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Patříme mezi průkopníky na trhu lokálních novin,
máme jedno z nejširších portfolií odborného tisku
a produkujeme kvalitní manažerské a lifestylové
časopisy.
Kontinuálně rosteme. Každý rok přicházíme na trh s řadou
nových titulů a nebojíme se ani akvizic konkurenčních
vydavatelství. Patří nám největší česká síť stojanů na tisk
a letáky, kterou využíváme nejen pro vlastní distribuci,
ale i pro komerční zakázky.
Podporujeme český sport, kulturu a lokální nadace
a spolky.

lokální
tisk

Týdeníky Náš REGION Praha a Náš REGION Brno
přinášejí zásadní informace ze života ve městě,
aktuální kauzy a reportáže, informace z radnice
a jednotlivých městských částí, ale i rozhovory,
kulturu, křížovky a řadu servisních témat.
Distribuce probíhá především do vlastní široké sítě
stojanů a pomocí vlastních kamelotů. V Praze naše
kameloty naleznete každé pondělí na všech stanicích
metra. V Brně máme kameloty na frekventovaných
veřejných místech. Náš REGION Praha je společně
s přílohami Vaše Praha distribuován i do vybraných
poštovních schránek v jednotlivých městských
částech.

Náš REGION naleznete na všech pobočkách České
pošty.

lokální tisk

Noviny Náš REGION naleznete po celé České republice. Noviny
Náš REGION přinášejí informace ze života v jednotlivých lokalitách,
aktuální kauzy a reportáže, informace z radnice a jednotlivých městských
částí, ale i rozhovory, kulturu, křížovky a řadu servisních témat. Noviny
Náš REGION jsou podle průzkumů známé mezi lidmi v produktivním
věku a jsou vnímány jako zdroj nezávislých a kvalitních informací z místa
bydliště. Součástí projektu novin Náš REGION je i portál www.nasregion.cz,
který dosahuje návštěvnosti 1 265 270 uživatelů měsíčně a patří tak mezi
nejčtenější lokální portály v České republice.
Náš REGION Praha / Náš REGION Brno (Brněnsko – Blanensko – Vyškovsko) /
Náš REGION Sever / Náš REGION Jih Náš REGION Západ / Náš REGION Berounsko
– Podbrdské noviny / Náš REGION Rakovnicko – Kladensko / Náš REGION
Příbramsko – Periskop / Náš REGION Mělnicko – Mladoboleslavsko / Náš REGION
Nymbursko – Kolínsko / Náš REGION Benešovsko – Kutnohorsko / Náš REGION
Mostecko – Lounsko – Chomutovsko / Náš REGION Ústecko – Děčínsko – Teplicko
– Litoměřicko / Náš REGION Liberecko (Liberecko – Českolipsko – Jablonecko
– Semilsko) / Náš REGION Karlovarsko (Karlovarsko – Chebsko – Sokolovsko) /
Náš REGION Vysočina (Havlíčkobrodsko – Jihlavsko – Pelhřimovsko – Třebíčsko –
Žďársko) / Náš REGION Dačicko – Telčsko – Moravské Budějovicko / Náš REGION
Plzeňsko (Plzeň – Plzeň-Jih – Plzeň-Sever – Rokycansko – Tachovsko – Domažlicko
– Klatovsko) / Náš REGION Pardubicko (Pardubicko – Chrudimsko – Svitavsko –
Ústecko-Orlicko) / Náš REGION Královéhradecko (Královéhradecko – Náchodsko
– Rychnovsko – Trutnovsko – Jičínsko)Náš REGION Jižní Čechy (Českobudějovicko
– Českokrumlovsko – Jindřichohradecko – Písecko – Prachaticko – Strakonicko
– Táborsko) / Náš REGION Jižní Morava (Břeclavsko – Hodonínsko – Znojemsko)
/ Náš REGION Olomoucko (Jesenicko – Olomoucko – Prostějovsko – Přerovsko –
Šumpersko) / Náš REGION Zlínsko (Kroměřížsko – Uherskohradišťsko – Vsetínsko
– Zlínsko) / Náš REGION Moravskoslezsko (Bruntálsko – Frýdecko-Místecko –
Karvinsko – Novojičínsko – Opavsko – Ostravsko)

regionální
pokrytí novin
Náš REGION

Telč
Dačice

(pokrytí k únoru 2022)

Moravské
Budějovice

časopisy
městských
částí
Prahy
Časopisy městských částí Prahy jsou důležitým zdrojem
informací pro obyvatele Prahy. Jsou vnímány jako nezávislá
alternativa novin, které vydávají radnice městských částí
a které jsou poplatné aktuální situaci na radnici.
Obyvatelům metropole poskytují informace ze života v místě
jejich bydliště, rozhovory, reportáže, kulturní a sportovní tipy,
křížovky a informace z dopravy.
Časopisy Vaše Praha jsou nedílnou součástí novin Náš REGION
a jsou distribuovány nejen na všech příslušných stanicích
metra, ale i v široké síti stojanů a pomocí kamelotů na veřejně
významných místech a dopravních uzlech. Každé vydání je
distribuováno i do vybraných schránek v jednotlivých městských
částech Prahy.
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Povinné očkování některých
profesí, blíží se registrace dětí
Od března příštího roku
by příslušníci některých
profesí klíčových pro chod
státu i senioři měli povinnost podstoupit očkování
proti covidu-19. Ministr
zdravotnictví v demisi
Adam Vojtěch (za ANO) to
navrhl pro zdravotníky,
sociální pracovníky, hasiče,
policisty, vojáky, celníky
nebo vězeňskou službu
a pro lidi nad 60 let. Je ale
otázkou, jak se k tomuto
kroku postaví nastupující
vláda.

INZERCE ZZ-2301

rezident Miloš Zeman, který se
nakazil koronavirem v Ústřední
vojenské nemocnici, si myslí, že
povinné očkování je jedinou cestou z epidemie. V domácí izolaci se ocitli i ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch a hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Obavy z dalšího vývoje budí nová varianta koronaviru
nazvaná omikron, jejíž první případ
v Česku minulý týden potvrdila liberecká nemocnice. Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší
nakažlivosti zařadilanovou mutaci mezi
znepokojivé typy viru. Od 30. listopadu
musí lidé očkovaní proti covidu-19 po
významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, pátý až sedmý den
na PCR test. Do karantény ale před jeho
negativním výsledkem dál nemusí.
Očkovat se v Česku mohou zatím dobrovolně zájemci od 12 let. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování, lidé nad 60
let a chronicky nemocní už po pěti mě-

Foto: Vláda.cz

P

ní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák uvedl, že je pro povinné očkování zdravotníků, sociálních pracovníků
a také by zavedl povinné očkování pro
lidi starší 50 let. „Jelikož nám na umělé
plicní ventilaci leží 90 procent neočkovaných a blokují přístup zdravotní péče
těm, kteří jsou disciplinovaní a očkovaní,
tak jsem pro povinné očkování.“
Povinné očkování zdravotníků podporuje
také ředitel Městské nemocnice Ostrava
Petr Uhlig. Upozornil ale na některé důsledky, které může způsobit. „I v našem
zdravotnickém zařízení máme zaměstnance, kteří se neztotožňují s opatřeními

zákonů. Povinné očkování, a to nikoliv
jen některých skupin obyvatel, podpořil
i Zeman. „Uvažujme podobně jako Rakousko o povinném očkování, protože se
zdá, že je to opravdu jediná cesta, jak se
z té covidové krize dostat,“ řekl Zeman
ostatním prezidentům na summitu zemí
visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).
Ředitelé nemocnic povinné očkování
zdravotníků proti covidu převážně podporují. Někteří z nich ale upozorňují, že
obdobné nařízení by mohlo nemocnice
přivést do ještě větších personálních
problémů, než mají nyní. Ředitel Fakult-

sících. Registrace dětí ve věku pět až 11
let k očkování by se měla spustit 13. prosince, schválené vakcíny od firem Pfizer/
BioNTech mají do Česka dorazit o týden
později. Očkování považují členové vlády
v demisi i zástupci budoucí vládní koalice za hlavní nebo i jediný způsob, jak
šíření viru zastavit. Ústřední krizový štáb
se shodl, že vakcinace by měla být povinná pro zdravotníky, sociální pracovníky,
členy záchranného systému, ve vězeňské
službě, pro vojáky, dobrovolné hasiče
u některých jednotek a lidi nad 60 let.
Do konce tohoto týdne by měla být podle
Vojtěcha vyhláška publikovaná ve Sbírce

tohoto typu. V případě povinného očkování reálně hrozí, že někteří nebudou
moci bez očkování poskytovat péči, a tím
bychom se dostali do ještě většího personálního problému. Před zahájením této
povinnosti je nutné mít situaci legislativně připravenou k řešení.“ Spíše proti zavedení povinnosti očkovat zdravotníky je
pak ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. „Efekt by byl minimální. A v těch
v zásadních odpíračích by to vyvolalo
ještě větší odpor. Samozřejmě by se pak
také stalo, že nám část lidí nepřijde do
práce. A my se bez nich neobejdeme.“
V polovině prosince by měla končící vládu nahradit nová vzniklá z koalic Spolu
(ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN. Její
zástupci včetně kandidáta na ministra
zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09)
povinné očkování, zejména pro věkové
skupiny, dříve odmítali, protože v něm
nevidí řešení. Připouštějí to u skupin,
kde ho budou žádat profesní komory,
třeba lékaři. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) by
jako první tři kroky v boji s covidem-19
sjednotil postup léčby při využití monoklonálních protilátek, dočasně omezil
plánovanou a neakutní péči k rovnoměrnému zatížení nemocnic a výrazně navýšil kapacity PCR testů. „Jejich efekt uvidíme téměř okamžitě,“ uvedl.
Martin Březina, ČTK n

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“
Fungují na plné obrátky
a začínají se přehřívat.
I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích
praktických lékařů v České
republice.

N

ová vlna covidu je zaměstnává
více než kdy dříve, v nejhůře postižených oblastech jedna ordinace řeší i 100 kontaktů s pacienty za den,
pracovní doba se dostává na 10 a více
hodin. Největší nápor v tuto chvíli v ordinacích praktických lékařů vytváří podávání 3. dávky vakcíny proti covidu. Ta
podle nich tvoří zhruba dvě třetiny všech
podaných vakcín.
„Do očkování se dosud zapojilo již 2
800 ordinací praktických lékařů. Jejich
počet stabilně narůstá a intenzivně pra-

cujeme na tom, aby se jich zapojilo ještě
více. Předpokládáme, že praktici budou
aplikovat zhruba 100 000 dávek týdně,
z toho asi 65 000 posilovacích dávek.
To vše ovšem za předpokladu, že se nezhorší epidemie a nebudeme mít více
neodkladné práce s pacienty. Nezbytně
nutně potřebujeme, aby nás ministerstvo oprostilo od zbytečné administrativy a dalších odložitelných činností.
Zatím o to marně žádáme,“ říká Mgr. Jakub Uher, národní koordinátor Sdružení
praktických lékařů (SPL) ČR.
Volnou kapacitu na 50 000 očkování
denně, kterou avizovali praktici na jaře,
nyní v době extrémní zátěže jejich ordinací podle něj rozhodně nemají. „Nacházíme se ve zcela jiné situaci, kdy lékaři
řeší veškerou péči o ambulantní pacienty
s Covid-19 a ostatními respiračními in-

Foto: Město Český Brod

B2B časopisy mají zásadní význam na rozhodování
klíčových lidí z byznysu. Přinášejí přehled novinek
z oboru, case studies, rozhovory a analýzy.
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rozumné odložit. „Na rostoucí zájem
o očkování posilující dávky a množství
vyžadovaných činností jsme museli reagovat prodloužením ordinačních hodin.
Nechceme odkládat běžnou péči jako
dispenzární a preventivní prohlídky, navíc u některých chronických pacientů to

fekty. Praktici testují, pečují o nemocné
pacienty, řeší karantény a izolace, očkují
proti chřipce a pneumokokům,“ vysvětluje MUDr. Petr Šonka, předseda SPL
ČR. Praktičtí lékaři podle něj musí plnit
i další své povinnosti, jako je posudková činnost. Tu by podle něj nyní bylo

ani nejde. Musela jsem proto najmout
další sestru a budeme možná otvírat
i některou sobotu jen na očkování,“ říká
MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická
lékařka z Prahy 6 a členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
red n
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Záleží nám
na budoucnosti
planety

Nabízejí erudovaný vhled do oboru a vzdělávají odbornou
veřejnost. Součástí tištěných novin a časopisů jsou
i oborové eventy, podcasty, reprinty a speciály.
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Vyšla vyhláška o povinném
očkování proti covidu

V

INZERCE ZZ-2401

Hlásí se už mladší děti

N

Foto: Kntb.cz

yhlášku předložilo minulé vedení
ministerstva zdravotnictví krátce před koncem svého mandátu.
Někteří zástupci nově nastupující vlády
jsou proti povinnému očkování lidí nad
60 let, je to podle nich pro tuto skupinu
diskriminační. U profesí chtějí nechat

rozhodnutí na jejich profesních organizacích. Proti povinnému očkování jen
lidí nad 60 let se vyslovila Česká vakcinologická společnost, podporovala by ho
spíš pro všechny nad 18 let, jako plánuje například Rakousko nebo Německo.
Naopak Společnost infekčního lékařství
ČLS Jana Evangelisty Purkyně ve svém
stanovisku návrh podpořila.
Vyhláška zavádí povinnost nechat se proti covidu očkovat pro zdravotníky včetně
studentů medicíny, zdravotnických škol
a ostatních zaměstnanců zdravotnických
zařízení. Povinnost by měla platit také
pro pracovníky v sociálních službách,
hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky
a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.
Dokončené očkování má 82 procent lidí
starších 60 let, neočkovaných je skoro
půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci

Foto: Wikimedia.org

Ve sbírce zákonů vyšla
10. pro since vyhláška,
která od března zavádí
povinné očkování proti
covidu pro lidi nad
60 let a vybrané profese,
u kterých více hrozí nákaza
koronavirem. Vyhláška
se vydává podle zákona
o ochraně veřejného
zdraví, upravuje také další
povinná očkování dětí nebo
profesí proti některým
nemocem.

a lékaři, kde je proočkovanost více než 85
procent. Do září bylo očkováno 78 procent zdravotních sester, u pracovníků sociálních služeb se odhaduje podíl očkovaných na 65 procent. Policistů a hasičů
jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich
zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost
mohla vést k odchodům ze služby.
V ČR se zatím lidé povinně očkují proti
11 nemocem, většina vakcín se podává
v dětském věku. Jsou to například látky
proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu,
které se díky očkování v ČR prakticky
nešíří.
Také u dalších nemocí vyhláška už počítá
s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného
systému se očkují proti žloutence typu
A a B, proti žloutence B také zdravotníci
vybraných oborů, stomatologové nebo
zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů. Martin Březina, ČTK n

Válek plošné očkování věkových skupin odmítá
Nový ministr zdravotnictví
Vlastimil Válek (TOP 09)
odmítá plošné povinné
očkování podle věkových
kategorií. Vyhláška o povinném očkování podle něj
bude jistě upravena.

P

ři setkání s prezidentem Milošem
Zemanem řekl, že považuje za naprosto zásadní posílení kapacit
PCR testování jako klíčové metody testování. „Povinné plošné očkování nepovažuji za správnou cestu,“ řekl Vlastimil
Válek. Válek slíbil, že bude dostatečná
kapacita očkování třetími dávkami pro
všechny už pět měsíců po dokončení

předchozího očkování. „Bavili jsme se
také o tom, že se musíme naučit s covidem žít, že se musí stát i v očích zdravotnictví standardní nemocí, která je
vážná a smrtelná. A že jediná cesta, jak
toho dosáhnout, je očkování,“ dodal.
Probírali i útoky na zdravotníky. „Shodli jsme se, že je to naprosto nemorální,“
řekl Válek a zdravotníkům za jejich práci
poděkoval.
S prezidentem se bavili mimo jiné i oblasti veřejného zdraví a dostupnosti
a kvalitě systému praktických lékařů,
včetně dosažitelnosti 24 hodin denně.
„Cílem je, aby český senior byl ve stejné kondici jako senior v Německu nebo
v Rakousku,“ doplnil Vlastimil Válek. Za-

Foto: Wikimedia.org

Časopisy jsou organizátory nebo spoluorganizátory řady
významných oborových konferencí. Měsíčník Innovation
je pak partnerem a hlavním mediálním partnerem ocenění
Manažer roku.

Z OB SAHU

Naše časopisy vycházejí za podpory a ve spolupráci
s odbornými společnostmi a asociacemi. Divize B2B
patří mezi největší v ČR.

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil
Válek.

měřit se chce na prevenci a preventivní
programy.
Nový ministr zdravotnictví vyzval lidi,
aby o vánočních svátcích omezili sociální kontakty. Je to podle něj důležité pro
to, aby se nešířila více epidemie covidu
a mohly zůstat otevřené školy. Česko se
podle něj musí připravit na více infekční
variantu omikron, která pravděpodobně
převládne.
Na plánu pracuje tým kolem epidemiologa Romana Chlíbka. Válek doporučil,
aby se všichni nechali očkovat a nosili ve
všech veřejných prostorách roušky. Ti,
co už očkovaní jsou, aby si nechali podat
třetí posilující dávku.
bře, ČTK n

a očkování proti koronaviru už
mají nárok i děti ve věku pět až
11 let. V neděli 12. prosince začala jejich registrace. Lékařské společnosti
očkování této věkové skupiny doporučují. Očkovací centra, kde mladší
děti mohou očkovat, ale zatím chybí
v pěti krajích. Zájemci se proto mohou obrátit i na některé pediatry, děti
mohou očkovat i jiní dětští lékaři, než
ke kterým pravidelně dochází. Bývalá
vláda 13. prosince schválila změnu
zákona o ochraně veřejného zdraví,
která by měla umožnit očkování proti
covidu-19 v ordinacích zubních lékařů nebo lékárnách. S tím, že by se do
očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla iniciativa Lékaři pomáhají
Česku. Vyzvala lékaře se soukromými
ordinacemi, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům
o očkování vyhrazený čas ve svých
ordinacích. Dětí ve věku pět až 11 let
je v republice asi 800 000. ČR zatím
objednala 300 000 dávek vakcíny od
firem Pfizer/BioNTech, mají třetinovou sílu a podávají se dvě dávky.
red n

p

červen / 2020

Kratší interval
pro třetí dávku
Interval pro třetí dávku vakcíny proti
covidu se zkrátil na pět měsíců také
pro lidi starší 55 a 50 let, a to od 13.,
resp. 20. prosince. Třetí dávka je podle bývalých vládních činitelů Andreje
Babiše (ANO) a Adama Vojtěcha (za
ANO) skutečně nejdůležitější a nejlépe chrání. Bývalý premiér řekl, že
počet hospitalizovaných sice stoupá,
nemocnice to ale zvládají. Za hlavní
problém označil odpor lidí k očkování a jejich agresivitu. V Praze jsou
podle Babiše (ANO) očkovací centra nevytížená, v jiných regionech je
naopak potřeba očkovací kapacity
zvýšit. „Interval chceme zkracovat
i u dalších věkových skupin. Je to ale
otázka logistiky a organizace, aby
lidé nečekali třeba několik týdnů, než
se k té očkovací látce dostanou v případě, že bychom to otevřeli všem. Pro
nás je důležité, aby se k ní dostali co
nejdříve zejména ti, co jsou v největším riziku,“ řekl Vojtěch.
red n

Syndrom
hochštaplera

CHCE-LI FIRMA PŘEŽÍT,
MUSÍ ZMĚNIT MINDSET

Job Matching

CROWDSOURCING
NASTUPUJE
A MĚNÍ
TRH PRÁCE
BRAIN-BASED
KOUČINK

1–2/2021

Viera Uríková:
Péče o zaměstnance je ta
nejsmysluplnější investice

lifestyle
Lifestylový segment časopisů zastupuje legendární
humoristický časopis sorry, časopis plný sezonních inspirací
pro celou rodinu Innspirace, časopis pro maminky Matka
a Dítě, časopis pro předškoláky Špuntíci nebo časopisy
pro zapálené kutily Kutilství. Novinkou jsou pak křížovkářské
magazíny sorry křížovky, Mladý svět křížovky a Náš REGION
křížovky. Časopisy jsou k dostání ve volném prodeji
nebo jako předplatné.

PRO VŠECHNY TVOŘIVÉ RUCE

Číslo 5/2021

Cena: 49 Kč

Věšák
na velké
osušky
Adventní
věnce
Ptačí
krmítko

PrDeL

10

49 Kč

premium
Prémiová řada magazínů se zaměřením na společenskou
elitu. Pečlivě vybrané segmenty, exkluzivní obsah, kvalitní
redakční a tiskové zpracování. Prostřednictvím unikátní
databáze zajistíme doručení na nejbonitnější, úspěšnou
a vlivnou cílovou skupinu v České republice.
Magazíny Premium Guide, Estate & Business
a Lawyers & Business oslovují ty nejvýznamnější inzertní
klienty v České republice. K dostání jsou rovněž ve volném
prodeji a to ve vybrané síti trafik a prodejen.

design
architecture
estate

Premium
guide

NejkrásNější
projekty roku 2021

investiční vily na istrii
Zahrada snů
umění v interiéru

GOLF

PREMIUM
GUIDE

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Tradice i závazek
deseti milionů akcionářů

129 Kč

Vá š p r ů vo d c e svě t e m g o l f u

MINI —
PIVOVARY
„BUDOUCNOSTÍ JE ELEKTŘINA“
říká 30 let Cyril Svozil, majitel firmy FENIX GROUP

129 Kč

129 Kč

UNIKÁTNÍ

PIVNÍ MÍSTA

129 Kč

V ČESKU

EMOBILITA

MICHAELA „MIMI“ LINTRUP
Cesta na vrchol globální scény CS:GO

VZESTUP ESPORTU

BUDOUCNOST
MOBILITY

MATEMATICKÁ JISTOTA

129 Kč

je ve Vašich rukou

ZDRAVÝ HRÁČ
Když se tradiční sport spojí s elektronickým

001

EMOBILITA
A BUDOVÁNÍ
dobíjecích stanic

SNADNO
A CHYTŘE
projekt ChargeUp

129 Kč

VILA ZAPOVA
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
K BYDLENÍ NA HŘEBENKÁCH
129 Kč

společenské
Legendární časopis Mladý svět navazuje na tradici jednoho
z nejoblíbenějších časopisů, který u nás vycházel téměř
40 let a celým generacím čtenářů přinášel zajímavé
informace ze společnosti, kultury a života v Česku. I v novém
Mladém světě naleznete řadu zajímavých článků, reportáží,
rozhovorů, ale i kulturní a společenský přehled, zábavu
a televizní program na celý týden. Důraz klademe
i na dostatek kvalitních fotografií.

weby
Zpravodajský portál NášREGION.cz je stejně jako samotný
tištěný titul zaměřený na lokální zpravodajství. Přináší
exkluzivní informace o dění v jednotlivých městských
částech Prahy, aktuální zprávy z okolních obcí a unikátní
lokální reportáže. Kromě aktualit zde najdete rozhovory se
zajímavými osobnostmi jednotlivých regionů, krimi zprávy,
dopravní informace, reportáže z amatérského sportu,
kulturu i zábavu, zdraví a další regionální zajímavosti jako
např. exkluzivní rubriku Pod dozorem Honzy Tuny – reportáže
spolupracovníka Našeho REGIONu Jana Tuny o spotřebních
věcech, které jíme, pijeme, anebo se týkají každého z nás.
NášREGION.cz dosahuje nadprůměrných čísel návštěvnosti,
a to nejen mezi regionálními zpravodajskými portály:
Real users: 781 833
Page views: 3 955 296
Visits: 1 585 042
zdroj: Netmonitor, červenec 2020

weby
Odborné B2B weby www.zedzravotnictví.cz,
www.lawyersandbusiness.cz, www.transport-journal.cz,
www.ekocesko.cz, www.estateandbusiness.cz,
www.profihr.cz a www.profipf.cz fungují jako online
platforma pro sdílení důležitých informací ze zdravotnictví
a finančního poradenství. Součástí jsou unikátní rozhovory
s top osobnostmi z byznysu, podcasty, odborné studie
a informace, které pomáhají s řízením firem.
Divize B2B tisku zároveň produkuje bezplatné newslettery
pro finanční poradce, advokáty, makléře a odborníky z řad realit
a stavebnictví a pro HR ředitele.

Last minute

Exotika

First minute
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Lyže/hory

LAST MINUTE

$

MOŘE

$
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Strava

Letenky

O nás

&

'

Rozšířené hledání

Návrat do

'

To vše se slevou až 60 procent.

&

Odjezd od

'

Nabízíme nejen řadu inspirativních
článků pro nadšené cestovatele,
ale i pobytové a poznávací zájezdy,
letenky a širokou nabídku hotelů.

#

Země: 0 / 0

'

Přední české webové portály
pro cestování a dovolenou.

Zájezdy

NĚMECKÉ CK

'

weby

702 011 404
Rychlá poptávka
ČESKÉ CK

Cena

Vyhledat

DĚTI

67 990 Kč

9 740 Kč

41 790 Kč

14 690 Kč

Kombinace - Andaman White …

Pharos

Regnum Carya Golf & Spa Res…

Annabelle Beach Resort

! Snídaně
" 15 dní
$ 31.10.2020

! Snídaně
" 8 dní
$ 26.9.2020

! All inclusive
" 9 dní
$ 21.10.2020

! All inclusive
" 8 dní
$ 10.10.2020

Thajsko | Koh Samui

#

Chorvatsko | ostrov Hvar

Praha

2 078 Kč

%

Turecko | Belek

-

2 180 Kč

#

Řecko | Kréta sever

Praha

13 826 Kč

Sladovna

Riverside Garden Resort

Marco Polo

! Bez stravy
" 8 dní
$ 19.9.2020

! Snídaně
" 3 dny
$ 13.9.2020

! Light all inclusive
# Katovice
" 8 dní
$ 21.10.2020

! Bez stravy
" 8 dní
$ 19.9.2020

%

Česká republika | Moravský kras

-

%

Kypr | Kyrenia

-

Praha

1 235 Kč

Nikola

Chorvatsko | Novi Vinodolski

#

Itálie | Caorle

%

-

›

Více zájezdů

Last minute

First minute

TOP nabídka zájezdů

Sledujte nás na Facebooku

LAST MINUTE

MOŘE

DĚTI

Titulní strana

Do Budapešti za jídlem i
památkami

více jsem poprvé navštívila Velkou
Když
Británii já, zůstala jsem tam tenkrát asi
dva měsíce a z tenisových kurtů jsem se
dostala skrz jógu pro seniorky až do
duhového
davu
procházejícího
Londýnem....

více
Ať
už plánujete strávit v Budapešti pouze
víkend nebo věnujete této evropské
metropoli více času, určitě se vám bude
hodit malý průvodce po věcech, které
byste si za žádnou cenu neměli nechat
ujít. Toužíte po objevování místních ...

26

7

2020

Města

Cestopisy

Na víkend do Milána

Vzhůru do Londýna

2

Pláže

11

2019

více slunné Itálie zná kde kdo, ale co
Břehy
zkusit netradiční výlet? Dneska se
podíváme do slunného Milána. Budete
určitě překvapeni, co všechno zde
můžete vidět. Jedná se o město, které je
vhodné třeba jenom na prodloužený
víkend. Milán ...
10

17

2019

Kuchyně

!

Na cestách Srí Lankou: 7
důvodů proč se nechat zlákat
kouzlem tohoto tropického
ostrova
více Lanka, dříve známá pod názvem
Srí
Cejlon, který je odvozen ze sanskrtského
Sinhala neboli „lví krev", je učiněným
rájem na zemi. Ačkoliv je na světě mnoho
míst, o kterých se tvrdí, že se podobají
ráji, Srí Lanka to má navíc podložené l...

27

9

2019

Soutěž ukončena: Vyhrajte sluneční balíček

... další aktuality

Váš E-mail:

Zasílání novinek

@

Vložením e-mailu souhlasíte se zasíláním novinek. Odhlásit se
můžete zde.

Města

Tipy

ODESLAT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Proč jet na
dovolenou s Vivu
Tipy

Tipy

Neopakovatelné kouzlo
15 zajímavostí o Řecku a „Mořská kráva“ je už opět
brazilského městečka Rio místních tradicích. Proč
na vzestupu. Byla vědci
das Ostras neboli Řeky z
líbají každého na
zachráněna na dalších
350
CESTOVEK
SLEVY
45 %
SKVĚLÝ
ústřic
potkání,
a coAŽ
znamená
sto
let SERVIS
Přimé zastoupení českých i německých a rakouských
Široký výběr, kvalitní služby a úspora až 45 % nákladů u
Kompletní servis při výběru Vaší dovolené, nákup
cestovních kanceláří v ČR.
většiny zájezdů.
letenek a ubytování.
siga-siga?

ODLETY Z OKOLÍ

PEVNÉ CENY

NĚCO SPECIÁLNÍHO

Pravidelné odlety z Prahy a blízkých českých,
německých a rakouských letišť.

Konečné ceny s online rezervací a platbou kartou či
převodem na účet.

Tvorba dovolených na míru, svatby v zahraničí a
okružní plavby.

Last minute Zájezdy Exotika First minute Lyže/hory Letenky Senioři 55+ Zájezdy s dětmi DÁRKOVÉ POUKAZY Newsletter Kariéra O nás

Cestopisy

Pobytové
Kouzelný ostrov Poznávací
Gomera
Řecko
Bulharsko

Rakousko
nelze vynechat
Německo

Tipy

Pláže

Eurovíkend
Plavby Zlaté a černé
Za sportem
Proč velryby
narostly do
pláže
Velká Británie
Evropa
Golf
tak obřích
rozměrů, a to
největšího kanárského
Francie
Svět
Fotbal

›

děkujeme
za
pozornost

Vydavatelství A 11
Ortenovo nám. 36,
170 00 Praha 7
www.a11.cz

20. 1. 2022

