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Knihovna se přestěhuje do Repre

„CH

ceme podpořit
vznik kvalitního zázemí pro rozvoj
kulturního a společenského centra. Naším cílem
je nabídnout dostatečně
reprezentativní kulturní
a kongresové centrum
všem skupinám obyvatel
a návštěvníkům města,“
uvedl primátor Jan Paparega (ProMOST). Nápad
přestěhovat knihovnu do
Repre je už z roku 2015,
kdy kulturní dům původně určený k demolici
město převzalo zpět od
ﬁrmy Crestyl a začalo připravovat jeho modernizaci. Statický průzkum
ukázal, že knihovnu tam
přemístit lze.
Lidé podepsaní pod
peticí proti stěhování
knihovny z ulice Moskevská se obávají zchátrání

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Bursíkovou
Jacques

Foto: mim

Most plánuje přestěhovat městskou
knihovnu do kulturního domu
Repre. Budova na
Mostecké je ve
špatném technickém stavu a její rekonstrukce by byla
podle magistrátu
nákladná. Přesun
má i kritiky, kteří
proti záměru připravují protestní
akce a petici.

objektu a zhoršení služeb
pro čtenáře. Podpisové
archy chce petiční výbor
předat v listopadu radnici, na 19. listopadu je
naplánovaná demonstrace před knihovnou.

Petice se na
magistrátu ztratila
Podpisy se sbírají mimo
jiné na magistrátu.
„V pondělí 14. října jsme
po domluvě s tajemníkem města umístili ve
vstupní hale magistrátu
petici proti stěhování
knihovny. Ale už o dva
dny později nás tajemník
informoval, že petice
někam zmizela, recepční
ani služba městské policie, která je přítomna
v hale 24 hodin, si prý ničeho nevšimla. Ze stolku
zmizel nejen přilepený
text petice, ale také již
podepsané petiční archy,“
uvedl opoziční zastupitel
a člen petičního výboru
Adam Komenda (Zelení
a Piráti) s tím, že petici na

magistrát umístí znovu.
Současná budova, v níž
sídlí mostecká knihovna,
se začala stavět na konci
80. let minulého století.
Otevřena byla v roce
1985. Má i svou kuriozitu
– tou je nejdelší lustr
v evropských knihovnách. Dvojitá šroubovice
ze skleněných trubic se
vine nad knižními regály
přes celou délku budovy.
Dílo uměleckého skláře
Vladimíra Procházky koresponduje s velikostí
otevřených prostor, které
se tehdy stavěly.
Náklady na opravu budovy by podle odhadu
radnice činily téměř 400
milionů korun. Most má
už zpracovanou projektovou dokumentaci v hodnotě 20 milionů korun na
rekonstrukci kulturního
domu Repre, kromě
knihovny tam bude kino,
opravené planetárium,
kavárna s restaurací
a velký společenský sál.
Architektonickou studii
na největší investici

Lidé podepsaní
pod peticí proti
stěhování
knihovny z ulice
Moskevská se
obávají zchátrání objektu
a zhoršení služeb pro čtenáře.
města v posledních letech vedení radnice v minulosti odmítlo.
Co bude s objektem
v Moskevské, až ho knihovna opustí, zatím není
jasné. „Budeme se snažit
najít řešení, jak budovu
zachovat a využívat pro
potřeby občanů. Možností je i prodej budovy,
kdy by v kupní smlouvě
byl pevně zakotven účel
jejího využívání,“ dodal
primátor. n mim

Měli bychom víc naslouchat dalajlámovi, byli bychom šťastnější, myslí si
politička Kateřina Bursíková Jacques.
více na str. 4 a 5

Novinky
v dopravě

Od 15. prosince bude na
železnici platit nový jízdní
řád. Novinkou je i integrovaná jízdenka pro Ústecký
kraj.
více na str. 6

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát otestoval
kvalitu u nás
prodávaných kečupů.
více na str. 13

teplicko
Zdarma každý měsíc
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Zdarma každý měsíc

T

řešnák nabídl městu
lázně ještě před prázdninami. Radnice si nechala vypracovat znalecký a statický posudek,
podle něhož lze budovu
zachránit. „Rada se rozhodla jednomyslně. Budeme reagovat na nabídku pana Třešňáka
zákonným postupem,
tedy zveřejníme informaci na úřední desce, kde
bude 15 dní. Poté se věc
vrátí do rady, která postoupí rozhodnutí zastu-

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Matějem
Ruppertem

historie hadích lázní
hadí lázně byly postaveny v lázeňském městečku Šanov
(dnes součást teplic) v roce 1796 v klasicistním stylu. do
současné podoby byly přestavěny v letech 1838 až
1839 s průčelím do ulice, které daly lázně jméno – hadí.
Ještě před stavbou kamenné budovy zde stál od roku
1773 přístřešek nad nádrží s vodou. své jméno získaly
díky prohlubni s teplou vodou u budovy, kam se údajně
stahovali hadi. V seznamu státem chráněných kulturních
památek byla stavba vedena od května 1958.

vlastní nabídky Třešňákovi. „Ta budova je jedna
z těch vzácnějších ve
městě a neradi bychom,
aby spadla, ale nebudeme Ta budova je
ji zachraňovat za každou
jedna z těch
cenu,“ zdůraznil Hanza.
vzácnějších ve
Objekt koupil Třešňák
v roce 2006 za 15 milionů
městě a neradi
korun. Původně měl
v plánu jej opravit a probychom, aby
vozovat v něm lázně. Náspadla, ale
vrhy na rekonstrukci
však odmítli památkáři
nebudeme ji
s tím, že spočívají v prakzachraňovat za
tickém zbourání budovy
a stavbě nové. Chátrající
každou cenu.
klasicistní stavbě v památkové zóně lázeňského
města bývalý ministr kul- lázně. „Bavili jsme se, co
tury Antonín Staněk
s budovou. Nějaké své
(ČSSD) krátce před odpředstavy a návrhy jsem
chodem z funkce odňal
radním sdělil, mohl by
status kulturní památky. tam být částečný gastroMěsto nemá záměr
provoz, určitě ne lázně,“
v objektu provozovat
dodal primátor. n mim

zpěvák a moderátor
hovoří o poslední desce
skupiny Monkey Business,
pivu i prospěšnosti
diskuse nad aktuálními
politickými tématy.
více na str. 4 a 5

Cestujeme
s Naším
REGIONEM

Když guláš, tak maďarský
a nejlépe přímo v Budapešti, městě, které nabízí
cestovateli celou řadu
možností k vyžití.
více na str. 13

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát vám ukáže,
že ne každý boj
u soudu je v případě,
že nemáte na zaplacení advokáta, prohraný.
více na str. 14

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

INZERCE

Přísnost musí bejt. Švejkovou replikou
se asi řídí primátor Chomutova Marek
Hrabáč (ANO). Už za drobné překročení
rychlosti ve městě následuje pro mnohé
likvidační pokuta. Za rychlost
56 km/hod totiž magistrát bere
900 korun. „To je ještě velmi
velkorysé,“ tvrdí Hrabáč.
ozor by si měli dát
všichni řidiči z Ústeckého kraje, projíždí-li
Chomutovem. Tamní radary měřící rychlost na
dvou místech – v Blatenské a Písečné – totiž vyvolaly emoce. Převažují
především ty negativní
vůči chomutovským radním z hnutí ANO, Nový
sever a KSČM.
Svým rozhodnutím
totiž určili částku za pokuty. Řidičům nejen
z Chomutova se totiž pokuty za překročení rychlosti v obci zdají příliš
drakonické.
„Vezla jsem syna k lékaři a na Písečné jsem jela
56 km/hod,“ líčí pro Náš
REGION Irena Svatošová
z Jirkova. Pokuta jí přišla
teprve po třech měsících
a rovnou v plné palbě –

900 korun. Jelikož se v té
době o radarech příliš nevědělo, tato žena podobný přestupek zopakovala
ještě jednou.
„Jako pro matku na mateřské dovolené je pro mě
téměř 2000 korun z rodičovského příspěvku
(zhruba 8000 korun –
pozn. red.) určitě velká
zátěž,“ svěřila se. Ani
v jednom případě nepodnikla cestu na magistrát,
aby se seznámila s dokumentací, rovnou na poště
pokutu zaplatila.

Pokuta
je vysoká

To byla možná chyba.
Jak totiž redakce zjistila,
ne všichni platí. „Byl
jsem na magistrátu, seznámil jsem se s tím, co
mají, a neplatil jsem. Ne-

KOLIK TO MĚSTU NESE
• Vedení města výši pokut hájí z toho důvodu, že do

městské pokladny přinesou měsíčně 700 tisíc korun.
Jak uvedla TV Prima, peníze jdou podle města na
opravu silnic.

ZDARMA
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Radary pobouřily šoféry

P
pitelstvu. To jediné může
oprávněně nakládat s majetkem města,“ řekl teplický primátor Hynek
Hanza. „Chceme minimálně zahájit nějaké oﬁciální jednání s panem
Třešňákem,“ dodal.
Majitel budovy může
nabídku potvrdit, stáhnout nebo změnit. Zastupitelstvo pak může
rozhodnout o podání

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz

VYBÍREJTE z 350 cestovek,
  

w w w . n a s re g i o n . c z

Město chce Hadí lázně
Hadí lázně může
získat do vlastnictví město Teplice.
Radní o koupi objektu projevili
zájem. Nemovitost
patří podnikateli
Jaroslavu Třešňákovi. Město historicky cenný objekt
ale nebude kupovat za každou
cenu.

Cestujte s námi

VOLEJTE
na tel.: 606 250 194

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Petrou Janů

Zpěvačka Petra Janů se
ve spolupráci se skupinou
Amsterdam vrací ke svým
rockovým kořenům.
více na str. 4–5
Foto: Marcel Mihalik

Zdarma každý měsíc

inZerce

Pro více info volej na: 608 705 156
nebo piš na email: spvchomutov@post.cz

mostecko

inZerce

Chceš ovlivnit svůj výdělek, finanční strop u nás nenajdeš,
my tě limitovat nebudeme.

ZDARMA

Nebojíš se ovlivnit svůj výdělek a chceš se naučit něco nového?

Obchodní zástupce

Foto: Zákupák, Wikipedia

Prodejce po telefonu

ZDARMA

Call centrum v Chomutově
hledá zaměstnance na pozice:

Radnice uděluje pokuty nekompromisně
chám to dojít do správního řízení. K tomu možná
ani nakonec nedojde, protože těch přestupců mají
tolik, že budou zahlceni
a nebudou stíhat lhůty,“
naznačuje taktiku jeden
z chomutovských podnikatelů, který si nepřál
uvést jméno.
Libuše Laurinová, která
pokutu platila, má za to,
že sankce je neúměrně

vysoká. A radary by podle
ní lépe sloužily v jiných
lokalitách. „Souhlasím
s tím, že když člověk udělá přestupek, má přijít
trest. Ale pokuta 900 korun za překročení rychlosti o šest kilometrů
v hodině mi přijde docela
veliká na to, že jsem
nepřekročila o tolik. Ty
radary jsou navíc v míspokračování na str. 2

VYSOKÉ POKUTY, EXEKUČNÍ PAST
• Politikům tady asi nedochází, že tímto rozhodnutím

pošlou ke dnu ještě víc obyvatel, než kolik jich už teď
v exekuci je. Podle serveru mapaexekuci.cz to je
aktuálně 21,9 procenta Chomutovanů. Meziroční
nárůst je +9,4 procenta. Průměrně v tomto
severočeském městě dluží každý člověk téměř
200 tisíc korun.

Cestujeme
s Naším
REGIONEM

Skalnaté útesy, nádherné
pláže, hory a ulice plné
bujné květeny – to je
turistická oblast Algarve
v Portugalsku.
více na str. 13

Honza Tuna
exkluzivně
Honza Tuna se opět po
čase vrací k oblíbenému
českému nápoji pivu
– tentokrát v plechu.
více na str. 14

základní specifikace titulu
ročník:
periodicita:

XV.
měsíčník (Chomutovsko, Ůstecko, Teplicko, Mostecko, Litoměřicko, Lounsko,
Děčínsko)
čtenost:
přes 1 100 000 obyvatel
distribuce:	
zdarma do poštovních schránek občanů, firem a živnostníků severích Čech,
distribuce do stojanů na veřejně přístupných místech pro volný odběr občanů
cena výtisku:
zdarma
technické specifikace:
noviny 16 až 32 strany, formát 210 x 292 mm, papír novinový 42,5 g/m2, bez vazby,
tisk 4/4 barvy

charakteristika titulu
Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem určeným občanům severních Čech. 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 zaměřen vždy na konkrétní region, aby byly informace pro čtenáře nejen aktuální, ale hlavně místní.
Lokálnost akcí a obsahu jsou zajištěny rozdělením novin na jednotlivé mutace. Konkrétně se jedná o následující
mutace:

DĚČÍNSKO

ÚSTECKO
TEPLICKO

MOSTECKO
CHOMUTOVSKO

LOUNSKO

www.nasregion.cz

LITOMĚŘICKO

chomutovsko
vycházíme / distribuce

INZERCE

CHOMUTOVSKO
Zdarma každý měsíc

ZDARMA

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
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Z obsahu čísla
Rozhovor
s Václavem
Koptou

Foto: HC Piráti Chomutov

Zvoní hokeji v Chomutově umíráček?
Chomutovský
hokej byl pojem.
Klub hrál extraligu
a koučoval tu
Vladimír Růžička.
Zlaté časy jsou ale
pryč. Zřejmě
manažerskou
neschopností se
Piráti Chomutov
dostali až do
100milionových
dluhů. Teď je má
spasit sedm
statečných
podnikatelů.

É

ra Veverků v Chomutově skončila. Veverkovi jako majoritní vlastníci hokejového klubu
Piráti Chomutov za symbolickou jednu korunu
převedli akcie na nové
majitele – skupinu místních hokejových srdcařů
a zároveň podnikatelů.
Někteří je označují za
sedm statečných. Jsou jimi Radek Frydrych (Strix
Chomutov), Václav Kordulík (WORLD INVEST),
Milan a Michal Mizunovi
(REMIS-NBC), Petr Prokeš (Sweep sport), Jiří Sadílek (FISAD), Jaroslav
Štochl (ELTE) a Miroslav
a Adam Zwettlerovi (PE
Holding). Otázkou je, zda
se s ekonomickým zdravím klubu seznámili dostatečně, nebo mají růžo-

Jaká asi bude letošní sezona Pirátů?
vé brýle na očích. Nebo
ještě něco dalšího?

Jsou zavázáni?

Podle důvěryhodných
informací redakce od jednoho z nových akcionářů
za jejich rozhodnutím
bylo jejich srdcařství pro
chomutovský klub. Mezi
řádky ale naznačil, že
v rozhodnutí vstoupit do
zadluženého klubu sehrála roli i loajalita. V obchodní branži takový termín může znamenat, že
současní zachránci byli
Veverkovi zavázáni. Nabízí se otázka, zda třeba
neproﬁtovali na některých zakázkách. Veverkovi každopádně tah prozatím vyšel. To, co se skrývá
v účetnictví a jak mohl
klub dopadnout v tak

tristní ekonomické situaci, zůstane pod pokličkou.
„Mým hlavním přáním
a dost možná i podmínkou pro převod akcií byly
záruky, že noví vlastníci
budou mít chuť poprat se
s aktuální situací, a hlavně budou mít ambice vrátit Piráty co nejdříve zpátky do extraligy,“ uvedl
Jaroslav Veverka na klubovém webu. A zmínil
i podnikatele Milana Soukupa, který byl jen krůček od toho, stát se novým majitelem Pirátů
Chomutov. „Zatímco pro
pana Soukupa se některé
věci zdály jako neřešitelné, ostatní partneři to
vidí jinak. Jsou připraveni
převzít veškeré závazky,
které klub má, a podílet

se na jejich vyřešení. Současně s tím okamžitě pracovat na zajištění nové
sezony, na jejímž konci
by rádi bojovali o návrat
do nejvyšší soutěže,“ uzavřel Veverka svou éru
v Chomutově.

Převzali až
100milionové dluhy

Důležité je v tomto
kontextu zdůraznit, že
skupina místních podnikatelů je připravena převzít veškeré závazky, které klub má, a podílet se na
jejich vyřešení. Nejedná
se totiž o nic víc než
o dluhy, dluhy a zase dluhy. A ty dluhy dosahují
podle informací redakce
mnohem vyšších částek,
než jaké klub oﬁciálně
pokračování na str. 2

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

formáty a ceny inzerce

Chomutov, Jirkov, Otvice
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základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Chomutova 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.
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1/30
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harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.
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ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

Ústecko
vycházíme / distribuce

INZERCE

ÚSTECKO
Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

Zdraží jízdenky, zlevní lítačka

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Václavem
Koptou

Foto: Wikimedia Commons

O dvě koruny
zdraží papírové jízdenky na ústeckou
MHD. Místo
18 korun za přestupní jízdenku na
45 minut zaplatí
cestující od prosince 20 korun. Naopak roční lítačka
zlevní o 855 korun. Informovali
o tom radní.

Z

draží sice jednorázové
cestování, ale pouze
pro ty, kdo si kupují papírové jízdenky. Cestujících, kteří platí bezkontaktní platební kartou
nebo kartou Dopravního
podniku města Ústí nad
Labem (DPMÚL), se
změna ceny nedotkne.
Takzvanou kreditkou
mohou lidé při využívání
ústecké MHD platit už
měsíc. Za papírové jízdenky tedy zaplatí pasažér od 15. prosince
20 korun, zatímco při
bezkontaktní platbě některou z karet nadále
současných 18 korun.
„Důvody změn jsou
ekonomické a i fakt, že
DPMÚL je součástí integrované dopravy Ústeckého kraje, která úpravy
řeší,“ uvedl primátor Petr
Nedvědický (ANO).
Město je vlastníkem

ZDARMA

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

5 MĚST, KDE MAJÍ NEJLEVNĚJŠÍ MHD
Mariánské Lázně

2200 korun

Olomouc

3200 korun

Karlovy Vary
3200 korun
České Budějovice
3630 korun
Praha
3650 korun
(Porovnáno jízdné pouze pro dospělé. Výsledkem je, kolik
v daném městě zaplatí cestující za rok využívání MHD.)

5 MĚST, KDE MAJÍ NEJDRAŽŠÍ MHD
Mladá Boleslav

6400 korun

Chomutov

6040 korun

Děčín
5160 korun
Ústí nad Labem
4845 korun
Brno
4750 korun
(Porovnáno jízdné pouze pro dospělé. Výsledkem je, kolik
v daném městě zaplatí cestující za rok využívání MHD.)

Dopravního podniku
města Ústí nad Labem.
Cílem změn je podle radních přechod na co nejširší využití elektronických jízdních dokladů
na úkor papírových.

Levnější lítačka
Navíc dojde ke snížení
ceny ročního kuponu
o 855 korun: ze 4845 korun na 3990 korun. To je
pro Ústečany dobrá
zpráva, neboť podle srovnání výdajů za roční využívání MHD v českých
městech patřili mezi cestující, kteří za tuto službu
platili skoro nejvíc
v republice. Podle
pokračování na str. 2

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

formáty a ceny inzerce

Ústí nad Labem

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Ústí nad Labem 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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

teplicko
vycházíme / distribuce

INZERCE

TEPLICKO
Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

Dálnice D8 řidiče omezí
do listopadu

časné době nemonitorujeme žádné pohyby, proto
můžeme začít s údržbou,“
uvedl František Zuckerstein z ŘSD.
Na straně mostu blíže
k Praze v místech nestaeditelství silnic a dálnic (ŘSD) sice ujišťuje, bilního území docházelo
k deformacím podloží už
že nejde o žádnou mimov době, kdy se dálnice teřádnost, nýbrž o součást
vyplývající z plánu údržby prve stavěla. „Práce nyní
spočívají v přizvednutí
a oprav, nicméně úsek je
mostu o zhruba šest
problematický již od
centimetrů, úpravě ložisvého otevření. Fakt, že
sek, na nichž konstrukce
nejde o běžnou údržbu,
leží, a spuštění konumocňuje i důležitost
strukce. Je to jako hever
ohlásit tuto opravu na tiu auta, ale s mnohonáskové konferenci. Dálsobně větší silou,“ řekl
niční most vede přes
Zuckerstein. Po vyrovgeologicky složité území
nání konstrukce se vyČeského středohoří. ŘSD
mění dilatační závěry na
loni dokončilo zpevňování tělesa dálnice. „V sou- dálnici. „Komplikace

Ř

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Václavem
Koptou

Foto: archiv MD ČR

Řidiči projíždějící
Prackovickou estakádou na dálnici
D8 budou jezdit
v každém směru
pouze v jednom
jízdním pruhu.
Omezení v 1,5 kilometru dlouhém
úseku bude trvat
do poloviny listopadu. Úsek je problematický. Krátce
před jeho otevřením se musel přestavět kvůli
pohyblivému podloží.

ZDARMA

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

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 dálnice D8 z Prahy přes Ústí
nad Labem k hranici s Ně-

Práce nyní
spočívají
v přizvednutí
mostu o zhruba
šest centimetrů.

meckem trvala více než
32 let. V červnu 2013
sesuv zavalil rozestavěný
úsek dálnice v délce asi
200 metrů a poškodil nedalekou železniční trať.
Poslední 12kilometrový
úsek přes České středohoří začali motoristé využívat v polovině
prosince 2016. Kvůli nestabilnímu podloží byl
tehdy u estakády provoz
sveden do jednoho
pruhu. ŘSD jej zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu.
V prosinci 2018 skončily
práce na zpevnění svahu
pod dálnicí D8. Podle některých geologů nejsou
vyloučeny další sesuvy. n
Kryštof Marek

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

formáty a ceny inzerce

Teplice

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

vycházíme / distribuce

INZERCE

Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

Stane se z vilové čtvrti ghetto?
Obyvatelé Zahražan protestují

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Václavem
Koptou

Vilová čtvrť pod Hněvínem zažívá
strach. Místní se bojí vznikající
ubytovny, kam prý majitel stěhuje
neplatiče, zahraniční dělníky
a problémová individua. Zahražany,
poslední slušné místo v Mostě, tak
mohou skončit jako Chanov.

O

byvatelé Zahražan
proto sepsali petici,
kterou odevzdali před
prázdninami magistrátu.
Přes 1700 místních v ní
žádá mostecké radní, aby
nebyla vybudována ubytovna pro sociálně slabé
v bloku 5 v ulici Slovenského národního povstání. Po městě požadují, aby
nemovitost odkoupilo.
„My jsme petici obdrželi, byla projednána jak
v radě města, tak v zastupitelstvu. Pan primátor
už se s majitelem toho
bloku sešel, situaci projednávali a nyní čekáme
na písemné vyjádření majitele,“ řekla tisková
mluvčí Mostu Alena
Sedláčková.

Prominentní čtvrť
se může změnit
v Chanov

Situace v dosud klidné
vilové čtvrti, která je posledním 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 Mostu, kteří sledovali, jak dopadl nejen mostecký Chanov, ale i další mostecké
čtvrti, kde ještě před deseti lety byl ukázkový pořádek.
„Místní jsou velice znepokojeni. Ze zrušené ubytovny Domino se lidé
začínají stěhovat do bloku 5, kde začínají vznikat
i první problémy,“ potvrzuje studentka vysoké
školy Barbora Lancová,
V Zahražanech mají lidé obavu, aby se sem nezačali stěkterá na Zahražanech žije hovat lidé ze zavřené ubytovny
od dětství. Z Domina se
do „pětky“ přestěhovalo
nepořádek kolem popelvlastníka objektu dotápodle informací redakce
nic a kontejnerů v okolí,
zali, co zamýšlí s budo35 lidí a není skoro dne,
kam vyhazují i kusy návou. Neměl jsem jediný
kdy by nebyla volána
bytku, a začaly tam vlast- dotaz od aktérů petice na
městská policie ke
ně první takové spory, co účel využití,“ podivuje
zjednání klidu.
je tedy volána policie,
se. Objekt podle něj zůhluk a další problémy,“
stane nadále jako bytový
Tlak občanů
vylíčila Nekolová pro Náš dům.
na město roste
REGION.
„Jeho stav budeme postupně zlepšovat,“ pláVarovný prst proto
Strach lidí vlastníka nuje
Smolík. Nepotvrdil
zvedla mostecká patriotpřekvapuje
tak obavy lidí, že by se
ka Gabriela Nekolová,
která je iniciátorkou peMajitele objektu Josefa z domu stala ubytovna.
Faktem ale zůstává, že
tice. A na problém v ZaSmolíka strach MosteSmolíkův byznys je zalohražanech upozornila.
čanů překvapuje. „Lidé
pokračování na str. 2
„Začal se tam hromadit
sepisují petici, aniž by se
Foto: Marcel Mihálik

Mostecko

MOSTECKO

ZDARMA

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

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

formáty a ceny inzerce

Most

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

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

litoměřicko
vycházíme / distribuce

formáty a ceny inzerce

Litoměřice, Roudnice nad
Labem, Štětí, Lovosice a okolí
1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Litoměřic 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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

děčínsko
vycházíme / distribuce

inZeRce

děčínsko
Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019

N e z áV i S lý m í S t N í z P r aV o d a j

Dálnice D8 řidiče omezí
do listopadu

časné době nemonitorujeme žádné pohyby, proto
můžeme začít s údržbou,“
uvedl František Zuckerstein z ŘSD.
Na straně mostu blíže
k Praze v místech nestaeditelství silnic a dálnic (ŘSD) sice ujišťuje, bilního území docházelo
k deformacím podloží už
že nejde o žádnou mimov době, kdy se dálnice teřádnost, nýbrž o součást
vyplývající z plánu údržby prve stavěla. „Práce nyní
spočívají v přizvednutí
a oprav, nicméně úsek je
mostu o zhruba šest
problematický již od
centimetrů, úpravě ložisvého otevření. Fakt, že
sek, na nichž konstrukce
nejde o běžnou údržbu,
leží, a spuštění konumocňuje i důležitost
strukce. Je to jako hever
ohlásit tuto opravu na tiu auta, ale s mnohonáskové konferenci. Dálsobně větší silou,“ řekl
niční most vede přes
geologicky složité území
Zuckerstein. Po vyrovČeského středohoří. ŘSD
nání konstrukce se vyloni dokončilo zpevňomění dilatační závěry na
vání tělesa dálnice. „V sou- dálnici. „Komplikace

Ř

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Václavem
Koptou

Foto: archiv MD ČR

Řidiči projíždějící
Prackovickou estakádou na dálnici
D8 budou jezdit
v každém směru
pouze v jednom
jízdním pruhu.
Omezení v 1,5 kilometru dlouhém
úseku bude trvat
do poloviny listopadu. Úsek je problematický. Krátce
před jeho otevřením se musel přestavět kvůli
pohyblivému podloží.

ZDARMA

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

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 dálnice D8 z Prahy přes Ústí
nad Labem k hranici s Ně-

Práce nyní
spočívají
v přizvednutí
mostu o zhruba
šest centimetrů.

meckem trvala více než
32 let. V červnu 2013
sesuv zavalil rozestavěný
úsek dálnice v délce asi
200 metrů a poškodil nedalekou železniční trať.
Poslední 12kilometrový
úsek přes České středohoří začali motoristé využívat v polovině
prosince 2016. Kvůli nestabilnímu podloží byl
tehdy u estakády provoz
sveden do jednoho
pruhu. ŘSD jej zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu.
V prosinci 2018 skončily
práce na zpevnění svahu
pod dálnicí D8. Podle některých geologů nejsou
vyloučeny další sesuvy. n
Kryštof Marek

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. 10

formáty a ceny inzerce

Děčín, Krásná Lípa, Varnsdorf,
Rumburk a okolí
1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Děčína 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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

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

lounsko
vycházíme / distribuce

formáty a ceny inzerce

Louny, Žatec a okolí

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Loun 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.

1/2

1/4

1/3

1/4

1/30

1/15

harmonogram
číslo
vydání
20/01
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
15. 1.
29. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
22. 6.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

www.nasregion.cz

termín
vydání
23. 1.
6. 2.
5. 3.
2. 4.
7. 5.
4. 6.
2. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
2. 11.
3. 12.

1/8

ucho
srdce

1/5

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept
regionálních titulů v Čechách s celkem 20 regiony
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální
reklamu přímo ve Vašem okolí!

1/10

2/15

formát
rozměry
			
(mm)
2/1
376 x 264
1/1
188 x 264
Junior page
153 x 197
1/2
188 x 130 / 92 x 264
1/3
188 x 86
1/4
92 x 130 / 188 x 63
1/5
114 x 81
1/8
188 x 30
čtverák (2/15)
75 x 81
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
modul (1/30)
36 x 39
Křížovka (srdce)
58 x 45

mutace
komplet
(bez DPH) (7 mutací)
45 000 Kč 250 000 Kč
35 000 Kč 150 000 Kč
25 000 Kč 100 000 Kč
18 000 Kč
90 000 Kč
17 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
9 500 Kč
48 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
4 500 Kč
26 000 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
1 200 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
40 000 Kč

Titulní strana (ucho)
90 x 32
Titulní strana (1/8)
188 x 30
Titulní strana (1/4)
188 x 63
Titulní strana (1/6)
188 x 39
4. str. obálky (1/1)
188 x 264
Falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264
Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %.

10 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
11 000 Kč
52 500 Kč
75 000 Kč

50 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
320 000 Kč
450 000 Kč

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.

