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periodicita: měsíčník
distribuce:  do vlastních stojanů a zdarma  

do poštovních schránek
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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Liberecko/JabLonecko/
ČeskoLipsko

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 10 000 kč 50 000 kč

titulní strana (1/8) 188 x 30 12 000 kč 60 000 kč

titulní strana (1/4) 188 x 63 20 000 kč 100 000 kč

titulní strana (1/6) 188 x 39 11 000 kč 75 000 kč

4. str. obálky (1/1) 188 x 264 52 500 kč 320 000 kč

falešná titulka 188 x 184 + 188 x 264 75 000 kč 450 000 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.

noviny náš reGion jsou bezplatným periodikem 
určeným občanům liberce 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. 

distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

harmonoGram

 ČísLo uzávěrka termín 
 vyDání inzerce vyDání
 20/01 15. 1.  23. 1. 
 20/02 29. 1.  6. 2. 
 20/04 25. 2.  5. 3. 
 20/06 25. 3.  2. 4. 
 20/08 29. 4.  7. 5. 
 20/10 27. 5.  4. 6. 
 20/12 22. 6.  2. 7. 
 20/13 29. 7.  6. 8. 
 20/15 26. 8.  3. 9. 
 20/17 23. 9.  1. 10. 
 20/19 28. 10.  5. 11. 
 20/21 25. 11.  3. 12. 

Most plánuje pře-
stěhovat městskou
knihovnu do kul-
turního domu
Repre. Budova na
Mostecké je ve
špatném technic-
kém stavu a její re-
konstrukce by byla
podle magistrátu
nákladná. Přesun
má i kritiky, kteří
proti záměru při-
pravují protestní
akce a petici.

„CHceme podpořit
vznik kvalit-

ního zázemí pro rozvoj
kulturního a společen-
ského centra. Naším cílem
je nabídnout dostatečně
reprezentativní kulturní
a kongresové centrum
všem skupinám obyvatel
a návštěvníkům města,“
uvedl primátor Jan Papa-
rega (ProMOST). Nápad
přestěhovat knihovnu do
Repre je už z roku 2015,
kdy kulturní dům pů-
vodně určený k demolici
město převzalo zpět od
firmy Crestyl a začalo při-
pravovat jeho moderni-
zaci. Statický průzkum
ukázal, že knihovnu tam
přemístit lze. 

Lidé podepsaní pod 
peticí proti stěhování
knihovny z ulice Moskev-
ská se obávají zchátrání

objektu a zhoršení služeb
pro čtenáře. Podpisové
archy chce petiční výbor
předat v listopadu rad-
nici, na 19. listopadu je
naplánovaná demon-
strace před knihovnou.

Petice se na
magistrátu ztratila

Podpisy se sbírají mimo
jiné na magistrátu. 
„V pondělí 14. října jsme
po domluvě s tajemní-
kem 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 poli-
cie, která je přítomna
v hale 24 hodin, si prý ni-
čeho 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 knihov-
nách. Dvojitá šroubovice
ze skleněných trubic se
vine nad knižními regály
přes celou délku budovy.
Dílo uměleckého skláře
Vladimíra Procházky ko-
responduje s velikostí
otevřených prostor, které
se tehdy stavěly.

Náklady na opravu bu-
dovy by podle odhadu
radnice činily téměř 400
milionů korun. Most má
už zpracovanou projekto-
vou dokumentaci v hod-
notě 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 

města v posledních le-
tech vedení radnice v mi-
nulosti odmítlo.

Co bude s objektem 
v Moskevské, až ho kni-
hovna opustí, zatím není
jasné. „Budeme se snažit
najít řešení, jak budovu
zachovat a využívat pro
potřeby občanů. Mož-
ností je i prodej budovy,
kdy by v kupní smlouvě
byl pevně zakotven účel
jejího využívání,“ dodal
primátor. n mim
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Prodejce po telefonu
Nebojíš se ovlivnit svůj výdělek a chceš se naučit něco nového?

Obchodní zástupce
Chceš ovlivnit svůj výdělek, fi nanční strop u nás nenajdeš, 
my tě limitovat nebudeme.

Call centrum v Chomutově
hledá zaměstnance na pozice:

Pro více info volej na: 608 705 156 
nebo piš na email: spvchomutov@post.cz
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Lidé podepsaní
pod peticí proti
stěhování 
knihovny z ulice
Moskevská se
obávají zchátrá-
ní objektu
a zhoršení slu-
žeb pro čtenáře. 

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Kateřinou
Bursíkovou
Jacques

Měli bychom víc naslou-
chat dalajlámovi, byli by-
chom šťastnější, myslí si
politička Kateřina Bursí-
ková Jacques.

více na str. 4 a 5

Novinky 
v dopravě
Od 15. prosince bude na
železnici platit nový jízdní
řád. Novinkou je i integro-
vaná jízdenka pro Ústecký
kraj.

více na str. 6

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát otestoval
kvalitu u nás 
prodávaných kečupů.

více na str. 13

Liberecko/JabLonecko/ČeskoLipsko

informační centrum bedřichov 277

hokynářství hora dlouhý most 244

městský úřad nám. t.G.masaryka 1, hodkovice nad mohelkou

Pekařství Šumava mánesova, hodkovice nad mohelkou

Pekařství Šumava mánesova, hodkovice nad mohelkou

Potraviny Jiroušková liberecká 4, hodkovice nad mohelkou

infocentrum nám. 1. máje, chrastava

městský úřad bílokostelecká 66, chrastava

můj obchod rádelská 98, Jeřmanice

bazén tržní nám. 1338, liberec

Potraviny merkur vrchlického 338/3, liberec

knihobudka dětská 38, mníšek

Další místa naleznete https://nasregion.cz/stranka/distribuce/

distribuuJeme mimo Jiné do těchto stoJanů:

https://www.a11.cz/portfolio/nas-region-liberecko/

