
formáty a ceny inzerce

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. 
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periodicita: měsíčník
distribuce:  zdarma do poštovních schránek 

a na veřejně přístupných místech
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

MHD byl zachován vždy
jeden jízdní pruh. Oprava
byla nezbytná z důvodu
špatného stavu vozovky
a vyměnit jsme také mu-
seli mostní závěry. Ná-
klady činily dva miliony
korun. Most se uzavřel 
7. července, otevře se
v úterý 1. září,“ uvedla
Andrea Fojtíková z měst-
ské organizace Správa ve-
řejného statku města
Plzně, jež opravu zajišťo-
vala.

Na začátku prázdnin
začalo město s opravou
tramvajové trati v Solní
a na začátku srpna také
s úsekem ve Skvrňanské
ulici. Rekonstrukce na
obou místech byla nutná
kvůli velmi špatnému
stavu tramvajové tratě.
Opravy si vyžádaly vý-
luku tramvají na lince
číslo 1 i 2. Úplná výluka
tramvajového provozu

kvůli opravě Solní potrvá
do 15. září. Ve Skvrňanské
končí dnes.

Od 1. září město zavede
autobusovou linku 39.
Pojede na Výsluní, kde
stále přibývá trvale žijí-
cích obyvatel. Většinu
okrajové lokality veřejná
doprava dosud neobslu-
hovala. Zavedení nové
linky omezily šířkové pa-
rametry silnic. Stan-
dardní autobusy tam
neprojedou. „Plzeňské
městské dopravní pod-
niky musely zajistit
nákup menších vozidel
s užší skříní a menší dél-
kou,“ řekl náměstek pro
dopravu Michal Vozo-
bule. Kvůli stavebním
pracím v Hradišti nelze
od začátku školního roku
obsluhovat tuto část stan-
dardními autobusy, proto
tam budou zajíždět tři
školní spoje v ranní

špičce ve školních dnech.
Doprava bude zajištěna
minibusy a jízdné bude
zdarma. Po dohodě města
a čtvrtého obvodu posílí
o osm spojů v nejvytíže-
nějších hodinách i linka
38 do Červeného Hrádku.

Od 1. září město zavede
autobusovou linku 39.
Pojede na Výsluní, kde
stále přibývá trvale žijí-
cích obyvatel. Většinu
okrajové lokality veřejná
doprava dosud neobslu-
hovala. 

Zavedení nové linky
omezily šířkové para-
metry silnic. Standardní
autobusy tam neproje-
dou. „Plzeňské městské
dopravní podniky musely
zajistit nákup menších
vozidel s užší skříní
a menší délkou,“ řekl ná-
městek pro dopravu Mi-
chal Vozobule. n Táňa
Pikartová
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Dopravě v Plzni se uleví, otevřou se
opravené silnice, posílí MHD

Začne také jezdit linka,
která bude nově ob-

sluhovat oblast Výsluní,
nebo linka mezi měst-
skými částmi Slovany
a Hradiště. Otevře se na-
příklad opravená Tylova
ulice, most v Těšínské
ulici přes Úslavu a skončí
výluka ve Skvrňanské
ulici, informoval plzeň-
ský magistrát.

Město dalo o letních
prázdninách opravit Ty-
lovu ulici v úseku Koper-
níkova– Skrétova, kde
byly deformace a trhliny
vozovky, výtluky, projeté
koleje a podobně. Opra-
vena je také zastávka
MHD a semafory vymě-
něné za nové. Ulice byla
kompletně uzavřena pro
veškerý provoz.

„V době letních prázd-
nin jsme museli také
opravit most přes Úslavu
v Těšínské ulici na Doub-
ravce. Oprava si vyžádala
úplnou uzavírku pro
osobní automobily, pro
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Dopravě v Plzni se
od 1. září uleví, po
několika týdnech
skončí dopravní
omezení a výluky.
Provoz se obnoví
na tramvajových,
autobusových
a trolejbusových
linkách.
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Cestujeme
s Naším 
RegioNem
Katedrála Sagrada 
Família je chloubou
španělské Barcelony,
přestože kompletně
dostavená má být až
v roce 2026. 

více na str. 13

Rozhovor
s Matějem
Ruppertem

Zpěvák a moderátor ho-
voří o poslední desce sku-
piny 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 Buda-
pešti, městě, které nabízí
cestovateli celou řadu
možností k vyžití.

více na str. 13
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formát rozměry mutace komplet
   (šířka x výška, mm) (bez DPH) (12 mutací)
2/1 376 x 264 45 000 Kč 500 000 Kč

1/1 188 x 264 35 000 Kč 250 000 Kč

Junior page 153 x 197 25 000 Kč 200 000 Kč

1/2 188 x 130 / 92 x 264 18 000 Kč 140 000 Kč

1/3 188 x 86 17 000 Kč 130 000 Kč

1/4 92 x 130 / 188 x 63 10 000 Kč 75 000 Kč

1/5 114 x 81 9 500 Kč 70 000 Kč

1/8 188 x 30 6 000 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 (1/4) 188 x 63 20 000 Kč 150 000 Kč

titulní strana (1/6) 188 x 39 11 000 Kč 90 000 Kč

titulní strana (1/8) 188 x 30 12 000 Kč 80 000 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 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


