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andreje Babiše v hořovické nemocnici
sotirios zavalianis (vlevo).

doprovázel majitel

Příští číslo vyjde
15. 4. 2021.

RADECKO Jičínsko
KRÁLOVÉH
Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko,

2020

Královéhradecko,

daří
Statisíce pro vyvolené. Tak se hospo
na úřadě hejtmanky Jermanové
Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.

Nejlepšími městy pro byznys v kraji
je Hradec Hrálové a Nová Paka

agentura Datank. Krajské
yplývá to ze srovná
může pochlubit
vacích výzkumu Měs město se
ími vý
to pro byznys, který dato nejvyrovnanějš
sledky v obou hlavních
vě připravuje analytická

V

Exkluzivně
Honza Tuna

Svědčí o tom v přepočtu
nejvyšší nárůst počtu
obyvatel na 1000. A také
pokračování na str. 3

www.nasregion.cz

ZLÍNSKO

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ

Zdarma každý měsíc

16. ročník / číslo 12 / čtvrtek 1. 7. 2021

Praktici na Zlínsku doočkovali,
dětí
nebyl zájem. Kraj chystá vakcinaci

Dětem už škola chyběla. Čeká je ale

hodně dohánění

2021

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Petrem
Jáklem

„Snažil jsem se držet slovo
a také jsem měl hodně
štěstí,“ popisuje Petr Jákl
cestu, která vedla k práci
na holywoodských
filmech.
více na str. 4 a 5
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Z obsahu čísla
Rozhovor
s Vlastimilem
Vondruškou

druhé dávšechny dávky vakcíny nacích skončí
ky u Astry cirka během
firem AstraZeneca
A co se týká Moa Moderna, které do Zlín- 14 dní.
do konce července
ského kraje přijdou, smě- derny,
budou všechny druhé
řují právě k praktickým
dávky vyočkovány,“ řekl
lékařům. „Předpokládákrajský předseda Sdružeme, že u praktiků v ordi-

V

ní praktických lékařů Lubomír Nečas.
První dávky vakcínou
společnosti AstraZeneca
podle něj už praktici
pokračování na str. 2

„Lidské štěstí najdeme
většinou v obyčejném
životě a ne v tom, co
hlásají ideologové
a nařizují panovníci. To
platilo vždycky,“ tvrdí
spisovatel Vlastimil
Vondruška.
více na str. 22 a 23

www.n
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Zdarma každých čtrnáct dní

16. ročník / čís

V době pandemie je vyhledávaným
společníkem knížka

Z

V době celoplošného lockdownu určitě
přijde vhod knížka. Náš REGION proto
,
oslovil několik knihoven na Praze-západ
zda je o četbu zájem, případně, o jaký
žánr. Oslovené knihovnice a knihovník
těžké
se vesměs shodují, že lidé v dnešní
čtení,
lehčímu
přednost
době dávají
na
přičemž někdy nechávají výběr přímo
knihovnicích.

Foto: Zlin_pexels

Praktičtí lékaři
ve Zlínském kraji
v červenci dokončí
očkování druhými
dávkami vakcín
AstraZeneca
i Moderna.
Zájem o první
dávky očkování
proti covidu-19
byl minimální.
O vakcínu
Johnson&Johnson,
kterou si někteří
praktici v regionu
objednali, také
není mezi pacienty
zájem.

„N

emohu říct, že zájem by byl větší,
než když je otevřeno normálně, spousta čtenářů
však možnost nadále si
půjčovat knihy oceňuje,“
uvedla Věra Veronika
Krecbachová z knihovny
v Dobřichovicích. Půjčování knihy tam zvládají
přes maily a výdejní
okénko. „Zvládáme i zapisování nových členů
nebo Meziknihovní vý-

půjční službu. Některým
čtenářům dělá problém
objednat si knihy přes náš
katalog, takže nabízíme
možnost zamluvit si je
i po telefonu nebo přes
mail, a také jsem pár seniorům odvezla knihy
domů. Žánrově se půjčuje
pořád vše, ale čím dál častěji mě lidé prosí o něco
pohodového, vtipného,

NÁKLAD
tisků
2 540 000 vý
pokračování na straně 4

K
JEDEN VÝTIS
průměrně
2
přečte 1,5 až
i
ář
čten

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem určeným občanům celé České republiky. Přináší zásadní informace o aktuálním
dění v obcích, v městech i městských částech, publikují nezávislé komentáře, otevírají aktuální kauzy a informují o aktualitách
ve vašem okolí. V novinách naleznete také rozhovory se zajímavými osobnostmi společenského života a přehled kulturních
a sportovních akcí. Obsah jednotlivých vydání je zaměřen vždy na konkrétní region tak, aby byly informace nejen aktuální,
ale hlavně místní. Díky nám oslovíte své klienty cíleně a efektivně.
Kromě více než pět tisíc distribučních míst jsou noviny Náš REGION k dostání i u kamelotů na frekventovaných místech, ve
vybraných prodejnách COOP a ESO Market, na městských úřadech, a především pak na pobočkách České pošty a pobočkách
Úřadů práce. V elektronické podobě je možné všechny naše noviny stáhnout na Alza Media nebo zdarma na www.nasregion.cz.
Noviny Náš REGION již téměř 15 let pomáhají chránit místní nezávislé zpravodajství, lokální redakce a jejich zaměstnance.
Jako například Podbrdské noviny nebo Periskop Příbram, které díky letošnímu začlenění do skupiny novin Náš REGION zachránily
všechny zaměstnance a nově vycházejí ve výrazně vyšším nákladu a to při zachování všech specifik regionu i názvu.
INFORMUJEME I BAVÍME. Jsme objektivní, nejsme placeni místní samosprávou a díky vlastním reportážím poukazujeme na
případy, které by mohly být zamlčeny.
PODPORUJEME lokální sportovní kluby, nadace a kulturní zařízení, kterým poskytujeme každoročně bezplatný inzertní prostor
v hodnotě desítek milionů korun.
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pokračování na straně 4
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Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

částech srovnávacího vý
zkumu, tedy v podnika
telském prostředí a v pří
stupu veřejné správy.

podle manuálu uzavírat
nemusela. Nemocný by
musel být minimálně 10
dní v izolaci.

INZERCE

970 tisíc.
stávali k platu opakovaně na prémiích
milion korun! Další
a pravidelně mimořádné Skoro
úředník označený číslem
odměny.
loňský rok přiNapříklad zaměstnanec 19 si celý
počítával k platu dalších
označený krajem číslem
60 tisíc měsíčně. A do třepět dostal loni pětkrát
dobrého. Zavšeho
tice
korun,
tisíc
80
prémii
číslo 16 dostal
pětkrát 85 tisíc a ve dvou městnanec
v odměnách v roce 2018
zbývajících měsících to
skoro 800 tisíc, takže
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
pokračování na str. 2
v tomto roce pobral jen

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
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Foto: Zákupák – Wikimedia.org,

zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má
ministr vlády. Několik
dalších zaměstnanců
úřadu si pak pravidelně
přišlo na přibližně 150
tisíc korun. Všichni do-

www.nasregion.cz

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Hradec Králové
se podnikatelsky
rozvíjí, v krajském
klání Města pro
byznys se umístil
na prvním místě.
V Nové Pace se
daří malému
a střednímu
podnikání, obsadilo
druhé místo.
Dobruška obstála
v mystery testování
a umístila se na
třetím místě.

začátku září zavádí plošná
opatření ministerstva
zdravotnictví, o kterých
je bude informovat prostřednictvím datových
schránek. Doplnilo zároveň, že v případě druhého
stupně rizika nákazy
v jednotlivých okresech
podle takzvaného semaforu zavede roušky krajská hygienická stanice.
Povinnost nošení roušek
by se v tom případě nevztahovala na mateřské
a speciální školy.
Ministerstvo k aktualizovanému manuálu přiložilo letáček do sboroven
a kabinetů, který popisuje
postup hygieniků při případném výskytem koronaviru ve škole. Pokud by
se u někoho ve škole po-

16. ročník / číslo 11 / čtvrtek 17. 6.

Z obsahu čísla

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

R

eportér Vojtěch Blažek ze serveru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina

MEDIAKIT 2022

pokračování na str. 2

e to trochu
směšné. Ráno půjdou děti z domova bez
roušky, do autobusu
s rouškou, pak zase sundají, do školy přijdou
s rouškou, ve třídě sundají. Bude to zajímavé,“
uvedla ředitelka ZŠ 5.
května Iveta Rejnartová.
Ředitelka ZŠ Husova
Blanka Lukeš Reindlová
míní, že děti budou zmatené, kdy mají roušky
nosit. „Těžko je ale na to
budeme upozorňovat, to
bychom nedělali asi nic
jiného,“ dodala.
Školy dostaly z ministerstva školství manuál
k fungování v novém
školním roce. Jsou v něm
převážně jen doporu-

tvrdil covid-19, začala by
krajská hygienická stanice dohledávat kontakty
nakaženého a vyhodnocovat riziko přenosu nemoci. Celá škola by se

Foto: mas
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„Hlavním tématem našeho jednání byl nový
projekt přístavby Nemocnice Hořovice, který má
za cíl nejen zvýšit kapacitu lůžek až o 270 lůžek
standardní péče, 22 lůžek
ARO a 30 lůžek JIP, ale
počítá i s novým unikátním pracovištěm urgentního příjmu a 12 nejmodernějšími operačními
sály. Záměr celého konceptu je vytvořit nemocnici nové generace, která
bude připravena v době
případné další pandemie

INZERCE

Mělnicko

ZDA RMA

inZerce

více na str. 6 a 7

premiér

Nemocnici Hořovice, Rerámci připraveného
nemocnici Beprogramu byl předsta- habilitační
a Onkologické a raven panu premiérovi hol- roun
diodiagnostické centrum
ding AKESO, který zahrMultiscan v Pardubicích.
nuje mimo jiné

V

Foto: Petra Horáková

„Navštívil jsem strašně moc nemocnic
v České republice, ještě s bývalým
ministrem zdravotnictví Adamem
Vojtěchem, ale takovou péči a takovou
starostlivost o zaměstnance jsem
ještě nikdy neviděl.“ Těmito slovy
zahájil v pondělí 22. března předseda
vlády ČR Andrej Babiš tiskový briefing
v hořovické nemocnici.

provedení ne-

jejich
Zabránit setkávání čení,
chává ministerstvo s hydětí z různých tříd gieniky do značné míry
nebude podle ředi- na ředitelích. Roušky
povinné jen v přítelů libereckých zá- budou
padě krajů, kde bude zvýkladních škol
šené riziko přenosu
koronaviru. To se
možné. Problema- nového dozví
v rámci praobčané
tické bude podle
videlné aktualizace taknich i případné no- zvaného semaforu
zveřejňovaného minisšení roušek. Děti
terstvem zdravotnictví.
jsou nepředvídaPůvodní text o zavepovinnosti
urplošné
dení
telné a potřebují
roušek od 1. září
čitou volnost, mají nošení
ministerstvo nahradilo
jasno učitelé.
informací o tom, že se od

ZDARMA

Hořovickou nemocnici navštívil

jak bojuje se zákeřnou
nemocí? Čím to bylo, že
folkaři kdysi vyprodali
strahovský stadion?
jezdil někdy na vandry?
proč je pohlazení
písničkou nejlepší?
a bude ještě zpívat?

Z

čeká nás chaos

jak bojuje se zákeřnou
nemocí? Čím to bylo,
že folkaři kdysi vyprodali
strahovský stadion?
jezdil někdy na vandry?
proč je pohlazení písničkou nejlepší? a bude
ještě zpívat? to vše a ještě více si přečtete v rozhovoru s populárním zpěvákem Františkem
Nedvědem.
více na str. 5 a 7

Foto: pixabay.com

elikonoční svátky
budou letos, stejně
jako loni, chudší o koledování a společné zážitky. Přesto na ně nezapomínejme. Velikonoce jsou
postaveny na víře, a ta je
v dnešní době obzvlášť
důležitá.
Že už je čas Velikonoce
slavit, pozná každý, kdo
zavítá ke kapličce

Foto: Daniela Hlavová

v Oseku. Slaměný pan zajíc s rodinou už má nachystanou pomlázku, velikonoční slepičky hlídají
svá vajíčka a králíci Bob
a Bobek vylezli z kouzelného klobouku. Osecká
náves hraje všemi veselými barvami a od dvou hodin také písničkami od
Hradišťanu. n Daniela
Hlavová

V

Návrat dětí do škol:

Rozhovor
s Františkem
Nedvědem

Velikonoční zajíček už doskákal před
celou
kapličku v Oseku a vzal si s sebou
velikonoční rodinu.
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Velikonoční Osek

Rozhovor
s Františkem
Nedvědem

ecko w w w . n a
liberecko – českolipsko – jablon
15. ročník / číslo

Z obsahu čísla

Foto: Mas

Z obsahu čísla

16. ročník / číslo 6 / čtvrtek 1. 4. 2021

Nezávislý místNí zpravodaj

Zdarma každých čtrnáct dní

InZerce

e vyhledávaným
ka

www.nasregion.cz

berounsko – rokycansko

www.nasregion.cz
16. ročník / číslo 6 / čtvrtek 1. 4. 2021

Foto: mas

místNí zpravodaj

Oslovte s námi přes 2 500 000 domácností
v České republice
Celostátní vydání
3x měsíčně

Krajská vydání
čtrnáctideník

Praha a Brno
týdeník

Jih/Západ,
Beroun a Příbram
čtrnáctideník

Náš REGION vychází v těchto regionech
týdeník
Praha

čtrnáctideník
Jih/Západ
Beroun
Podbrdské noviny
Příbramsko
Periskop
Střední Čechy
Kladensko – Kolínsko –
Rakovnicko – Mělnicko –
Mladoboleslavsko –
Mělnicko – Nymbursko –
Benešovsko – Kutnohorsko
Severní Čechy
Mostecko – Lounsko –
Chomutovsko – Děčínsko –
Teplicko – Litoměřicko

měsíčník

Kladensko – Rakovnicko
Sever
Mělnicko – Mladoboleslavsko

Brno Brněnsko – Blanensko – Vyškovsko

celostátní
m u t a ce
Náš REGION
Česko

 iberecko
L
Liberecko – Českolipsko –
Jablonecko – Semilsko
Karlovarsko
Karlovarsko – Chebsko –
Sokolovsko
Pardubicko
Pardubicko – Chrudimsko –
Svitavsko – Ústecko-Orlicko
Vysočina
Havlíčkobrodsko –
Jihlavsko – Pelhřimovsko –
Třebíčsko – Žďársko
Kralovéhradecko
Královéhradecko –

Náchodsko – Rychnovsko –
Trutnovsko – Jičínsko
Jižní Čechy
Českobudějovicko –
Českokrumlovsko –
Jindřichohradecko – Písecko –
Prachaticko – Strakonicko –
Táborsko
Plzeňsko
Plzeň – Plzeň-Jih –
Plzeň-Sever –
Rokycansko – Tachovsko –
Domažlicko – Klatovsko
Moravskoslezsko
Bruntálsko – Frýdecko-

Místecko – Karvinsko –
Novojičínsko – Opavsko –
Ostravsko
Zlínsko
Kroměřížsko – Uherskohradišťsko – Vsetínsko –
Zlínsko
Olomoucko
Jesenicko – Olomoucko –
Prostějovsko – Přerovsko –
Šumpersko
Jižní Morava
Břeclavsko – Hodonínsko –
Znojemsko

Nymbursko – Kolínsko
Mostecko – Lounsko –
Chomutovsko

Benešovsko – Kutnohorsko
Ústecko – Děčínsko –
Teplicko – Litoměřicko

 ačicko – Telčsko –
D
Moravské Budějovicko
Česko
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2/1

1/1

396 x 265 mm

JP

192 x 265 mm

153 x 197 mm

ucho

1/4

90 x 52 mm

94 x 123
mm

1/3

1/4

192 x 81 mm

1/8 192 x 30 mm

192 x 60 mm

inZerce

192 x 123 mm
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1/2

liberecko – českolipsko – jablonecko w w w . n a s re g i o n . c z
Zdarma každých čtrnáct dní

formát inzerce
2/1
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
1/5
1/8
čtverák (2/15)
troják (1/10)
dvoják (1/15)
modul (1/30)
křížovka (srdce)
Titulní strana (ucho)
Titulní strana (1/4)
Titulní strana (1/6)
Titulní strana (1/8)
3. strana obálky (1/1)
4. strana obálky (1/1)
Falešná titulka

15. ročník / číslo 15 / čtvrtek 3. 9. 2020

čeká nás chaos

rozměry
š x v (mm)
396 x 265
192 x 265
153 x 197
192 x 123
192 x 81
94 x 123
114 x 81
192 x 30
75 x 81
114 x 39 / 36 x 123
75 x 39 / 36 x 81
36 x 39
58 x 45

Vybraná
mutace
45 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
18 000 Kč
17 000 Kč
10 000 Kč
9 500 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
2 500 Kč
1 200 Kč
7 000 Kč

Středočeský
kraj (13)
500 000 Kč
250 000 Kč
200 000 Kč
140 000 Kč
130 000 Kč
75 000 Kč
70 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
33 000 Kč
28 000 Kč
20 000 Kč
55 000 Kč

Kompletně
celý náklad*
750 000 Kč
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
250 000 Kč
150 000 Kč
140 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč
60 000 Kč
52 500 Kč
37 500 Kč
80 000 Kč

90 x 52
192x60
192 x 39
192 x 30
192 x 265
192 x 265
192 x 184 + 192 x 265

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

70 000 Kč
150 000 Kč
90 000 Kč
80 000 Kč
– Kč
320 000 Kč
650 000 Kč

200 000 Kč
300 000 Kč
180 000 Kč
160 000 Kč
600 000 Kč
650 000 Kč
950 000 Kč
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Zabránit setkávání
dětí z různých tříd
nebude podle ředitelů libereckých základních škol
možné. Problematické bude podle
nich i případné nošení roušek. Děti
jsou nepředvídatelné a potřebují určitou volnost, mají
jasno učitelé.

„J

e to trochu
směšné. Ráno půjdou děti z domova bez
roušky, do autobusu
s rouškou, pak zase sundají, do školy přijdou
s rouškou, ve třídě sundají. Bude to zajímavé,“
uvedla ředitelka ZŠ 5.
května Iveta Rejnartová.
Ředitelka ZŠ Husova
Blanka Lukeš Reindlová
míní, že děti budou zmatené, kdy mají roušky
nosit. „Těžko je ale na to
budeme upozorňovat, to
bychom nedělali asi nic
jiného,“ dodala.
Školy dostaly z ministerstva školství manuál
k fungování v novém
školním roce. Jsou v něm
převážně jen doporu-

podle manuálu uzavírat
čení, jejich provedení ne- tvrdil covid-19, začala by
nemusela. Nemocný by
chává ministerstvo s hy- krajská hygienická stanice dohledávat kontakty musel být minimálně 10
gieniky do značné míry
nakaženého a vyhodnona ředitelích. Roušky
dní v izolaci.
budou povinné jen v pří- covat riziko přenosu nepadě krajů, kde bude zvý- moci. Celá škola by se
pokračování na straně 4
šené riziko přenosu
nového koronaviru. To se
občané dozví v rámci pravidelné aktualizace takzvaného semaforu
zveřejňovaného ministerstvem zdravotnictví.
Původní text o zavedení plošné povinnosti
nošení roušek od 1. září
ministerstvo nahradilo
informací o tom, že se od
začátku září zavádí plošná
opatření ministerstva
zdravotnictví, o kterých
je bude informovat prostřednictvím datových
schránek. Doplnilo zároveň, že v případě druhého
stupně rizika nákazy
v jednotlivých okresech
podle takzvaného semaforu zavede roušky krajská hygienická stanice.
Povinnost nošení roušek
by se v tom případě nevztahovala na mateřské
a speciální školy.
Ministerstvo k aktualizovanému manuálu přiložilo letáček do sboroven
a kabinetů, který popisuje
postup hygieniků při případném výskytem koronaviru ve škole. Pokud by
se u někoho ve škole poDětem už škola chyběla. Čeká je ale hodně dohánění

Inze rce
ně
p
na rv ní st ra
30 0 % .
za p ří p late k
Foto: pixabay.com

formáty a ceny inzerce

N e z áv i s lý M í s T N í z p r av O d a j

Návrat dětí do škol:

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 17

í
Při o p akov án
ce
ví
a
3x
e
inze rc
sl ev a 10 % .

Za umístění inzerce
na přesnou pozici
účtujeme příplatek 100 %.
Řádková inzerce: za každý
započatý řádek 125 Kč
(30 znaků vč. mezer).
Cena bez DPH.
* b ez mutace NR Brno, NR Praha
Ceny neobsahují DPH

harmonogram 2022
týden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

číslo
vydání
–
–
2203
2204
2205
–
2207
2208
2209
–
2211
2212
–
2214
–
2216
2217
2218
–
2220
2221
2222
–
2224
2225
2226
–
–
2229
2230
2231
–
2233
2234
2235
–
2237
2238
–
2240
–
2242
2243
2244
–
2246
2247
2248
–
2250
–
–

uzávěrka
inzerce

–
–
11. 1.
18. 1.
25. 1.
–
8. 2.
15. 2.
22. 2.
–
8. 3.
15. 3.
–
29. 3.
–
12. 4.
19. 4.
26. 4.
–
10. 5.
17. 5.
24. 5.
–
7. 6.
14. 6.
21. 6.
–
–
12. 7.
19. 7.
26. 7.
–
9. 8.
16. 8.
23. 8.
–
6. 9.
13. 9.
–
27. 9.
–
11. 10.
18. 10.
25. 10.
–
9. 11.
15. 11.
22. 11.
–
6. 12.
–
–

datum typ
vydání vydání
–
–
20. 1.
27. 1.
3. 2.
–
17. 2.
24. 2.
3. 3.
–
17. 3.
24. 3.
–
7. 4.
–
21. 4.
28. 4.
5. 5.
–
19. 5.
26. 5.
2. 6.
–
16. 6.
23. 6.
30. 6.
–
–
21. 7.
28. 7.
4. 8.
–
18. 8.
25. 8.
1. 9.
–
15. 9.
22. 9.
–
6. 10.
–
20. 10.
27. 10.
3. 11.
–
18. 11.
24. 11.
1. 12.
–
15.12.
–
–

–
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
–
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
–
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
krajské + 14deníky
Česko
23 mutací
–
Česko
–
–
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téma
přílohy

Trendy pro rok 2022

Nejlepší místo pro život

Jaro a zahrada 2022

Domácí mazlíčci

technické
specifikace

Tiskové, kompozitní pdf
ve verzi 1,4 bez použití
průhledností. Rozlišení
obrázků barevné a stupně šedi
minimálně 300 dpi, černobílé
(pérovky) 1200 dpi. RGB
barvy a přímé barvy musí být
převedeny do prostoru CMYK.
Součet barev výtažků by neměl
překročit 240 %. K převodu do
CMYKu doporučujeme použít
ICC Profil ISO NewsPaper 26v4.
Velikost písma by neměla být
menší než 7 bodů.

zdarma
 16 a více stran
formát 210 x 292 mm
papír novinový 42,5 g/m2
bez vazby
tisk 4/4 barvy

Cestování

Léto

Back to school

Léto nekončí

Podzim

Můj domácí lékař

Vánoce
Lasty Vánoce

distribuce

Stojany na veřejně
přístupných místech,
kameloti na vybraných
dopravních uzlech.
kontakt: inzerce@a11.cz

Proč inzerovat v lokálním tisku?

Uvažujete o inzerci v novinách Náš REGION? Připravili jsme pro vás několik důvodů,
proč inzerce v lokálním tisku podpoří vaše podnikání a přivede vám nové zákazníky.
19 %

62 %

50 %

10 % Regionální tisk

61 %

48 %
42 %

16 %
důvěřuje

Česká televize

20 %

MF Dnes

18 %

TV Prima

16 %

51 %

Lidové noviny

32 %

TV Nova

63 %

Blesk

nedůvěřuje

Zdroj: Reuters, Oxfordská univerzita, YouGov. Výzkum důvěryhodnosti médií v ČR, květen 2020

Regionální tisk je v České republice druhým nejdůvěryhodnějším médiem hned po ČT.
Podle posledního průzkumu věří lidé lokálním novinám a časopisům více než novinám MF Dnes, Lidovým novinám,
Blesku nebo TV Nova či TV Prima.

36 %

13 %

12 %

13 %

14 %

11 %

39 %

rozhodně
nesouhlasím

13 %

22 %

spíše
nesouhlasím

77 %

sy
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3%

Zdroj: STEM/MARK, Median pro Unii vydavatelů, červenec 2020

Oproti inzerci na webu, v rádiu nebo TV
je inzerce v tištěných médiích výrazně
méně rušivá
Kterou reklamu považuji za nejméně rušivou?

Průměrný
prodaný náklad
Deníků ve stánku
na jednu mutaci

292 Ks

Průměrný
prodaný náklad
Deníku (předplatné)
na jednu mutaci

844 Ks

Průměrný
prodaný náklad
MF Dnes ve stánku
na jednu mutaci

2052 Ks

Zdroj: STEM/MARK, Median pro Unii vydavatelů, červenec 2020

Pro 77 % čtenářů je regionální tisk velmi
důležitým informačním zdrojem z okolí
bydliště.

Regionální tisk je velmi důležitým informačním zdrojem z okolí
mého bydliště

Průměrný
prodaný náklad MF
Dnes (předplatné)
na jednu mutaci

3743 Ks

Průměrný
rozdaný náklad
Náš REGION
na mutaci mimo
Prahu a Brno

40 000 Ks

Průměrný
rozdaný náklad
Náš REGION
v Praze a Brně

150 000 Ks

Noviny Náš REGION se dostanou do více domácností, než například Deník nebo MF Dnes.

Díky způsobu distribuce do vlastní široké sítě stojanů, prostřednictvím kamelotů a Českou poštou dosahuje počet rozdaných /
prodaných kusů na vydání výrazně vyšších čísel než konkurence.
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