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Město chce Hadí lázně

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

Foto: Zákupák, Wikipedia

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.

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

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.

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

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

FORMÁTY A CENY INZERCE

Sokolov
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TITULU

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Sokolova 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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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.
5. 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!
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formát
rozměry
mutace
komplet
			
(šířka x výška, mm) (bez DPH) (12 mutací)
2/1
376 x 264 45 000 Kč 250 000 Kč
1/1
188 x 264 35 000 Kč 150 000 Kč
Junior page
153 x 197 25 000 Kč 100 000 Kč
1/2
188 x 130 / 92 x 264 18 000 Kč
90 000 Kč
1/3
188 x 86 17 000 Kč
70 000 Kč
1/4
92 x 130 / 188 x 63 10 000 Kč
54 000 Kč
1/5
114 x 81
9 500 Kč
48 000 Kč
1/8
188 x 30
6 000 Kč
40 000 Kč
čtverák (2/15)
75 x 81
4 500 Kč
26 000 Kč
troják (1/10)
36 x 123 / 114 x 39
3 500 Kč
20 000 Kč
dvoják (1/15)
36 x 81 / 75 x 39
2 500 Kč
12 000 Kč
modul (1/30)
36 x 39
1 200 Kč
5 000 Kč
Křížovka (srdce)
58 x 45
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.

