǜƬǷʁɁ˸
˸Řȭ̀ɁɡƬʁŘƎȭȋɡʁɁǷʁŘȧ
ƬǚɁ˸̀Ƌǒ
ǒʊȋƞǚǔʌʬ  ñɁƞɡɁʁŘɁɡʁŘ˸
 ñɁƞɡɁ
ɁʁŘǒ˿ɡɁǜƭǘɡʁɁȧǚŘƞƭǚǔƞǔ
 ŎǘʁřƋ
ƋƬȭȋ˸ř˘ŘƋȋƞɁŽ˿ɡǚŘǜȭɁʊǜǔ
ŽƋƬ  ñ
ñɁƞɡɁʁŘ˸̀ʊǜŘ˸Ž˿ǜƬƋǒȭǔƋǘƭ
Řȧ˿  °ɁǜǚȋǘɁ˸ƭƞɁǜŘƋƬ

ɺñɁǘ
ǘˁƞȧřŽ˿ǜɁ˸ƭƞʁˁ̈ʊǜ˸Ɂ

Ä°HŎÀLÂłÂÏŎñùÂćɵ
ɡɁ˸ǔȭ
ȭȭɁʊǜˁ˸ƬʄƬǖȭǔǜȭŘʊ˸̀Ƌǒ
ǔȭǜƬʁʁȭƬǜɁ˸̀ƋǒʊǜʁřȭǘřƋǒɡɁ˘˸řȭǘˁ
ÂřǖƬȧŽ˿ǜˁȭŘǖŘǘ̀ǘɁǚǔ˸ɡʁɁʊǜɁʁƙǘǜƬʁ̀
Řˎ˘ɡʄʄȋʊǜˁɡȭǔǜǖȋǜŘǘ˸ʌƬȧƎǚƬȭ˶ȧ
ǖƬǘˎŽ˿ƞǚƬȭȋ˸ǒɁƞȭ̀
ƞʁˁ̈ʊʊǜ˸Řƙ˘ˎǜƭǜɁɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜǔǚ˘Ƭ

ǖƬƞȭɁ
Ɂ˘ȭŘƎȭƯƞɁ˸Ɂƞǔǜƙ̈ƬǖƬȭˁǜȭƭ
ɡʁɁǘ
ǘŘ̈ƞƭŽ˿ǜɁ˸ƭƞʁˁ̈ʊǜ˸Ɂ
ǔȭǜƬʁʁȭƬǜɁ˸ƭʊǜʁřȭǘ˿˘ʄȋƞǔǜƖɼ
ĘɡɁ˘˘ɁʁȰˁǖƬŘƞ˸ɁǘřǜǘŘ*ɁǒƞŘȭŘ
Ƭǖƞ ˁǘɁ˸řʊɡɁǚˁɡʁŘƋˁǖȋƋȋʊˎɡɁʁǜřǚƬȧ
ñʁŘ˸ ȭǔǷʁŘȧɁǜȭɁʊǜƖƋ˘ƙ˘ŘȧƯʄƬȭƭǒɁ
ȭŘɡʁʁɁŽǚƬȧŘǜǔǘˁŽ˿ǜɁ˸̀Ƌǒƞʁˁ̈ʊǜƬ˸
ŘˎʊɡɁ
ɁǚƬƎƬȭʊǜ˸ȋ˸ǚŘʊǜȭȋǘ˶ǖƬƞȭɁǜƬǘƖ

kých
h rizik nebyl termín urƎen.
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ʄȋǖƬȭʹ̋ɍǮ

ǔʊǜǜƬʁʊǜ
<ɁǜŘƎȭȋʊ˿ʊǜƭȧˁ̈ǖƬ˸ƞȭƬʌȭȋƞɁŽƯǜƭ- ȧǔȭǔʊǜƬʁʊǜƬ˸ŘˎǌɁȭƞ˶ǂǜŘȧƙǘƞƬǖƬ
ȧɁ̈ȭƭƙ
ǜɁȧɁ̈ȭƭƙʊƬɡʄƬʊɁƞǘŘ˘ʁɁ˸ȭɁˁƞɁȧƯʄȭƬɡɁʊǜʁŘƞŘǜƬǚȭ̀ƖŘǘʊƬ˸ʌŘǘ˸ˎǖƬȭƬ
ƬǜƬǘƞ
ʊǜŘȭƬǜƬǘƞŘǚʌȋȧǔȭǌɁʁȧŘƋȋȧƖ
ǖǔƋǒŘƞȧǔȭǔʊǜʁŘǜǔ˸Ư˸˿˘ȭŘǜɵ<ɁǜŘƋƬǖƬ
ǌɁʁȧŘɡɁʊǘ˿ǜȭˁǜȋˁʁƎǔǜƭǒɁȧȭɁ̈ʊǜ˸ȋ
ǞȭŘȭƎȭȋƋǒɡʁɁʊǜʄƬƞǘ˶ƙȭƬǖƎŘʊǜƯǖǔ˘Ƭ
ʊǜřǜȭȋǒɁʁɁ˘ɡɁƎǜˁɤȭƬŽɁǜŘǘƭ˘ˎ˂˘ƬȧȭȋǒɁʁɁ˘ɡɁƎǜˁɦŘˎȧ˶̈ƬȭƬŽɁȭƬȧˁʊȋ
ñʁř˸ŘŘˎ
ñʁř˸ŘŘˎɡɁ˸ǔȭȭɁʊǜǔ˸Ƭ˸ƯǜʌȋǌŘǘǜǔƋǘƭ
ʁɁ
ɁŽ̀ǜʊǜŘȭɁ˸ƬȭŘȭŘǘɁȭǘʁƭǜȭȋ˂ƎƬǚƖ
˸ȭɁʊǜ
ʁɁ˸ȭɁʊǜǔ
,ȋǚƬȧǜ˸˶ʁƋ˶ȭɁ˸ƭǒɁɁŽƎŘȭʊǘƭǒɁ˘řǘɁȭȋĘʁƎǔǜɁˁǌɁʁȧɁˁƞɁǜŘƋƬǖʊɁˁǜŘǘƭ
ǘˁŽ˿ǚɁȧ
ȧǔȧɁǖǔȭƭɡɁʊȋǚǔǜʊǚŘŽʌȋʊȧǚˁ˸ȭȋʊǜʁŘ˘˸̀ǒɁƞȭƯȭƭ˂˸Ưʁ˿Ɩď˿ǜɁɡʁɁʊǜʄƬƞǘ˿
ȭˁƖ°ɁȭƋƋƬɡƋƬÂÏŎˁ̈ȭƬǚɡȋȭŘǜ˸ʁƞƭǌɁʁȧřǚǚ˘ƬɡɁˁ̈ȋǜƞɁɡʄƬƞƬȧˁʁƎǔȭƭǔȭ˸ƬʊȭȋʁɁ˸ȭɁʊ
ʊǜǔʊǜʁŘȭƙŘǚƬɡʄǔʁɁ˘ƬȭɁˁȭƬʁɁ˸ȭɁʊǜ
ǜʁŘȭʊƬʊ
ʊȭŘ̈ȋ˸˿˸ř̈ǔǜɡɁʊȋǚƬȭȋȧɡʁř˸ȭŘǖƬƞǜǔƋƬƙȭŘɡʄƖȭŘʁƬǘɁȭʊǜʁˁǘƋǔƎǔȧɁȭƭʊǜʁŘȭƯ
ƯǜŘǘƙŘŽ˿Ž˿ǚŘƞɁʊŘ̈ƬȭřŘǚƬʊɡɁȰ
ƞƬʁȭǔ˘ŘƋǔŽ˿ǜɁ˸̀ƋǒƞɁȧ˶ƖñʄǔȭřʌȋɡʄǔŽǚǔ̈ȭřǌŘǘǜǔƋǘřʁɁ˸ȭɁʊǜƖŎřǘɁȭɁƞřʁƋǔ˸˿ȧƬ˸Ƭǚǘ̀ɡʄƬǒǚƬƞɡɁʊǘ˿ǜɁ˸Řȭ̀Ƌǒ
ǒř˘Ƭǚǔ˘ˎ
ǜɁǒɁƙ̈Ƭ˸ˎȭřǖȧˁŽ˿ǜˁǖƬʊǜʁŘȭɁˁƙ
hɁǜɁƕõƬŘǚǔ˘ŘƋƬ<ñĘõFĴď
õƬ
ƬŘǚǔ˘ŘƋ
ɡɁƞɡɁʁƙǘǜƬʁƭǖʊɁˁ˸ǷƬʊƋǔʁ˶˘ȭ̀Ƌǒ
ǘǜƬʁřǜŘǒ
ǒř˘ŘǘʁŘǜʌȋǘɁȭƬƋƙȭřǖƬȧƋƬƖŎˎǜɁǒɁʄȋǖƬȭʹ̋ɍǮ
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4 – 8 celobarevných stran formátu 148 × 210 mm (A5)
zdarma ke stažení na www.okolobytu.cz/iradce

Řada bytových družstev
a SVJ má nedostatek objektivních informací, které
potřebují při rozhodování
o správě domu. Ty, které
získávají z různých míst, je
pro ně často obtížné uvést
do souvislostí, vyhodnotit
a aplikovat v praxi.
Řada iRádce sestává
z nepravidelně vydávaných
krátkých e-publikací (4 až

8 stran), z nichž každá shrnuje nejdůležitější informace týkající se konkrétního
zvoleného tématu. Obsah je
periodicky aktualizován tak,
aby uvedená fakta odpovídala současnému stavu.
Jednotlivými vydáními je
možné listovat online na
webu Okolobytu.cz nebo si
je zde bezplatně stáhnout
ve formátu PDF.

Tematicky zaměřené projekty
Tematické tištěné publikace řady Komplexní řešení pro…
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO

BYTOVÝ DŮM
2015 / 2016  neprodejné

www.mediaadvice.cz
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formát 170 × 230 mm

Cílem řady Komplexní řešení
je poskytovat praktické
informace z konkrétních,
poměrně úzce vymezených
oblastí bydlení. Brožury
vycházejí v aktualizované
podobě každý rok. V březnu
je to Komplexní řešení pro
bytový dům – speciál úspory
energií, v září pak Komplexní
řešení pro panelový dům
a byt.

Čtenáři v nich naleznou
řadu doporučení a rad, které jim pomohou předcházet obtížím jak při výběru
vhodného řešení, tak při
přípravách a jeho realizaci. Nechybí představení
výrobků a technologií, které
se v dané oblasti osvědčily.
Zvýšená pozornost je věnována efektivitě provozu
a možnostem úspor.

40 celobarevných stran, zdarma
náklad 10 000 výtisků

Internetový časopis a diskusní
fórum Můžeme jíst zdravěji
Internetový projekt Můžeme
jíst zdravěji přináší řadu
praktických informací, rad
a tipů, které čtenářům pomáhají zkvalitnit jejich stravování. Cílem projektu je
také zlepšení orientace lidí
v kvalitě a značení potravin.
Významnou oblast zájmu
představují potraviny od
českých zemědělců a z far-

mářských trhů. Stránky
pravidelně informují o festivalech a akcích z oblasti
zdravého stravování.
Čtenáři mohou navštívit
diskusní fórum a navzájem
si sdělovat své zkušenosti,
doporučit své oblíbené prodejce, potraviny a recepty
nebo se naopak zeptat a nechat si od druhých poradit.

www.muzemejistzdraveji.cz
STRUKTURA: Aktuálně  Téma  Rady & tipy  Kvalita
potravin  Od českých farmářů (Farmářské trhy a akce 
Farmforum – diskuze  Farmy a prodejny)

Media Advice, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
tel.: +420 212 340 015 
e
-mail: info@mediaadvice.cz

www.mediaadvice.cz

