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 ČÍSLO UZÁVĚRKA TERMÍN 
 VYDÁNÍ INZERCE VYDÁNÍ
 19/15 1. 8. 8. 8.
 19/17 28. 8. 5. 9.
 19/19 25. 9. 3. 10.
 19/21 30. 10. 7. 11.
 19/23 27. 11. 5. 12.

Průměr. nákl. 30 000 výtisků
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periodicita: měsíčník
distribuce:  zdarma do poštovních schránek 

a do vlastních stojanů
cena výtisku: zdarma
tech. specifikace:  noviny 16 nebo 24 strany, 

formát 210 x 292 mm, 
papír novinový 42,5 g/m2, 
bez vazby, tisk 4/4 barvy

Zdarma každý měsíc N E Z ÁV I S LÝ  M Í S T N Í  Z P R AV O D A J 14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019
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Stane se z vilové čtvrti ghetto?
Obyvatelé Zahražan protestují

Obyvatelé Zahražan
proto sepsali petici,

kterou odevzdali před
prázdninami magistrátu.
Přes 1700 místních v ní
žádá mostecké radní, aby
nebyla vybudována uby-
tovna pro sociálně slabé
v bloku 5 v ulici Sloven-
ského národního povstá -
ní. Po městě požadují, aby
nemovitost odkoupilo.

„My jsme petici obdr -
želi, byla projednána jak
v radě města, tak v zastu-
pitelstvu. Pan primátor
už se s majitelem toho
bloku sešel, situaci pro-
jednávali a nyní čekáme
na písemné vyjádření ma-
jitele,“ řekla tisková
mluv čí Mostu Alena
Sedláč ková.
Prominentní čtvrť
se může změnit
v Chanov

Situace v dosud klidné
vilové čtvrti, která je po-
sledním slušným místem
a starou zástavbou
v Mostě, má však do klidu
daleko. Lidé se ozývají
tím spíš, že jde mnohdy

o bohaté, prominentní
a dlouholeté občany Mos -
tu, kteří sledovali, jak do-
padl nejen mostecký Cha-
nov, ale i další mostecké
čtvrti, kde ještě před de-
seti lety byl ukázkový po-
řádek. 

„Místní jsou velice zne -
po kojeni. Ze zrušené uby -
tov ny Domino se lidé
začí nají stěhovat do blo -
ku 5, kde začínají vznikat
i první problémy,“ potvr -
zuje studentka vysoké
školy Barbora Lancová,
která na Zahražanech žije
od dětství. Z Domina se
do „pětky“ přestěhovalo
podle informací redakce
35 lidí a není skoro dne,
kdy by nebyla volána
městská policie ke
zjedná ní klidu.

Tlak občanů
na město roste

Varovný prst proto
zvedla mostecká patriot -
ka Gabriela Nekolová,
která je iniciátorkou pe-
tice. A na problém v Za-
hražanech upozornila.
„Začal se tam hromadit
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Vilová čtvrť pod Hněvínem zažívá
strach. Místní se bojí vznikající
ubytovny, kam prý majitel stěhuje
neplatiče, zahra nič ní dělníky
a problémová individua. Zahra žany,
poslední slušné místo v Mos tě, tak
mohou skončit jako Chanov.

nepořádek kolem popel-
nic a kontejnerů v okolí,
kam vyhazují i kusy ná-
bytku, a začaly tam vlast -
ně první takové spory, co
je tedy volána policie,
hluk a další problémy,“
vylíčila Nekolová pro Náš
REGION.

Strach lidí vlastníka
překvapu je

Majitele objektu Josefa
Smolíka strach Moste-
čanů překvapuje. „Lidé
sepisují petici, aniž by se

vlastníka objektu dotá-
zali, co zamýšlí s budo-
vou. Neměl jsem jediný
dotaz od aktérů petice na
účel využití,“ podivuje
se. Objekt podle něj zů-
stane nadále jako bytový
dům.

„Jeho stav budeme po-
stupně zlepšovat,“ plá-
nuje Smolík. Nepotvrdil
tak obavy lidí, že by se
z domu stala ubytovna.
Faktem ale zůstává, že
Smolíkův byznys je zalo-
pokračování na str. 2

V Zahražanech mají lidé obavu, aby se sem nezačali stě-
hovat lidé ze zavřené ubytovny

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Václavem
Koptou

Pro herce, moderátora
a spisovatele Václava
Koptu bylo nejdůležitější
dlouholeté působení
v divadle Semafor, které
letos slaví šedesáté
výročí.

více na str. 4–5

Cestujeme
s Naším
REGIONEM
Katedrála Sagrada Família
je chloubou španělské
Barcelony, přestože
kompletně dostavěná má
být až v roce 2026. 

více na str. 13

Honza Tuna
exkluzivně
Které nákupní tašky
jsou pro životní
prostředí nejméně
škodlivé?  Výsledky
vás mohou překvapit! 

Více na str. 14
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formát rozměry mutace komplet 
   (mm) (bez DPH) (13 mutací)
2/1 376 x 264 35 000 Kč 500 000 Kč

1/1 188 x 264 29 000 Kč 250 000 Kč

Junior page 153 x 197 25 000 Kč 200 000 Kč

1/2 188 x 130 / 92 x 264 15 000 Kč 140 000 Kč

1/3 188 x 86 11 000 Kč 130 000 Kč

1/4 92 x 130 / 188 x 63 9 000 Kč 75 000 Kč

1/5 114 x 81 6 500 Kč 70 000 Kč

1/8 188 x 30 5 000 Kč 40 000 Kč

čtverák (2/15) 75 x 81 4 500 Kč 35 000 Kč

troják (1/10) 36 x 123 / 114 x 39 3 500 Kč 33 000 Kč

dvoják (1/15) 36 x 81 / 75 x 39 2 500 Kč 28 000 Kč

modul (1/30) 36 x 39 1 200 Kč 20 000 Kč

Křížovka (srdce) 58 x 45 7 000 Kč 55 000 Kč

Titulní strana (ucho) 90 x 32 10 000 Kč 70 000 Kč

Titulní strana (1/8) 92 x 63 12 000 Kč 80 000 Kč

Titulní strana (1/4) 188 x 63 20 000 Kč 150 000 Kč

Titulní strana (1/6) 192 x 39 11 000 Kč 90 000 Kč

4. str. obálky (1/1) 192 x 265 59 000 Kč 320 000 Kč

Falešná titulka 192 x 184 + 192 x 265 75 000 Kč 650 000 Kč

Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %. 

Řádková inzerce: za každý započatý řádek 60 Kč  

(30 znaků vč. mezer). Cena včetně DPH.

Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových 
nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem 
určeným občanům Mostu a okolí. Náš REGION přináší 
informace o aktuálním dění v obcích i městských 
částech. Publikuje také nezávislé komentáře, otevírá 
aktuální kauzy, informuje o aktualitách v regionu. 
V novinách naleznete také rozhovory s osobnostmi 
a přehled kulturních a sportovních akcí. Noviny zdarma 
doručované do poštovní schránky jsou jednoznačně 
nejefektivnějším médiem pro oslovení občanů 
příslušného regionu.

Obsah je koncipován tak, aby byly informace pro 
čtenáře nejen aktuální, ale hlavně místní. 

 

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství 
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept 
regionálních titulů v Čechách s celkem 14 regiony 
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální 
reklamu přímo ve Vašem okolí!

PRVNĚ  

V MOSTĚ  

8. SRPNA!


