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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.

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-

Foto: Zákupák, Wikipedia

Město chce Hadí lázně

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.

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

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Matějem
Ruppertem

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
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Knihovna se přestěhuje do Repre
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.

„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

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

inZerce

inZerce

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

N e z áv i s lý M í s t N í z p r av O d a J

teplicko
sokolovsko
Zdarma každý měsíc
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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.

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-

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

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

Zdarma každý měsíc

ZDARMA

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

Obchodní zástupce

mostecko
karlovarsko

Foto: Zákupák, Wikipedia
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Prodejce po telefonu

Foto: mim

Zdarma každý měsíc

ZDARMA

inZerce

teplicko
chebsko

Call centrum v Chomutově
hledá zaměstnance na pozice:

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

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Matějem
Ruppertem

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

základní specifikace titulu
ročník:
XV.
periodicita:
měsíčník (Karlovarsko, Sokolovsko, Chebsko)
distribuce:	
zdarma do poštovních schránek občanů, firem a živnostníků severních 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 západních 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:

www.nasregion.cz
Kromě tištěné verze je zde aktuální regionální
zpravodajský web zaměřený na lokální zpravodajství,
včetně Vašeho regionu.
nasregion.cz – web s vysokou návštěvností srovnatelnou
s největšími českými zpravodajskými stránkami.
Celková návštěvnost: 926 639 reálných uživatelů
měsíčně, 4 357 478 zobrazení stránky měsíčně.
(období 2019/7)

www.nasregion.cz

karlovarsko
vycházíme / distribuce

inZerce

teplicko
karlovarska
Zdarma každý měsíc
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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

Karlovy Vary

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Karlovarska 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.
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!

1/10

2/15

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.

Sokolovsko
vycházíme / distribuce

inZerce

teplicko
Sokolovsko
Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 19 / čtvrtek 3. 10. 2019

n e z áV i s lý M í s t n í z p r aV o d a J

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

1/2

1/1

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.

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.
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!

1/10

2/15

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.

Chebsko
vycházíme / distribuce

inZerce

teplicko
chebsko
Zdarma každý měsíc

w w w . n a s re g i o n . c z
14. ročník / číslo 19 / čtvrtek 3. 10. 2019

n e z áV i s lý M í s t n í z p r aV o d a J

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.

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

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.

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

Cheb a okolí

1/2

1/1

základní charakteristika titulu

JP

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem
určeným občanům Cheb 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
20/02
20/04
20/06
20/08
20/10
20/12
20/13
20/15
20/17
20/19
20/21

uzávěrka
inzerce
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
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!

1/10

2/15

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.

