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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. 32 000 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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Dálnice D8 řidiče omezí
do listopadu
Řidiči projíždějící
Prackovickou esta-
kádou na dálnici
D8 budou jezdit
v každém směru
pouze v jednom
jízdním pruhu.
Omezení v 1,5 ki-
lometru dlouhém
úseku bude trvat
do poloviny listo-
padu. Úsek je prob-
lematický. Krátce
před jeho otevře-
ním se musel pře-
stavět kvůli
pohyblivému pod-
loží.

Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) sice ujišťuje,

že nejde o žádnou mimo-
řádnost, nýbrž o součást
vyplývající z plánu údržby
a oprav, nicméně úsek je
problematický již od
svého otevření. Fakt, že
nejde o běžnou údržbu,
umocňuje i důležitost
ohlásit tuto opravu na ti-
skové konferenci. Dál-
niční most vede přes
geologicky složité území
Českého středohoří. ŘSD
loni dokončilo zpevňo-
vání tělesa dálnice. „V sou-

časné době nemonitoru-
jeme žádné pohyby, proto
můžeme začít s údržbou,“
uvedl František Zucker-
stein z ŘSD.

Na straně mostu blíže
k Praze v místech nesta-
bilního území docházelo
k deformacím podloží už
v době, kdy se dálnice te-
prve stavěla. „Práce nyní
spočívají v přizvednutí
mostu o zhruba šest
centimetrů, úpravě loži-
sek, na nichž konstrukce
leží, a spuštění kon-
strukce. Je to jako hever
u auta, ale s mnohoná-
sobně větší silou,“ řekl
Zuckerstein. Po vyrov-
nání konstrukce se vy-
mění dilatační závěry na
dálnici. „Komplikace

v dopravě mohou nastat,
protože se zároveň bude
provádět pravidelná
údržba v tunelech,“ dodal
Zuskerstein. Podle něj lze
předpokládat, že práce by
mohly skončit dříve než
v listopadu. Stavba 
92 kilometrů dlouhé dál-
nice D8 z Prahy přes Ústí
nad Labem k hranici s Ně-

meckem trvala více než
32 let. V červnu 2013
sesuv zavalil rozestavěný
úsek dálnice v délce asi
200 metrů a poškodil ne-
dalekou železniční trať.

Poslední 12kilometrový
úsek přes České středo-
hoří začali motoristé vy-
užívat v polovině
prosince 2016. Kvůli ne-
stabilnímu podloží byl
tehdy u estakády provoz
sveden do jednoho
pruhu. ŘSD jej zpevňo-
valo piloty a vysokotla-
kou injektáží betonu.
V prosinci 2018 skončily
práce na zpevnění svahu
pod dálnicí D8. Podle ně-
kterých geologů nejsou
vyloučeny další sesuvy. n
Kryštof Marek

Práce nyní
spočívají
v přizvednutí
mostu o zhruba
šest centimetrů.
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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 Teplic 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 TEPLICÍCH  

8. SRPNA!


