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Úvod

Vydáváme celkem
95 zpravodajských titulů
 
70 Deníků a 25 týdeníků
 
Jsme nejčtenější seriózní deník  
v celé České republice
 
Deník má největší počet předplatitelů 
mezi všemi deníky a časopisy  
v České republice s počtem 70%  
předplatitelů z prodaného nákladu
 
Klienti mohou využívat  
jedinečnost segmentace na úrovni 
celostátní, oblastní, krajské  
i v kterémkoliv titulu jednotlivě
 
Umíme realizovat  
i netradiční formy inzerce

KLADENSKÝ

www.kladensky.denik.cz

Počasí

Zítra

Dobrá zpráva

pro Lánské
Spolek Naše Lány chystá na
sobotu 19. listopadu úklid
zdejšího lesa. Sraz všech zá-
jemců, kteří chtějí pomoci,
je ve 13 hodin u budovy
Lesní správy Lány. „Pojďte
s námi uklidit les před zi-
mou. Vezměte děti, kočárky,
sousedy a přidejte se k nám.
Ulehčíme lesu od nechtě-
ných odpadků. Zajistíme
gumové rukavice, odpadkové
pytle, lesní správa pak svoz
odpadu. S sebou si nezapo-
meňte vzít také termosku
s čajem a dobrou náladu,“
zvou pořadatelé.

KLADNO
Modeláři budou
opět vystavovat
Tradiční podzimní mode-
lářská výstava se uskuteční
v sobotu 19. listopadu od
8.30 do 17.30 hodin, tento-
krát v Dělnickém domě
v Kladně. K vidění tu pro
návštěvníky budou lodě, le-
tadla, bojová technika, fi-
gurky i působivé diorámy.
Celkově se jedná o báječnou
podívanou do světa plasti-
kových modelů, která může
být inspirativní nejen pro
děti, ale i rodiče. Přítomni
budou zkušení modeláři
ochotní poskytnout začá-
tečníkům cenné rady. Sou-
částí akce je i prodej mode-
lářských potřeb, dílna pro
děti a další program. (rob)

KLADNO
Tři sestry zahrají
v domě kultury
Koncert oblíbené kapely Tři
sestry se uskuteční zítra od
19.30 hodin v domě kultury
v Kladně. Jedná se o zdejší
desáté jubilejní vystoupení
skupiny. Vstupenky jsou
v předprodeji v Městském
informačním centru na pěší
zóně, čtenáři je mohou vy-
hrát i v soutěži. ...6

Chtěl koupit dárek k Vánocům, místo toho se
muž stal obětí internetového podvodníka
ROBERT BOŽOVSKÝ

Kladno – S blížícími se Vá-
nocemi mají žně interne-
tové obchody i bazary.
S tím jsou však spojena i
určitá rizika. Své o tom ví
například pětadvacetiletý
David z Brandýsku, který se
stal obětí podvodníka.
Rozhodl se varovat čtenáře
Kladenského deníku před
tím, aby neudělali stejnou

chybu jako on.
David chtěl udělat radost

desetiletému synovi své
přítelkyně tím, že mu nadělí
pod stromeček herní kon-
zoli Playstation 4. Z důvodů
výhodnější ceny zvolil inze-
rát na bazarovém serveru,
s nímž měl dosud jen dobré
zkušenosti.
„Kontaktoval jsem člově-

ka, který nabídku prodeje
herní konzole podal. Poža-

doval po mně zaplatit celou
sumu předem, což jsem od-
mítl a chtěl zboží poslat na
dobírku. Nakonec jsme se
dohodli, že mu polovinu
peněz zašlu předem a zby-
tek až po dodání konzole,“
popsal David.
Poté, co však odeslal 2600

korun, na zboží čekal mar-
ně. Zadavatel inzerátu dále
nekomunikoval. „Podle
údajů z ofoceného občan-

ského průkazu jsem se ho
pokoušel najít prostřednic-
tvím sociální sítě. Člověk,
kterému údaje patřily, ale
žádný inzerát nezadal a řekl
mi, že ho v této souvislosti
kontaktovalo už více pod-
vedených lidí,“ uvedl David.

Zjistil, že peníze odeslal
na účet anonymní karty
fungující na stejném prin-
cipu jako karty mobilních
operátorů. ....3

Předplacená
karta funguje na

stejném principu jako
známé předplacené

karty mobilních
operátorů.

Smog, který zabíjí

Foto: ČTK

Jak smog z lokálního
vytápění trápí obyvatele
Kladenska a Slánska se
dočtete uvnitř listu ...2

V pražském Klementinu byla
tento den naměřena nejvyšší
teplota v roce 2006 (16,4 °C)
a nejnižší v roce 1983 (-8 °C).

ÚTOKŮ PŘIBÝVÁ. Lékaři chtějí větší ochranu ...7
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KRIMI

ZÁBAVA ROZHOVOR

DEVADESÁTINY SPORT

ČESKO

Jednoho muže kdosi 
udupal, druhého 
přizabil. Pro necelých 
patnáct tisíc?

Svěrák a Uhlíř:
Poprvé jsme 
použili sousloví 
„mám tě rád“

Pražské porodnice 
jsou na hranici 
kapacity, říká 
vyznamenaný porodník

Plíšková a spol 
po triumfu. 
Krátké oslavy a teď 
lenošení u moře

Kdo se hlásí 
do škol?
Prodavači a dealeři

Vlasta Chramostová: 
Herečky někdy 
neumějí stárnout. 
To není můj případ

Předplaťte si Deník 
na rok a získejte 

zdarma 
dálniční známku 

na rok 2017

Ušetříte 
tak více než 

1 526 Kč. 

Ušetříte

Vánoční 

cena 

předplatného 

je 5 199 Kč 

na celý rok 

2017. 
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ÚTERÝ  15. LISTOPADU 2016 - ČÍSLO 267 CENA 16 KČ
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MORAVSKOSLEZSKÝ

www.moravskoslezsky.denik.cz

POČASÍ DNES

ZÍTRA

MRAZIVÉpočasí posledních dnů hraje do karet
vlekařům. Také v areálu Bílá v Beskydech (na sním-
ku) neponechali nic náhodě a sněžná děla tam,
dovolí-li to počasí, jedou na plné obrátky. Na sjez-
dovce musí ležet alespoň dvacet čísel sněhu, aby
tam mohla vyjet rolba a upravit ji. Areál by tam chtěli
otevřít pro lyžaře začátkem prosince. (lm)
Foto: Deník/Pavel Sonnek

Kopce se
halí do
bílé

Ostravská MHD příští rok nově:
jedna zóna, levnější jízdenky

PETR JIŘÍČEK

Ostrava – Bezmála sto mi-
lionů přepravených osob.
Tolik lidí ročně využije ost-
ravskou MHD. Město a do-

pravní podnik věří, že spolu
s čistějšími, bezpečnějšími a
brzy i moderními klimati-
zovanými vozy počet cestu-
jících už neklesne, naopak
do konce roku 2018 by rády

viděly opačnou tendenci. K
tomu, vedle už dříve avizo-
vaných změn, připravili s
platností od 1. ledna 2017
několik změn. Tou zásadní
je zrušení čtyř městských
zón. Nově bude pouze jed-
na.
„Nechceme cestující zatě-

žovat tím, aby přemýšleli
nad tím, ve které zóně se
právě nacházejí. Jsme snad
jediné větší město v zemi,
které ještě má tarifní
pásma. Jedno město proto
bude mít jednu zónu,“

představil plán města radní
pro dopravu Lukáš Semerák.
Cena „měsíčníků“ ne-

vzroste, právě naopak. Čím
delší platnost jízdenky, tím
vyšší úspora.
„Smyslem změn je zjed-

nodušení a zatraktivnění
elektronických forem jízd-
ného a zlevnění pro vybra-
né skupiny, zejména pro
náctileté a dlouhodobé ces-
tující. Zvýhodnili jsme tak
jízdenky, které mají delší
platnost a větší územní
rozsah,“ doplnil mluvčí Do-

pravního podniku Ostrava
(DPO) Miroslav Albrecht.

ROČNÍ ÚSPORA
AŽ SEDM STOVEK
Dospělí mohou ušetřit až
patnáct procent. V praxi to
znamená, že kdo si koupí
celoroční jízdenku, ušetří
703 korun, u půlroční jíz-
denky pak 325 korun.
Žáci a studenti pak budou

moci za cenu jedné zóny
jezdit od ledna po celém
městě.

Pokračování na straně 2

Ostrava si dala za cíl zastavitmeziročně asi
tříprocentní propad cestujících ve veřejné
dopravě. Toho chce docílitmimo jiné pod-
poroudlouhodobých elektronických jízde-
nek.Naopak ty papírové chce dopravní pod-
nik vhorizontuněkolika let zcela zrušit.

Žádné stavění
na Myslivně

Ostrava – Louka a les, ve-
řejná zeleň i orná půda.
Takové má být další využití
oblíbené lokality Myslivna
mezi Porubou a Krásným
Polem.
„Náš obvod zašle magis-

trátu podnět na změnu
Územního plánu města
Ostravy, aby Myslivna pře-
stala být plochou určenou
pro občanskou vybavenost.
Usnesli se na tom zastupi-
telé,“ sdělil Martin Otipka z
porubské radnice, která tak
reagovala na informace, že
město nepočítá s dalšími
budovami Vědecko-techno-
logického parku (VTP) i v
lesoparku Myslivna.
„Rozšiřování vědecko-

technického parku směřuje
do jiné lokality. Není proto
důvod, aby Myslivna zů-
stávala v územním plánu
jako místo pro výstavbu.
Zachováme její přírodní
charakter, kterého si oby-
vatelé Poruby tolik cení,“
uvedl starosta Petr Mihálik.
(uzi)

Krátce

JAK SE ŽIJE?
1989 vs. 2016
Beremeosmkrát
více. Jak a co
zdražilo?
strana 11

DÁREK K 17. LISTOPADU. Za urážku prezidenta vězení ...9

V pražském Klementinu byla
tento den naměřena nejvyšší
teplota v roce 1926 (14,5 °C)
a nejnižší v roce 1858 (-6,8 °C).

SVĚT

Východní Evropa se
vrací do Moskvy.
Kam míří ČR? strana 12

POZOR

Zítra je státní svátek.
Deník vyjde opět až v pátek!

EKONOMIKA
Co pomůže českých
chovatelům?
Jasnější značení
vajec i na krabici
strana 8

ČESKO

Stát pošle lidem
na bydlení méně
strana 9

SVĚT CELEBRIT

František Gellner
je mluvčím
Katapultu strana 13

HLAVNÍ HVĚZDA COLOURS of OSTRAVA:

Imagine Dragons (USA) strana 6

OD ČTVRTKA
17. LISTOPADU

Nabídka zboží platí do 20. 11. 2016 
nebo do vyprodání zásob.

SUPER CENA!

1 kg

19.
90

MANDARINKY

STŘEDA 16. LISTOPADU / ČTVRTEK  17. LISTOPADU 2016 - ČÍSLO 268 CENA 16 KČ

9 771213 557049

1 6 2 6 8

Brutalita dětí roste

Ekonomika

Povinné účtenky 
startují. Všechno, co 
o nich potřebujete 
vědět, se dozvíte 
v infograice
strana 6

o čEm sE mluví

Jakub a Anna. To jsou 
nejobvyklejší jména 
pražských novorozenců. 
Populární jsou ale i jména 
exotická
strana 4

Zdraví

Potřebujete komplexní 
regeneraci? Užijte 
si bahno v lázních. 
Uleví se vašim zádům 
i kloubům
strana 7

Od začátku roku 

v Praze spáchaly 

už 231 trestných 

činů

Vybírají slabé 

a bezbranné oběti 

Za jejich chování 

může příliš 

volná výchova, 

vzývání práva 

silnějšího i násilí 

v počítačových 

hrách

Více na stranách 3 a 5

Foto: Shutterstock

Praha

Zanedbané záchodky  
v 25 stanicích metra by měly  
do pěti let „prokouknout.“  
Je průměrná cena 7 milionů  
za opravu jednoho adekvátní? 
strana 9

P R A H A Č E S K O S V Ě T

PRAŽSKÝ www.prazskydenik.cz

Můžete nás číst také na svém tabletu, mobilním telefonu a na webu www.denik.cz

Na místě stadioNu ŠtvaNice vyroste koNcertNí síň. 
Praha pro ni dlouho hledá místo. radní pro kulturu Jan Wolf si myslí, že ho našel      ...strana 2

LISTOPAD 2016 NEPRODEJNÝ VÝTISK
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Cukroví podleabecedy /6

PŘÍLOHA DENÍKU / 26. 11. 2016

Vánoční speciálJednou v roce na Vánoceupečte si vánočku

Kulinářská školička pro děti
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Váš nový magazín Víkend je pokračováním magazínu Moje rodina + Fajn život

/ 3

/ 16

BYDLENÍ
MAGAZÍN NEJEN O BYDLENÍ A ZAHRADĚ

ČÍSLO  / �. listopadu ����

NÁVŠTĚVA

DŘEVOSTAVBA
z Jizerských hor

INSPIRACE

Papírový 

kouzelník 

Kartoons

INTELIGENTNÍ 

DOMÁCNOST 

Teplo 
domácího 

krbu

03_DENIK BYDLENI mutaceSC.indd   1

26.10.16   10:08
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kontakty

kontakty
Příjem inzerce pro agentury a národní klienty (doručovací adresa) 
VLTAVA LABe MeDiA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 –Jinonice

Sídlo VLtaVa LaBE MEDIa a.s.
VLTAVA LABe MeDiA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 –Jinonice
IČ: 01440578 • DIČ: CZ01440578

www.vlmedia.cz
www.mojeinzerce.cz
www.denik.cz
Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále jen VLM) vydává 71 deníků 
sdružených od září 2006 pod jednotný název Deník a také 23 týdeníků, 
které jsou kromě samostatného prodeje i nedílnou součástí novin. 

Formát inzertní strany (berlínský formát): 278 × 435 mm
1 sloupec – šířka: 43 mm
2 sloupce – šířka: 90 mm
3 sloupce – šířka: 137 mm
4 sloupce – šířka: 184 mm
5 sloupců – šířka: 231 mm
6 sloupců – šířka: 278 mm
(mezera mezi sloupci je 4 mm)

Formát inzertní – poloviční (tabloidové) strany: 200 × 280 mm
1 sloupec = 47 mm
2 sloupce = 98 mm

3 sloupce = 149 mm
4 sloupce = 200 mm

1/1 1/2 1/4 1/81/4

1/1 strany
200  x 280 mm

zrcadlo

1/4 strany
98 x 130 mm

zrcadlo

1/2 strany
200  x 130 mm

zrcadlo

1/4 strany
200 x 64 mm

zrcadlo

1/8 strany
98 x 64 mm

zrcadlo

(mezera mezi sloupci je 4 mm)
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Vydavatelství VLTAVA LABe MeDiA

CELoStÁtnÍ InZERCE
– inzerce není mutována

oBLaStnÍ InZERCE
– regionální mutace

kRaJSkÁ InZERCE
– krajská mutace

LokÁLnÍ InZERCE
–  lokální mutace  

(okresní)

 Deník Česká republika (70 deníků)
 Deník Čechy (45 deníků)
 Deník Morava (25 deníků)

   Pražský deník a Deník střední Čechy (11 deníků)
 Deník jižní Čechy (7 deníků)
  Deník západní Čechy (8 deníků)
  Deník severní Čechy (10 deníků)
  Deník východní Čechy (9 deníků)
 Deník Vysočina (5 deníků)
 Deník jižní Morava (6 deníků)
  Deník střední a východní Morava (8 deníků)
 Deník severní Morava a Slezsko (6 deníků)

 Hl. m. Praha
 Středočeský kraj
 Jihočeský kraj
 Plzeňský kraj
 karlovarský kraj
 Ústecký kraj
 Liberecký kraj

 královéhradecký kraj
 Pardubický kraj
 kraj Vysočina
 Jihomoravský kraj
 Olomoucký kraj
 zlínský kraj
 Moravskoslezský kraj

 (70 deníků)

     
     
     

Deník je největší zpravodajský titul v České republice.

Deník Čechy

Deník Morava

Deník Česká republika
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Deník Čechy

Deník Čechy

JiHOČeSkÝ krAJ

HL. M. PrAHA

STŘeDOČeSkÝ krAJ

krÁLOVÉHrADeCkÝ 
krAJ

PArDUBiCkÝ krAJ

LiBereCkÝ krAJ

PLzeŇSkÝ krAJ

kArLOVArSkÝ krAJ 

 strana 14

+ týdeník nymbursko*

+ týdeník Domažlicko*

+ týdeník klatovska*

+ týdeník Sokolovska*

 strana 15

 strana 16

 strana 17

 strana 13

 strana 12

 strana 11

 strana 11

 strana 18

ÚSTeCkÝ krAJ

+ týdeník Směr*

+ týdeník Chrudimsko*

* týdeníky jsou ve formátu taBLoID
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Deník Morava

Deník Morava

MOrAVSkOSLezSkÝ krAJ

JiHOMOrAVSkÝ krAJ

krAJ VYSOČinA

OLOMOUCkÝ krAJ

zLínSkÝ krAJ

+ týdeník naše Znojemsko*

+ týden u nás*

+ týdeník Vyškovské noviny*

+ týdeník nový život*

+ týdeník Slovácké noviny*

+ týdeník Vysočina*
+ týdenik Moravský sever*

+  týdeník Bruntálský  
a krnovský Region*

+ týdeník novojičínský Region

+  týdeník opavský 
a hlučínský Region*

+ t ýdeník karvinský  
a havířovský Region*

+ t ýdeník karvinský  
a havířovský Region*

+  týdeník Frýdecko-místecký 
a třinecký Region*

+ Prostějovský týden*

+ týdeník nové Přerovsko*
+ Hranický týden*

+ týdeník Slovácké noviny*

+ týdeník naše Valašsko*

 strana 19

 strana 20

 strana 21

 strana 22

 strana 23

+ Brněnský týden*

* týdeníky jsou ve formátu taBLoID
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zvýhodněná inzerce Čr, Čechy a Morava

PoČEt ČtEnÁřů

tištěný deník  
(berlínský formát)

Cena za mm sloupce pro libovolný formát

po–čt, so pátek

Deník Česká republika* 298 420

Deník Čechy* 207 308

Deník Morava* 119 152

Deník Česká republika  
(podklady v 71 různých mutacích) 350 505

Čtenost deníků v delším období

Průměrný počet výtisků předplatného

 Zdroj: MEDIA PROJEKT: 2.–3. čtvrtletí 2017

 Zdroj: MEDIA PROJEKT: 2.–3. čtvrtletí 2017

* Podklady mohou být ve zvýhodněné inzerci mutovány pouze do úrovně krajů
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Čtenost v posledních dvou týdnech

DENÍK oslovuje* téměř 2 miliony čtenářů
Jedno vydání DENÍKU pak čte 551 tisíc čtenářů

ZÁSAH 2 MILIONŮ ČTENÁŘŮ

Zdroj: MEDIA PROJEKT: 2. - 3. čtvrtletí 2017, 
Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK

* Čtenost v posledních 2 týdnech

8. 9. 2017 | 2DENÍK
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Průměrný počet výtisků předplatného

DENÍK má dlouhodobě nejvyšším počet výtisků předplatného

NEJVYŠŠÍ POČET VÝTISKŮ PŘEDPLATNÉHO

Zdroj: ABC ČR, 2-3.čtvrtletí 2017
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Ceny zvýhodněných formátů v Deníku Česká republika

FoRMÁty na tItuLnÍ StRaně

278 x 435 mm 278 x 202 mm 184 x 315 mm 137 x 435 mm 278 x 275 mm

po-čt, so:     630 000,-  
pá:              890 000,-  

po-čt, so:     338 000,-  
pá:              475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:    445 000,-   
pá:              630 000,-  

1/1 1/2 A 1/2 B 1/2 C 2/3 A

231 x 345 mm 278 x 135 mm

po-čt, so:     504 000,-   
pá:               710 000,-  

po-čt, so:     227 000,-  
pá:              320 000,-  

Junior
page

184 x 200 mm

po-čt, so:     227 000,-   
pá:              320 000,-  

1/3 B

137 x 202 mm

po-čt, so:    227 000,-   
pá:              320 000,-  

po-čt, so:    170 000,-   
pá:              240 000,-  

po-čt, so:   170 000,-   
pá:              240 000,-  

1/3 C 1/4 A

43 x 435 mm

po-čt, so:    117 000,-   
pá:            165 000,-  

90 x 150 mm278 x 50 mm

po-čt, so:   86 000,-  
pá:         122 000,-  

po-čt, so:   86 000,-  
pá:       122 000,-  

po-čt, so:    86 000,-   
pá:        122 000,-  

po-čt, so:      86 000,-   
pá:                  122 000,-  

1/8 A1/6 A 1/8 B 1/8 C 1/8 D

90 x 435 mm 278 x 100 mm

1/4 B

1/3 A

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

UCHO „dolní“
1 sl. x 80 mm
(min. výška 80 mm
max. výška 100 mm)

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

184 x 75 mm 137 x 100 mm

278 x 435 mm 278 x 202 mm 184 x 315 mm 137 x 435 mm 278 x 275 mm

po-čt, so:     630 000,-  
pá:              890 000,-  

po-čt, so:     338 000,-  
pá:              475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:    445 000,-   
pá:              630 000,-  

1/1 1/2 A 1/2 B 1/2 C 2/3 A

231 x 345 mm 184 x 435 mm 278 x 135 mm

po-čt, so:     504 000,-   
pá:               710 000,-  

po-čt, so:      445 000,-  
pá:              630 000,-  

po-čt, so:     227 000,-  
pá:              320 000,-  

Junior
page 2/3 C 1/3 A

184 x 200 mm 137 x 270 mm

po-čt, so:     227 000,-   
pá:              320 000,-  

po-čt, so:    227 000,-   
pá:              320 000,-  

1/3 B 1/3 C

90 x 435 mm 278 x 100 mm 231 x 120 mm 184 x 150 mm 137 x 202 mm

po-čt, so:    227 000,-   
pá:              320 000,-  

po-čt, so:    170 000,-   
pá:              240 000,-  

po-čt, so:    170 000,-   
pá:              240 000,-  

po-čt, so:    170 000,-  
pá:              240 000,-  

po-čt, so:   170 000,-   
pá:              240 000,-  

1/3 D 1/4 A 1/4 B 1/4 C 1/4 D

43 x 435 mm

po-čt, so:    117 000,-   
pá:            165 000,-  

1/6 D

278 x 50 mm 184 x 75 mm 137 x 100 mm 90 x 150 mm

po-čt, so:   86 000,-  
pá:         122 000,-  

po-čt, so:   86 000,-  
pá:       122 000,-  

po-čt, so:    86 000,-   
pá:        122 000,-  

po-čt, so:      86 000,-   
pá:                  122 000,-  

1/8 A 1/8 B 1/8 C 1/8 D

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

UCHO „dolní“
1 sl. x 80 mm
(min. výška 80 mm
max. výška 100 mm)

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

CENY ZVÝHODNĚNÝCH FORMÁTŮ V DENÍKU ČESKÁ REPUBLIKA

FORMÁTY NA TITULNÍ STRANĚ
43 x 80 mm

UCHO horní

po-čt, so: 107 280,-
pá: 151 200,-

278 x 80 mm

po-čt, so: 643 680,-
pá: 907 200,-

137 x 80 mm

po-čt, so: 312 840,-
pá: 453 600,-

278 x 35 mm 

po-čt, so:  281 610,-
pá: 396 900,-

278 x 435 mm 278 x 202 mm 184 x 315 mm 137 x 435 mm 278 x 275 mm

po-čt, so:     630 000,-  
pá:              890 000,-  

po-čt, so:     338 000,-  
pá:              475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:     338 000,-   
pá:               475 000,-  

po-čt, so:    445 000,-   
pá:              630 000,-  

1/1 1/2 A 1/2 B 1/2 C 2/3 A

231 x 345 mm 184 x 435 mm 278 x 135 mm

po-čt, so:     504 000,-   
pá:               710 000,-  

po-čt, so:      445 000,-  
pá:              630 000,-  

po-čt, so:     227 000,-  
pá:              320 000,-  

Junior
page 2/3 C 1/3 A

184 x 200 mm 137 x 270 mm

po-čt, so:     227 000,-   
pá:              320 000,-  

po-čt, so:    227 000,-   
pá:              320 000,-  

1/3 B 1/3 C

90 x 435 mm 278 x 100 mm 231 x 120 mm 184 x 150 mm 137 x 202 mm

po-čt, so:    227 000,-   
pá:              320 000,-  

po-čt, so:    170 000,-   
pá:              240 000,-  

po-čt, so:    170 000,-   
pá:              240 000,-  

po-čt, so:    170 000,-  
pá:              240 000,-  

po-čt, so:   170 000,-   
pá:              240 000,-  

1/3 D 1/4 A 1/4 B 1/4 C 1/4 D

43 x 435 mm

po-čt, so:    117 000,-   
pá:            165 000,-  

1/6 D

278 x 50 mm 184 x 75 mm 137 x 100 mm 90 x 150 mm

po-čt, so:   86 000,-  
pá:         122 000,-  

po-čt, so:   86 000,-  
pá:       122 000,-  

po-čt, so:    86 000,-   
pá:        122 000,-  

po-čt, so:      86 000,-   
pá:                  122 000,-  

1/8 A 1/8 B 1/8 C 1/8 D

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

UCHO „dolní“
1 sl. x 80 mm
(min. výška 80 mm
max. výška 100 mm)

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

CENY ZVÝHODNĚNÝCH FORMÁTŮ V DENÍKU ČESKÁ REPUBLIKA

FORMÁTY NA TITULNÍ STRANĚ
43 x 80 mm

UCHO horní

po-čt, so: 107 280,-
pá: 151 200,-

278 x 80 mm

po-čt, so: 643 680,-
pá: 907 200,-

137 x 80 mm

po-čt, so: 321 840,-
pá: 453 600,-

278 x 35 mm 

po-čt, so:  281 610,-
pá: 396 900,-
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zvýhodněná oblastní inzerce

08

Ústecký
a Liberecký kraj 

(Deník severní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek po–čt, so pátek

Pražský deník a Deník střední Čechy 60 70 156 600 182 700

Deník západní Čechy 56 80 146 160 208 800

Deník severní Čechy 48 62 125 280 161 820

Deník východní Čechy 55 75 143 550 195 750

Deník střední a východní Morava 40 53 104 400 138 330
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Hlavní město Praha a Středočeský kraj

PřÍJEM InZERCE
hl. město praha:
mobil: +420 601 589 064, e-mail: petr.obdrzalek@denik.cz
středočeský kraj: 
mobil: +420 777 354 334, e-mail: jiri.misek@denik.cz

+ týdeník nymbursko*

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

pražský deník Pražský deník 33 40 86 130 104 400

st
ře

d
oč

es
k

ý 
k

ra
j

Benešovský deník 12 22 31 320  57 420

Berounský deník 12 22 31 320  57 420

Boleslavský deník 18 25 46 980  65 250

kladenský deník 12 22 31 320  57 420

kolínský deník 12 22 31 320  57 420

kutnohorský deník 12 22 31 320  57 420

Mělnický deník 12 22 31 320  57 420

nymburský deník
Týdeník nymbursko*

12 22 22 (středa)
15 (středa)

31 320  57 420 57 420
16 800

Příbramský deník 12 22 31 320  57 420

rakovnický deník 10 20 26 100  52 200

středočeský kraj 33 40 86 130 104 400
*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

www.melnicky.denik.cz
www.boleslavsky.denik.cz
www.nymbursky.denik.cz
www.kolinsky.denik.cz
www.kutnohorsky.denik.cz
www.benesovsky.denik.cz
www.prazsky.denik.cz
www.pribramsky.denik.cz
http://kladensky.denik.cz/
www.rakovnicky.denik.cz
www.berounsky.denik.cz
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Jihočeský kraj

PřÍJEM InZERCE
nám. Přemysla Otakara ii. 8/5, 370 01 České Budějovice,
tel.: +420 386 100 761,
e-mail: inzerce.jc@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek po–čt, so pátek

Ji
ho

če
sk

ý 
k

ra
j

Českobudějovický deník 30 42 78 300 109 620

Českokrumlovsky deník 15 22 39 150 57 420

Jindřichohradecký deník 15 22 39 150 57 420

Písecký deník 15 22 39 150 57 420

Prachatický deník 15 22 39 150 57 420

Strakonický deník 15 22 39 150 57 420

Táborský deník 16 26 41 760 67 860

Jihočeský kraj 42 62 109 620 161 820

www.strakonicky.denik.cz
http://pisecky.denik.cz/
http://taborsky.denik.cz/
http://jindrichohradecky.denik.cz/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/
www.prachaticky.denik.cz
www.ceskokrumlovsky.denik.cz
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Plzeňský kraj

PřÍJEM InZERCE
kovářská 4, 301 00 Plzeň,
tel.: +420 377 168 245,
e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týdeník Domažlicko*

+ týdeník klatovska*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

pl
ze

ňs
k

ý 
k

ra
j

Domažlický deník
Týdeník Domažlicko*

16 29 17 (středa)
15 (středa)

  41 760   75 690   44 370
  16 800

klatovský deník
Týdeník klatovska*

16 29 17 (středa)
20 (středa)

  41 760   75 690   44 370
  22 400

Plzeňský deník 37 59   96 570 153 990

rokycanský deník 15 27   39 150 70 470

Tachovský deník 16 29   41 760   75 690   

plzeňský kraj 50 67 130 500 174 870  

http://tachovsky.denik.cz/
http://domazlicky.denik.cz/
http://klatovsky.denik.cz/
http://plzensky.denik.cz/
http://rokycansky.denik.cz/
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karlovarský kraj

PřÍJEM InZERCE
kovářská 4, 301 00 Plzeň,
tel.: +420 377 168 333,
e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týdeník Sokolovska*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

K
a
rl

ov
a
rs

k
ý 

k
ra

j

Chebský deník 15 29 39 150    75 690

karlovarský deník 19 37 49 590    96 570

Sokolovský deník
Týdeník Sokolovska*

15 25 16 (středa)
15 (středa)

39 150    65 250 41 760
16 800

Karlovarský kraj 32 45 83 520 117 450  

http://sokolovsky.denik.cz/
http://chebsky.denik.cz/
http://karlovarsky.denik.cz/
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+ týdeník Směr*

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

Ústecký kraj

PřÍJEM InZERCE
Velká Hradební 238/10, 400 01 Ústí nad Labem,
tel.: + 420 475 246 851
e-mail: inzerce.sever@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.
(c

en
y 

v 
kč

 b
ez

 D
PH

)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

Ú
st

ec
ký

 k
ra

j

Děčínský deník 15 23    39 150    60 030

Chomutovský deník 12 22    31 320    57 420

Litoměřický deník 15 23    39 150    60 030

Mostecký deník 15 23    39 150    60 030

Teplický deník
Týdeník Směr*

15 23 16 (středa)
15 (středa)

   39 150    60 030 41 760
16 800

Ústecký deník 19 26    49 590    67 860

Žatecký a Lounský deník 12 22    31 320    57 420

Ústecký kraj 40 49 104 400 127 890  

http://chomutovsky.denik.cz/
http://mostecky.denik.cz/
http://mostecky.denik.cz/
http://teplicky.denik.cz/
http://decinsky.denik.cz/
http://ustecky.denik.cz/
http://litomericky.denik.cz/
http://zatecky.denik.cz/
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Liberecký kraj

PřÍJEM InZERCE
Velká Hradební 238/10, 400 01 Ústí nad Labem,
tel.: + 420 475 246 851
e-mail: inzerce.sever@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek po–čt, so pátek

Li
be

re
ck

ý 
kr

aj

Českolipský deník 15 23 39 150   60 030

Jablonecký deník 15 23 39 150   60 030

Liberecký deník 19 26 49 590   67 860

Liberecký kraj 30 39 78 300 101 790

(viz Královéhradecký kraj)

http://ceskolipsky.denik.cz/
http://liberecky.denik.cz/
http://jablonecky.denik.cz/
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královéhradecký kraj

PřÍJEM InZERCE
kladská 17, 500 03 Hradec králové,
tel.: +420 495 800 811,
e-mail: inzerce.vychod@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek po–čt, so pátek

Kr
ál

ov
éh

ra
de

ck
ý 

kr
aj

Hradecký deník 25 40   65 250 104 400

Jičínský deník 18 29   46 980   75 690

Krkonošský deník 20 29   52 200   75 690

Náchodský deník 18 29   46 980   75 690

Rychnovský deník 18 29   46 980   75 690

Královéhradecký kraj 49 59 127 890 153 990

http://krkonossky.denik.cz/
http://jicinsky.denik.cz/
http://hradecky.denik.cz/
http://rychnovsky.denik.cz/
http://nachodsky.denik.cz/
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Pardubický kraj

PřÍJEM InZERCE
kladská 17, 500 03 Hradec králové,
tel.: +420 495 800 811,
e-mail: inzerce.vychod@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

Pa
rd

ub
ic

ký
 k

ra
j Chrudimský deník 

Týdeník Chrudimsko*
18 29 16 (úterý)

15 (úterý)
    46 980     75 690 41 760

16 800

Orlický deník 18 29     46 980     75 690

Pardubický deník 25 40     65 250  104 400

Svitavský deník 18 29     46 980     75 690

Pardubický kraj 49 59 127 890 153 990

týdeník Chrudimsko*

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://pardubicky.denik.cz/
http://orlicky.denik.cz/
http://chrudimsky.denik.cz/
http://svitavsky.denik.cz/
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kraj Vysočina

PřÍJEM InZERCE
Masarykovo nám. 43, 586 01 Jihlava,
tel.: +420 545 558 216,
e-mail: inzerce.jihlavsky@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týdeník Vysočina*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

K
ra

j V
ys

oč
in

a

Havlíčkobrodský deník 13 22 33 930   57 420

Jihlavský deník 13 22 33 930   57 420

Pelhřimovský deník 13 22 33 930   57 420

Třebíčský deník 13 22 33 930   57 420

Žďárský deník
týdeník Vysočina*

13 22 20 (čtvrtek)
25 (čtvrtek)

33 930   57 420 52 200
28 000

Kraj Vysočina 36 43 93 960 112 230

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://havlickobrodsky.denik.cz/
http://pelhrimovsky.denik.cz/
http://jihlavsky.denik.cz/
http://trebicsky.denik.cz/
http://zdarsky.denik.cz/
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Jihomoravský kraj

PřÍJEM InZERCE
Milady Horákové 9, 602 00 Brno,
tel.: +420 545 558 216,
e-mail: inzerce.brnensky@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týden u nás*

+ týdeník naše Znojemsko*

+ Brněnský týden*

+ týdeník nový život*

+ týdeník Slovácko*

+ týdeník Vyškovské noviny*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

Ji
ho

m
or

a
vs

k
ý 

k
ra

j

Blanenský deník
Týden u nás*

13 22 18 (středa)
20 (středa)

33 930 57 420 46 980
22 400

Brněnský deník
Brněnský týden* 21 29 26 (úterý)

25 (úterý) 54 810 75 690 67 860
28 000

Břeclavský deník
Týdeník nový život*

13 22 26 (čtvrtek)
25 (čtvrtek)

33 930 57 420 67 860
28 000

Hodonínský deník
Týdeník Slovácko*

13 22 26 (úterý)
30 (úterý)

33 930 57 420 67 860
33 600

Vyškovský deník
Týdeník Vyškovské noviny*

13 22 22 (pátek)
25 (pátek)

33 930 57 420 57 420
28 000

znojemský deník
Týdeník naše znojemsko*

13 22 18 (pondělí)
15 (pondělí)

33 930 57 420 46 980
16 800

Jihomoravský kraj 45 56 117 450 146 160

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://blanensky.denik.cz/
http://kladensky.denik.cz/
http://brnensky.denik.cz/
http://znojemsky.denik.cz/
http://breclavsky.denik.cz/
http://hodoninsky.denik.cz/
http://vyskovsky.denik.cz/
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Olomoucký kraj

PřÍJEM InZERCE
Aksamitova 2, 779 00 Olomouc,
tel.: +420 587 304 153,
e-mail: inzerce.olomouc@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týdeník Moravský sever*

+ Prostějovský týden*

+ týdeník nové Přerovsko*
+ Hranický týden*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

o
lo

m
ou

ck
ý 

k
ra

j Olomoucký deník 20 28 52 200 73 080

Prostějovský deník
Prostějovský týden*

13 20 22 (středa)
20 (středa)

33 930 52 200 57 420
22 400

Přerovský a Hranický deník
Týdeník nové Přerovsko*
Hranický týden*

13 35 35 (pátek)
30 (pátek)
20 (pátek)

33 930 91 350 91 350
33 600
22 400

Šumperský a Jesenický deník
Týdenik Moravský sever*

13 20 18 (úterý)
15 (úterý)

33 930 52 200 46 980
16 800

olomoucký kraj 28 36 73 080 93 960

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://sumpersky.denik.cz/
http://olomoucky.denik.cz/
http://prostejovsky.denik.cz/
http://prerovsky.denik.cz/
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zlínský kraj

PřÍJEM InZERCE
Aksamitova 2, 779 00 Olomouc,
tel.: +420 587 304 153,
e-mail: inzerce.olomouc@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ týdeník Slovácké noviny*

+ týdeník naše Valašsko*

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

z
lín

sk
ý 

k
ra

j

kroměřížský deník 11 15 28 710 39 150

Slovácký deník
Týdeník Slovácké noviny*

13 20 20 (středa, pátek)
15 (středa, pátek)

33 930 52 200 52 200
16 800

Valašský deník
Týdeník naše Valašsko*

13 20 15 (pondělí)
15 (pondělí)

33 930 52 200 39 150
16 800

zlínský deník 20 28 52 200 73 080

zlínský kraj 28 36 73 080 93 960

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://kromerizsky.denik.cz/
http://valassky.denik.cz/
http://zlinsky.denik.cz/
http://slovacky.denik.cz/
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Moravskoslezský kraj

PřÍJEM InZERCE
Mlýnská 10, 702 00 Moravská Ostrava,
tel.: +420 596 176 222,
e-mail: inzerce.moravskoslezsky@denik.cz

+  týdeník Bruntálský  
a krnovský Region*

+ týdeník opavský a hlučínský Region*

+  týdeník karvinský  
a havířovský Region*

+   týdeník Frýdecko-místecký 
a třinecký Region*

+  týdeník novojičínský 
Region*

Třinec

Hlučín

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek den s týdeníkem po–čt, so pátek den s týdeníkem

M
or

a
vs

k
os

le
zs

k
ý 

k
ra

j

Bruntálský a krnovský deník
Týdeník Bruntálský a krnovský region*

10 18 15 (úterý)
20 (úterý)

  26 100   46 980 39 150
22 400

Frýdecko-místecký a třinecký deník
Týdeník Frýdecko-místecký  
a třinecký region*

12 19 19 (úterý)
25 (úterý)

  31 320   49 590 49 590
28 000

karvinský a havířovský deník
Týdeník karvinský a havířovský region*

10 18 18 (úterý)
20 (úterý)

  26 100   46 980 46 980
22 400

Moravskoslezský deník 16 26   41 760   67 860

novojičínský deník
Týdeník novojičínský region*

10 18 18 (úterý)
20 (úterý)

  26 100   46 980 46 980
22 400

Opavský a hlučínský deník
Týdeník Opavský a hlučínský region*

12 19 19 (úterý)
30 (úterý)

  31 320   49 590 49 590
33 600

Moravskoslezský kraj 43 52 112 230 135 720  

*týdeníky vychází v polovičním formátu (tabloid), formáty tabloidu naleznete na str. 4

http://bruntalsky.denik.cz/
http://opavsky.denik.cz/
http://moravskoslezsky.denik.cz/
http://fm.denik.cz/
http://novojicinsky.denik.cz/
http://karvinsky.denik.cz/
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Slevy / Příplatky, storno poplatky 

Slevy jsou poskytovány pouze v rámci jedné objednávky, jednoho zákazníka (jednoho klienta 
 agentury) a stejného rozměru. obsah může být odlišný, slevy nelze dopočítat zpětně.

Inzerce – krajská vydání 
ve 2 krajích .......................10 %
ve 3 a více krajích .............20 %

sleVy KoMbInaČní  
– deníky a týdeníky

uplatňuje se při kombinaci krajů nebo lokálních deníků či týdeníků 
a platí pouze pro inzeráty stejného formátu zveřejněné ve stejný den. 
k této slevě lze přidat opakovací nebo rámcovou slevu.

sleVy  
personální  
InzerCe

na personální inzerci je poskytována sleva za uveřejnění dvou stejných 
inzerátů ve stejném titulu, pokud jsou tyto inzeráty stejného rozměru, 
jsou otištěny do 7 kalendářních dnů po sobě. Plná cena v pátek,  
50% sleva z ceny je u druhého inzerátu.

sleVy  
za opaKoVání

Slevy za opakování lze poskytovat pouze v případě opakování inzerátu 
stejného formátu. Slevy se uplatňují dle počtu opakování individuálně 
u každého titulu zvlášť. obsah inzerátu může být odlišný. nelze kombi-
novat se slevami za finanční objem.

Inzerce – lokální vydání deníku, týdeníku 
ve 2 lokálních denících, nebo týdenících ................... 15%
ve 3 a více lokálních denících, nebo týdenících ......... 25%

 3 uveřejnění ........................3 %
 6 uveřejnění. ......................  5 %
12 uveřejnění. ...................  10 %

24 uveřejnění .....................15 %
48 uveřejnění. ...................  20 %

* NET = cena po započtení příplatků a slev

příplatky za požadované umístění
Titulní strana deníku. ................................................................................................................  350 %
Titulní strana sešitu (mimo titulní strany deníku). ...........................................................................  100 %
Příplatek za umístění na straně 2 (do velikosti inzerce nejvýše 6 sl. x 135 mm) ...............................  100 %
Příplatek za umístění na straně 3 (do velikosti inzerce nejvýše 6 sl. x 135 mm) ................................ 100 %
Umístění na konkrétní redakční nebo inzertní straně (kromě stran 1, 2 a 3) ....................................... 25 %

příplatek za netradiční formy inzerce
Tzn. inzerce, která změní běžnou grafiku novin a magazínů ......................................................... 100 %

storno poplatky  
stornovat objednávku je možné pouze písemnou formou.
3 pracovní dny před objednaným zveřejněním ........................................................... 50 % z ceny neT*
2 pracovní dny před objednaným zveřejněním do 17.00 hod.  .................................. 100 % z ceny neT*

V kratším termínu nelze inzerát stornovat.
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Technické podmínky

1. obeCně teChnICKÉ ÚDaJe o tItUleCh VlM
VLM si vyhrazuje právo změn technických podmínek.

1.1 rozměry (formáty) zrcadla a sloupců: 
–  rozměr zrcadla: 278 x 435 mm
–  rozměr sloupců v mm: 1 sl. = 43 mm / 2 sl. = 90 mm / 3 sl. = 137 mm / 4 sl. = 184 mm /  

5 sl. = 231 mm / 6 sl. = 278 mm
– mezera mezi sloupci = 4 mm
1.2 Vlastnosti tiskové technologie:
Deník Čechy: tisková technologie – rotační ofset, papír – novinový 45 g/m2, tiskový rastr – 36 (92) 
l/cm (lpi), nárůst tiskového bodu – cca 25 %, natočení tiskového rastru (měřeno od osy x) – C = 105 M 
= 75 Y = 90 k = 45.
Deník Morava: tisková technologie – rotační ofset, papír – novinový 45 g/m2, tiskový rastr – 36–40  
(92–102) l/cm (lpi), nárůst tiskového bodu – cca 25 %, natočení tiskového rastru (měřeno od osy x) –  
C = 105 M = 75 Y = 90 k = 45.

Upozornění: VlM neručí za kvalitu publikované inzerce v případě:
– dodání nekompletních podkladů (např. chybějící obrázky nebo loga atd.)
– dodání podkladů, které obsahují chyby (textové chyby nebo špatný obrázek, případně logo atd.)
–  dodání podkladů, které neodpovídají dodaným „technickým podmínkám“ (špatný rozměr inzerátu, 

5 a více barev, nevložená písma, barevný režim rGB atd.)
náklady spojené se správou a kontrolou nekorektních inzertních podkladů budou účtovány objednateli 
inzerátu. 

2. obeCnÉ teChnICKÉ poDMínKy zpraCoVanÝCh InzertníCh poDKlaDŮ
2.1 Druhy inzerátů podle barevnosti a jejich minimální rozměry:
Minimální velikost plošného inzerátu na výšku je 20 mm/sloupec.
Barevný inzerát (pouze v kompozitním režimu CMYk).
Pro inzerci formátu UCHO je nutno zvolit vhodné barevné pozadí inzerátu, např. světlé pozadí s tmav-
ším písmem, nedoporučujeme používat negativní písmo. Vzhledem k velikosti formátu UCHO by bylo 
nejvhodnější písmo ve velikosti větší než 6 bodů. Prostý text (např. v Pr článcích) do velikosti 12 bodů 
by měl být pouze ve 100% černé, ne ve 2 a více barvách. Jedná se o problém s pasováním při tisku 
na novinový papír. Podklady dodané v režimu rGB musí být převedeny do režimu CMYk. Při tomto 
převodu může dojít k odchylkám v barevnosti (hodnoty zobrazení rGB neodpovídají CMYk režimu). 
Při nedodržení těchto podmínek neručíme za kvalitu tisku a nevzniká nárok na reklamaci.

2.2 akceptovatelné inzertní podklady:
VLM přijímá inzertní podklady pouze v datové podobě e-mailem, případně přes úschovnu, nebo FTP 
server.

2.3 Kompletní inzertní podklad obsahuje:
–  jeden optimalizovaný PDF nebo ePS soubor ve velikosti 1:1, text v křivkách, režim CMYk nebo 

stupně šedi, rozlišení obrázků 300 DPi ve velikosti 1:1
–  barevný náhled JPG
–  informace o výrobci inzertních podkladů (kontaktní osoba, adresa, telefonní a e-mailové spojení)

2.4 způsob pojmenování inzertních dat:
Jméno inzertního souboru musí být ve tvaru: jméno inzerenta_název titulu_první termín otištění.extenze 
(zkratka datového souboru). Příklad: XXXX_DČr_0303.pdf, info.doc nebo info.txt. 
komprimovaný soubor musí být ve stejném tvaru, odlišuje se pouze extenzí komprimačního formátu. 
Příklad: XXXX_DČr_0303.zip
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Technické podmínky / Uzávěrky inzerce

2.5 Komprimace inzertních dat:
–  PDF soubory se nekomprimují.
–  ePS soubor doporučujeme komprimovat zipovou kompresí (max. objem komprimovaných dat: 20 MB).  

informační soubor není třeba komprimovat.
 
2.6 způsob dodání podkladů:
–  e-mail
–  uložení podkladů na FTP VLM (přístup je nutno domluvit) 
komprimaci dat je třeba uložit do formátu zip (přípona .zip). Podklady na výrobu požadujeme zaslat 
příslušnému pracovníkovi vydavatelství, se kterým je objednávka sjednána.

3. VÝroba InzerátŮ na obJeDnáVKU
3.1 akceptovatelné podklady:
1. podklady pro zpracování ve VlM
 –  text MS Word (.doc) nebo prostý text (.txt) dodaný e-mailem (neposílat text jako tělo emailu, vždy 

posílat jako přiloženou přílohu)
 –  obrazové podklady: kvalitní foto a logo v elektronické podobě (formáty tif, eps, pdf nebo jpg s rozli-

šením 300 DPi při 100 % velikosti) – nutno dodat samostatně, ne vložené do souboru MS Word
2.  Dodaný pDF tiskový soubor vytvořený programem Adobe Distiler vyhovující normě   

iSO 12647-3 pro novinový tisk (obsahuje pouze jeden rámeček – obrazový, pokud je na okrajích 
inzerátů bílá plocha, nesmí být tato označena jako průhledná) 
–  rozměr inzerce (mimo některých formátů tabloid) je sazební obrazec, tedy soubor bez spadu 

a pasovacích značek (text a obrázky končí až na samotném okraji inzerátu)
 –  barevnost černobílá, nebo CMYk (nesmí obsahovat víc jak 4 tiskové barvy, jejich maximální 

součet je 245 % – neměl by přesáhnout 265 %)
 –  vložené fonty OpenType či Type 1 (TrueType fonty vkládat s „hlavičkou“ – Type 42)
 –  obrázky Grayscale nebo v barevném režimu CMYk a rozlišení 300 DPi (minimálně však 

200 DPi) – používaný barevný profil „iSOnewspaper26v4.icc“
3. z programu Corel Draw vytvořit buď PDF soubor, nebo ePS v režimu CMYk – fonty vždy   

ukládat v křivkách pokud nejsou OpenType.
Upozornění: VLM si vyhrazuje právo požádat zadavatele o jiné, kvalitnější předlohy.

UzáVěrKy InzerCe pro obJeDnáVKy

Den otištění Den objednávky

pátek, pondělní týdeník úterý do 16.00 hodin

sobota, pondělí, úterní týdeník středa do 16.00 hodin

úterý, středeční týdeník čtvrtek do 16.00 hodin

středa, čtvrteční týdeník pátek do 16.00 hodin

čtvrtek, páteční týdeník pondělí do 16.00 hodin

UzáVěrKy InzerCe pro DoDání poDKlaDŮ

Den otištění Dodání podkladů a náhledů

pátek, pondělní týdeník středa do 14.00 hodin

sobota, pondělí, úterní týdeník čtvrtek do 14.00 hodin

úterý, středeční týdeník pátek do 14.00 hodin

středa, čtvrteční týdeník pondělí do 14.00 hodin

čtvrtek, páteční týdeník úterý do 14.00 hodin
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Tematické rubriky a přílohy

1730. října 2017 Deník
www.denik.cz

MOJEPENÍZE | Energie

Radíme čtenářům
LIBOR HOLUB, obchodní ředitel Bohemia Energy

Jak vybírat dodavatele energií
OTÁZKA:
Jako domácnost hledáme
levnějšího dodavatele. Co
všechno zohlednit, jak si
spočítat případnou úsporu?

Jana Levá, Kadaň

ODPOVĚĎ:
Hledejte, určitě najdete. Ne-
rozhodujte se však jen podle
ceny. Podívejte se i na to,
jaké obchodní podmínky
daná společnost nabízí.
Ujistěte se, že je to solidní
a stabilní firma. Ověřte si,
zda zákazníkům poskytuje
kvalitní servis.
Do jaké míry se vám pře-

chod vyplatí, respektive ko-
lik ušetříte, si snadno
a rychle spočítáte prostřed-
nictvím kalkulaček úspor.
Ty jsou dostupné zdarma na

internetu. Ra-
dím využít
srovnávače
doporučova-
ného Energetic-
kým regulačním úřadem na
portálu www.tzb-info.cz,
který poskytuje objektivní
a přehledné srovnání. Není
od věci ani oslovit konkrét-
ního obchodníka, který vám
připraví cenovou nabídku
na míru. K posouzení úspo-
ry potřebujete poslední vy-
účtování, z něhož zjistíte
příslušné údaje. Rozhodně
by však bylo krátkozraké
nechat se očarovat pouze
jednorázovými výhodami.
Ty samy o sobě nejsou

špatné, ale mnohem důle-
žitější je dlouhodobá úspora,
vždyť nikdo nechce měnit
dodavatele na pár měsíců.

Když se lidé rozhodnou šetřit,
začínají u teplé vody
České Budějovice – Raději
sprcha, nežli koupel ve vaně
– tímto způsobem šetří tep-
lou vodou většina domác-
nosti, když už se rozhodnou
šetřit. Jde o nejrozšířenější
způsob omezování výdajů
domácností na energie. Vy-
plývá to z výzkumu usku-
tečněného pro energetickou
společnost E.ON, jehož vý-
sledky byly zveřejněny
v tomto měsíci.

CESTY K ÚSPORÁM
„Průzkum ukázal, že čím
vyšší má domácnost příjem,
tím méně se snaží šetřit,“
uvedl k tomu Vladimír Vá-
cha, tiskový mluvčí společ-
nosti. Nejméně jsou ochotni
uskromnit se lidé ve věku
od 18 do 34 let a naopak
častěji spoří generace osob
mezi 45 až 65 lety. Tito spo-
třebitelé se zaměřují nej-
častěji na zmíněné omezo-
vání spotřeby teplé vody,
anebo nevytápějí celý byt.
Výsledky průzkumu dále

ukázaly, že spotřeba elek-
trického proudu roste
u 21 procent odběratelů, za-
tímco u plynu se růst týká
16 procent odběratelů. Jako
zajímavost uveďme, že nej-
více se spotřeba zvýšila na
Zlínsku (o 31 procent za
rok). Stále více domácností
začalo v poslední době
elektřinu i samo vyrábět.
Solární panely využívá na
tento účel zhruba každá
dvacátá domácnost.
Rodiny topí nejčastěji

pomocí centrálního vytápě-
ní, ať už jde o plynový kotel
nebo o kotel na tuhé palivo.

V menších městech a obcích
dávají spotřebitelé přednost
spíše spalování uhlí nebo
dřeva. O modernizaci top-
ného systému do dvou let
uvažuje pětina dotázaných.

DOPORUČENÉ HODNOTY
Aby lidé zbytečně nepouš-
těli teplo „pánubohu“ do
oken, Václav Budín ze spo-
lečnosti E.ON radí zbytečně
nepřetápět. V obývacím po-
koji se podle něj ideální
teplota pohybuje mezi 20 či
21° C, v ložnici od 16 do
18 °C. V kuchyni by pak mě-
lo stačit 18 °C a v koupelně
24 °C. Dobré je udržovat
stálou teplotu. Větrat pravi-
delně, krátce a intenzivně.
Podle průzkumu se na

topnou sezonu asi třicet
procent domácností nijak
zvlášť nepřipravuje. Ve
vlastním zájmu by si však
každý uživatel měl nechat
systém topení zkontrolovat
alespoň jednou za rok. (jg)

Ilustrační snímek: Shutterstock

Zaostřeno na bezpečnost. Brusel cílí
na vyšší spolehlivost dodávek plynu

JOZEF GÁFRIK

M ožná tak trochu
ve stínu domácí-
ho vnitropolitic-
kého dění zůstaly

v nedávné době některé za-
jímavé ekonomické infor-
mace se širší obecnou plat-
ností, včetně sektoru ener-
getiky. Shodou okolností
tváří v tvář nadcházející zi-
mě se Evropský parlament
přijetím nových pravidel
v září rozhodl, že udělá zá-
sadní krok ke zvýšení bez-
pečnosti v oblasti dodávek
plynu. Cestou má být akti-
vování takzvaného mecha-
nismu solidarity.

SOUSEDSKÁ POMOC
Samotný pojem může sice
znít trochu bruselsko-úřed-
nicky, ale jeho obsah je na-
nejvýš užitečný. Na tomto
základě totiž mohou členské
státy v případě vážné krize
v zásobování plynem požá-
dat o pomoc sousední země,
členy Evropské unie. Prvo-
řadé je zajištění dostateč-
ných dodávek plynu pro
domácnosti, provozovny
dálkového vytápění a zaří-

zení základních sociálních
služeb, jako jsou nemocnice
a domovy důchodců.
Nová právní úprava, která

začne platit po splnění
všech zákonných podmínek
ještě letos, definuje čtyři
rizikové skupiny států. Tyto
skupiny by měly spolupra-
covat jednak při přijímání
preventivních, ale také
nouzových opatření.

RIZIKOVÉ FAKTORY
Česká republika je zmíněna
třikrát v první skupině, a to
při dodávkách plynu ze tří
směrů – Ukrajiny, Běloruska
a Baltského moře.
Nařízení klasifikuje tři

úrovně krizových situaci
v dodávkách zmíněné ener-
getické suroviny – včasné
varování, výstrahu a stav
nouze. Při vyhlášení krizové
situace o tom členský stát
tom informuje Evropskou
komisi a příslušné orgány
v rámci dané rizikové sku-
piny. Pomoc sousedů má
být rychlá a účinná, ovšem
každý stát ji pak musí do-
datečně zaplatit. V tomto
směru nařízení obsahuje
podrobné podmínky.
Cílem je posilnění bez-

pečnosti a solidarity člen-
ských zemí tak, aby se už
neopakoval například vývoj
v roce 2009, kdy dobro-
družná politika ukrajinské
vlády vedla k zastavení do-
dávek ruského plynu do
některých členských zemí

unie. Nyní je však už situace
přece jen jiná. Jednak se
podařilo propojit národní
sítě plynovodů i v jiných
směrech, než je jen
východo-západní, a navíc
mnohé existující plynovody
byly technicky upravené
tak, aby umožňovaly obou-
směrnou přepravu suroviny.
Nařízení bylo schváleno

velkou většinou hlasů
(567 poslanců pro, 101 proti,
23 se zdrželo), takže i z toho
vidět, že europoslanci si
důležitost této problematiky
plně uvědomují.
Cenné je, že přitom ne-

měli na mysli jen politické
příčiny možných problémů
v zásobování, ale například
také přírodní katastrofy či
lépe řečeno klimatické pod-
mínky.

TEPLO PRO OBČANY
„Domácnosti našich občanů
nesmí nikdy zůstat bez do-
dávek plynu. Členské státy
se zavazují navzájem si po-
máhat v případě přerušení
dodávek plynu. Nové naří-
zení posílí regionální spolu-
práci při nouzovém pláno-
vání a předcházení krizo-
vým situacím. Zároveň se
zvýší transparentnost do-
dávek plynu“, uvedl na
konto schvalování tohoto
dokumentu zpravodaj Ev-
ropského parlamentu, Polák
Jerzy Buzek.
Aby byla zaručená tech-

nická kvalita sítě, projdou

evropské plynovody každé
dva roky celkovou prověr-
kou. Dále získá Evropská
komise právo nahlížet do
všech dohod o strategických
dodávkách plynu do libo-
volného členského státu.
V praxi půjde o mezinárodní
dohody, které představují
nejméně 28 procent celo-
roční spotřeby plynu
v daném členském státě.
Údaje o tom, jak je která

země závislá na dodávkách
plynu z hlediska celkové
skladby zdrojů, přinášíme
v infografice. Česká republi-
ka je zhruba se sedmnácti-
procentním podílem v po-
slední třetině žebříčku, i dí-
ky prozíravé sázce na jader-
nou energii v minulosti.
Vede Rumunsko a Nizoze-
sko, kde se podíl plynu na
celkové energetické bilanci
blíží k polovině. Nutno však
říct, že v obou zemích hrají
významnou roli i vlastní
zásoby.

DOPADY NA CELEK
Nezávisle na situaci jednot-
livých zemí však platí, že
zemní plyn zůstává mimo-
řádně významným prvkem
energetické bilance evrop-
ského integračního sesku-
pení. O to více, že velká část
této suroviny se dováží
z třetích zemí. Vážné naru-
šení dodávek plynu by mělo
dopad na celou unii, proto
je hledání cest k vyšší bez-
pečnosti přirozené.

Nařízení o bezpečných
dodávkáchplynu. Tak
se jmenuje souhrnno-
výchpravidel Evropské
unie ve velmi citlivé
energetické oblasti.

Od ropy a uhlí k plynu, jádru, větru a slunci

Ropné produkty

Zemní plyn

Pevná paliva

Jaderná energie

Obnovitelné zdroje
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PODÍL ZEMNÍHO PLYNU VE SKLADBĚ 
ZDROJŮ ENERGIE ZEMÍ EU

PRO zdraví

U mrtvice je nejzásadnější ČAS
Cévní mozková příhoda,
lidově mrtvice, zasáhne
ročně 35 tisíc Čechů. Stává
se tak hlavní příčinou
trvalé invalidity i třetí
nejčastější příčinou úmrtí
u nás. Světový den mrtvice,
který je Světovou
zdravotnickou organizací
(WHO) a Světovou
organizací pro mrtvici
(WSO) vyhlášen na 29.
října, si proto klade za cíl
zvýšit povědomí o tomto
zákeřném onemocnění.

DENIS DRAHOŠ

C
évní mozková příhoda,
CMP, mozková mrtvice,
mozkový infarkt.
Všechny tyto názvy
označují akutní poruchu

průtoku krve v části mozku, která
může mít fatální dopady na lidské
zdraví i život. Ačkoliv v důsledku
cévní mozkové příhody zemře v
průměru třicet Čechů denně, je
povědomí veřejnosti o tomto
onemocnění, jeho příznacích a
především první pomoci stále po-
měrně nízké.
Rozpoznat potíže včas a oka-

mžitě přivolat rychlou záchrannou
službu je však pro záchranu po-
stiženého vůbec nejzásadnější.
„Pokud postižení nebo jeho blízcí

včas odhalí, že může jít právě o
mrtvici, a zavolají okamžitě rych-
lou záchrannou službu, mohou
být dopady na zdraví minimální. V
opačném případě může cévní
mozková příhoda končit i smrtí,
nebo přinejmenším trvalými ná-
sledky.
Netrvá totiž dlouho a neokysli-

čené nervové buňky začnou
odumírat. Po několika hodinách je
mozek již nenávratně poškozen,“
uvádí Alena Caletková, vrchní

sestra neurologického oddělení
Nemocnice Přerov, jež je členem
skupiny Agel.
Mrtvice je zákeřná v tom, že její

příznaky nemusejí být – například
na rozdíl od infarktu myokardu,
který je typický silnou bolestí za
hrudní kostí – jednoznačné. V ně-
kterých případech se objevuje po-
kles koutku úst či poruchy řeči,
jindy přichází ochrnutí či slabost
na končetinách jedné poloviny
těla, případně i náhlé poruchy vě-

domí. Záleží
vždy na tom,
jaká část mozku
je infarktem za-
sažena.

PŘÍZNAKY
MRTVICE
A CO DĚLAT
V řadě případů
pak může jít jen
o málo výrazné
poruchy citli-
vosti, brnění
končetin a obli-
čeje, dvojité vi-
dění, závratě,
zvracení či bo-
lest hlavy bez
zjevné příčiny.
Nejčastější pří-
činou nemoc-
nosti a invalidi-
ty je v rozvinu-
tých zemích
právě mozková
mrtvice.
„Pokud se

kterýkoliv z
těchto signálů objeví, je potřeba
ihned jednat, a to i v případech,
kdy postiženého nic nebolí a po-
tíže ustupují. Během několika mi-
nut může totiž mrtvice udeřit
znovu a mnohem silněji. Proto by
lidé určitě nikdy neměli podceňo-
vat situaci a vždy raději volat 155.
Rychlá pomoc, poskytnutá do čtyř
hodin od počátku příznaků, může
odvrátit negativní následky,“ do-
dává Alena Caletková s tím, že je-
dině vyšetření neurologa může

onemocnění spolehlivě potvrdit
nebo vyloučit.
Někdy se u mozkových příhod

stává, že několik dní či týdnů před
samotným projevem mozkové
příhody přicházejí ataky, tedy ur-
čité záchvaty, které jsou bez ná-
sledků, ale varují právě před brz-
kým příchodem mrtvice. Pokud v
této fázi přijde pacient k lékaři, lze
mozkové příhodě předejít.
„V České republice postihne až

40 tisíc lidí ročně,“ uvedl primář
neurologického oddělení Nemoc-
nice Jihlava MUDr. Ondřej Škoda,
Ph.D.

CO MŮŽEME OVLIVNIT
Mezi ovlivnitelné rizikové faktory
vzniku mrtvice patří vysoký krev-
ní tlak, cukrovka, vysoká hladina
cholesterolu, nepravidelná srdeční
akce (fibrilace), obezita. Pro sní-
žení rizika onemocnění by se lidé
měli dále vyvarovat kouření, nad-
měrné konzumace alkoholu, ale i
fyzické nečinnosti a stresu. Důle-
žitý je tedy zdravý životní styl s
dostatkem pohybu a pestré stravy.
Zásadní roli hraje v případě, kdy
člověk trpí dalším onemocněním,
také pravidelné užívání léků dle
doporučení ošetřujícího lékaře.
Mezi rizikové faktory, které

ovlivnit nemůžeme, pak patří věk,
mužské pohlaví a genetická dis-
pozice. Ve středním věku totiž
mrtvice častěji zasáhne muže, ve
vyšším věku je již postižení u
obou pohlaví stejně časté. U žen
však bývají jeho důsledky fatál-
nější.

INZERCE
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Další fi liálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz 
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách! 

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.

KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22 • 190 00 Praha 9

Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz

www.kik.cz

NOVĚ
OTEVÍRÁME

otevírací doba: 
po - so 09.00 – 20.00  
ne 09.00 – 20.00

10 % NA VŠECHNO*
* Sleva platí pouze v prodejně 109 00 Praha, ul. Hornoměcholupská a je poskytována dne 26.10. a 27.10.2017 na pokladně. Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva neplatí na dárkové poukázky.

dne 26.10.2017 od 08:00 hodin 
v Praze, ul. Hornoměcholupská (u Kaufl andu)

NAVŠTIVTE 
NAŠI NOVOU 
PRODEJNU!

PRObydlení

Když dostávají
podlahy ZABRAT
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Podlahy v kuchyních,
koupelnách, předsíních či
zádveřích jsou těmi nejvíc
namáhanými v našich
domácnostech. V těchto
místnostech se hodně
pohybujeme a také činnosti,
které zde běžně probíhají,
vyvíjejí velkou zátěž na
podlahové krytiny.

ALICE TAUSSIKOVÁ

Podlahy v kuchyních a kou-
pelnách jsou největší hrdi-
nové našich domovů.
Musejí splňovat a vydržet
specifickou a náročnou zá-

těž v podobě vody, zvýšené vlhkosti,
výparů, mastnoty a dalších nástrah,
které jsou spojeny s každodenním
fungováním domácnosti. Důležité je
tedy skloubit a správně sladit naše
přání, představy a finanční limity s
možnostmi toho kterého podlahového
materiálu. Předejdeme tak nejen zkla-
mání, že se naše nová podlaha brzy
poničila, ale také ušetříme peníze
nutné při následných opravách či vý-
měně krytiny. Pokud máme

k dispozici architekta či bytového de-
signéra, určitě by nás především on
měl varovat před nesplnitelnými oče-
káváními a doporučit ten nejvhodnější
materiál vzhledem k funkci i k desig-
nu daného interiéru jako celku. Pokud
stavbu či rekonstrukci provádíme ví-
ceméně svépomocí, měli bychom dát
na zdravý rozum a nenechat se unést
mnohdy nepraktickými trendy z ča-
sopisů.

PODLAHA JE GRUNT
Podlahy a stěny jsou v interiéru nej-
většími plochami, a tudíž nejsilněji
ovlivňují to, jak se doma budeme cítit.
Na trhu je velké množství druhů pod-
lahových krytin se svými přednostmi i
minusy. Důležité je, jak konkrétně vy-
padá naše současná rodina, jak velké
máme děti, zda máme domácí zvířata,
jak často vaříme apod. A také třeba,
zda se chceme o zvolený podlahový
materiál v budoucnu starat. Což pří-
rodní materiály, na rozdíl od těch
umělých, vyžadují. „Při výběru podla-
hy bychom měli navštívit více firem,
studií či výrobců a zajímat se o složení
podlahy, náročnost údržby, životnost,
míru zatížení a samozřejmě i cenu.
Rovněž důležité je nechat si podlahu
kvalitně položit,“ říká interiérová de-
signérka Monika Gavulová.

KLASIKA, NEBO NOVINKY?
Podlahovou klasikou je dřevo, které je
příjemné, teplé a přirozené, ale vyža-
duje péči a nepatří k nejlevnějším.
Pokud uvažujeme o dřevě třeba do
koupelny, tak vybíráme jen tvrdé a
proti vlhkosti odolné druhy. A raději
jen do těch koupelen, které mají okna
a jsou tudíž větratelné.
Novodobým materiál jsou naopak

betonové stěrky s epoxidovými či po-
lyuretanovými nátěry. Tyto podlahy
jsou jednolité, tedy zcela bez spár.
Dobře se udržují, jsou odolné vůči na-
máhání, vodě a jsou antibakteriální,

čímž splňují i přísné hygienické nor-
my. Existují navíc v řadě barevných
odstínů. Na druhou stranu vždy budou
působit tak trochu chladně a in-
dustriálně, ostatně z prostředí prů-
myslu původně pocházejí.
Dnes už naštěstí můžeme zapome-

nout na kdysi populární, ale většinou
ne příliš estetickou nabídku linoleí pl-
ných ftalátů. V současnosti se místo
nich používá především marmoleum
vyrobené z přírodních obnovitelných
materiálů, čímž podlahy splňují certi-
fikáty o zdravotní nezávadnosti.
Co určitě nepatří do kuchyně ani do

koupelny, je plovoucí laminátová
podlaha. Je citlivá na vlhkost a po-
měrně křehká. Také přinejmenším do
kuchyně nepatří koberec, který v této
místnosti nebude nikdy splňovat hy-
gienický standard. Zato dlažba je
odolná a dobře udržovatelná, přeci jen
ale může působit poněkud studeným
dojmem. Stále více se rozmáhajícím
materiálem je vinyl. Trpí ale na vrypy,
proto je nutno jej poctivě ošetřit pře-
lakováním.
Oříškem při rozhodování o podlaze

se mohou stát kuchyně propojené s
obývacími prostory. Zde je třeba velmi
citlivě volit, jak celkově podlahovou
plochu pojmeme. Pokud použijeme
kombinaci dvou materiálů, určitě vy-
bírejme takové, jejichž vzájemné sou-
sedství nebude rušivým prvkem. Lépe
je zvolit buď dva umělé materiály, ne-
bo dva přírodní. Pokud pokryjeme obě
propojené místnosti stejnou krytinou,
mějme na paměti, že například dlažba
bez podlahového vytápění nemusí být
v obývacím pokoji až tak příjemná.
Obzvlášť v případě, že rádi sedáváme
na zemi nebo máme děti, které se po
ní často batolí.
Podlahové vytápění dnes lze překrýt

téměř jakýmkoliv materiálem, pozor
snad jen u masivních dřevěných pod-
lah, protože vlivem změn teplot se
dřevo rozpíná.

Vyjádření odborníka

Ing. Monika Gavulová
konzultantka feng shui
a interiérová designérka
inspiraceprirodou.com
Jaké nejčastější chyby lidé
dělají při řešení podlah
pro koupelnu a kuchyni?
Podceňovaná bývá

pokládka a celkové sla-
dění se zbytkem míst-
nosti. V kuchyních to
není o typu podlahy, ale
o kvalitě. Podlahu, která
vydrží frekventovaný
pohyb, ohrožení vodou,
mastnotou, pády věcí, a
k tomu bude dlouho
sloužit, za 300 Kč/m
prostě nekoupím. Z ma-
teriálů bych se v kou-
pelně vyhnula podlaze
dřevěné, protože dřevo
neustále pracuje, nebo
laminu. Varovala bych
před levnými podlahami
všech typů „v akci“ v
hobby marketech.

Zabýváte se pohledem na
interiér z hlediska feng
shui – jak může tohle
starobylé umění pomoci s
výběrem podlah? A doká-
že zohlednit moderní
materiály?
Přírodní materiály nás

posilují, umělé vyčerpá-
vají. Barvy přírody při-
nášejí klid. Proto je
vhodnější z pohledu
feng shui vybírat dekory

a barvy
souvi-
sející s
prvkem
dřeva a
země. Po
vodě ani
ohni nechodíme, proto
modrá a červená barva
na zemi není šťastnou
volbou. Naopak asociace
se dřevem, trávou, zemí,
půdou, barevným listím,
loukou, toto vše přináší
kus přírody k nám do-
mů. Pokud se zaměřím
na materiál, tak koupel-
na je spojena s prvkem
vody. Vodu, což je ne-
stálý živel, kontroluje
země (dlažba keramická,
kamenná), proto i pro
mě jde pocitově do kou-
pelny nejlépe právě
tento typ podlahy. Ku-
chyně má energii ohně,
který je podporován
dřevem. Dřevo je do ku-
chyně určitě vhodné.
Pokud je umístěna na
jižní straně a ohně je
zde hodně, vhodný je
naopak prvek země
(dlažba), který oheň
utlumí. Všechny umělé
materiály (PVC, lamino)
patří k prvku ohně. (at)
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Lidem nabízí možnost, aby 
diskuzím přihlíželi přímo 
na  místě, kde se natáčejí, 
a  do  pořadu se aktivně za-
pojili. Hlavní roli hrají té-
mata, která trápí a  zajímají 
samotné diváky. Exkluzivní 
živý přenos, výjimeční hosté 
a  nový styl politické disku-
ze slibují velkou podívanou. 
„V  přímém přenosu budete 
moci sledovat ostré výmě-
ny názorů mezi mými hosty 
a publikem. Uvidíte, jak jsou 

si politici a významní lidé ve-
řejného života schopni obhá-
jit svůj názor v situacích, kdy 
proti nim stojí obyčejní lidé,“ 
vysvětlil mediální magnát. 

Úspěch ale slaví i  ostatní 
pořady, které moderuje. „Stá-
le zvyšující se počet diváků, 
kteří sledují Duel Jaromíra 
Soukupa speciál, jenom do-
kazuje sílu stanice TV Ba-
rrandov. Jsem velmi potěšen, 
že to byla právě naše skupi-
na, která ve  chvílích, kdy se 

rozhodovalo o  budoucnosti 
a celkovém směřování České 
republiky, poskytovala našim 
občanům opravdu nezávis-
lé zpravodajství a  politickou 
debatu bez jakékoli cenzury,“ 
řekl moderátor.

Navíc politika Čechy oprav-
du baví. „Dlouhodobě se uka-
zuje, že diváci naší stanice
velmi oceňují publicistické 
a  zpravodajské pořady – po-
čet lidí, kteří je považují 
za  nejlepší ze všech televiz-
ních stanic, vzrostl meziroč-
ně o 56 procent, jak vyplývá 
z  aktuálních dat výzkumu 
MML. Jsem tedy rád, že tyto
nové formáty rozšířily již bo-
hatou nabídku pořadů všech 
kanálů Skupiny Barrandov 
a že si každý divák vybere to 
své,“ uzavřel Jaromír Soukup.

Barrandov přichází s novým 
pořadem s výjimečnými hosty

Generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup 
(48) sklízí u  publika díky politickým pořadům Duel 
Jaromíra Soukupa a Týden s prezidentem velké úspě-
chy. Nyní se moderátor rozhodl, že dá větší prostor di-
vákům, a přichází s novým pořadem Aréna Jaromíra 
Soukupa, který se bude vysílat každé úterý ve  21.25 
na TV Barrandov.

PRO cestovatele

Zahrádkáři
KERSKU
Stímto nápisem se
stále setkáte v
restauraci
U pramene v chatové
osadě Kersko. Je ze
slavného filmu
Slavnosti sněženek,
jehož atmosféru tu
pocítíte i více
než třicet let od
natáčení.

HANA MALÉNKOVÁ

S
tačí se Kerskem
projít na podzim a
výlet zakončit v
místní legendární
restauraci Hájenka.

Když kolem vás mlhavým
podzimním podvečerem
projede chatař na rozhrka-
ném kole, iluze bude doko-
nalá. Možná se pak začnete
rozhlížet, kdy kolem vás
proběhne divočák, a začnete
přemýšlet, jestli je lepší si
ho dát se šípkovou, nebo se
zelím.

PO STOPÁCH HRABALA
Chatová osada Kersko leží 25
kilometrů od Prahy poblíž
Nymburka a je součástí obce
Hradištko. Již léta je neod-
dělitelně spjata se spisova-
telem Bohumilem Hraba-
lem. Ten prožil v malé cha-
tičce ve společnosti mnoha
polodivokých koček několik
let svého života a je po-
hřben na hřbitově v Hra-
dištku.
A právě o svérázných

obyvatelích Kerska je i Hra-
balova známá kniha Slav-
nosti sněženek, podle níž
byl v Kersku natočen stej-
nojmenný film. Na Hrabala
tu vzpomínají dodnes. Po
něm je pojmenována místní
naučná stezka, pravidelně se
tu na jaře konají lesní slav-
nosti Hrabalovo Kersko,
stále se můžete zajít podívat
na Hrabalovu chatu nebo na
jeho hrob v Hradištku, který
zdobí figurky koček.

LESNÍ VILOVÉ MĚSTEČKO
Kersko není jen obyčejnou
chatovou osadou. Ne nadar-

mo se mu říká
lesní městečko.
Mezi vzrostlými
stromy kerského
lesa stojí nejen
malé chatky, ale i
architektonicky

zajímavé domy a
vilky. Oblast byla
osídlena již v dáv-
ných dobách. Obec
Hradištko podle
Kosmovy kroniky
existovala v 11.
století a na místě
osady prý byla
osada Kří, jež zřej-
mě dala název
Kersku.
Současné Kersko

ovšem vzniklo
mnohem později.
Za první republiky
les vlastnil statkář
Hyross ze Sadské,
který jej v roce
1934 rozdělil pra-
voúhlými alejemi
na pozemky, jež
rozprodal bohatým

zájemcům z Prahy,
a ti si tu pak vy-
budovali letní
sídla. Zajímavé je,
že Kersko bylo
rozparcelováno,
jak píše Bohumila
Hrabal, podle ori-
entačního plánu
New Yorku. Hlavní
třída má představovat Pátou
avenue na Manhattanu a na
ni kolmé cesty další newy-
orské ulice. A pokud byste
se prý na plán Kerska podí-
vali shůry, vypadal by jako
list kapradiny.
V době založení osady tu

byly navrtány dva minerální
prameny a cílem majitele
panství Hyrosse bylo vytvo-
řit tu velké lázeňské leto-
visko. Vybudoval koupaliště
s výletní restaurací, hotel
pro výletníky i hlavní třídu
tzv. Betonku, u níž byla po-
stavena slavná Hájenka. Od
té doby se Kersko sice tro-
chu změnilo a vznikla zde
moderní sídla, stále si
ovšem aspoň částečně
uchovává svou původní pr-
vorepublikovou podobu.

PROJDĚTE SE KERSKEM
Díky rovinaté krajině Polabí
si Kersko oblíbili cyklisté,
pěší turisté i houbaři. Pokud
byste si ho chtěli celé pro-
hlédnout, je nejlepší se vy-

dat po naučné stezce Bohu-
mila Hrabala, která měří asi
sedm kilometrů, má třináct
zastavení a provede vás ce-
lým kerským lesem. Dozvíte
se na ní spoustu informací
nejen o Kersku a místní
přírodě, ale také o známém
spisovateli a jeho díle. Stez-
ka vás zavede ke dvěma
Národním přírodním pa-
mátkám a na několik histo-
ricky zajímavých míst.
První přírodní památkou

jsou tři lesní rybníčky, kde
žije čolek velký, druhou je
slatinná louka, na níž kvete
mnoho vzácných rostlin.
Vynechat byste ale neměli
ani návštěvu dvou známých
borovic kerského lesa, které
proslavil také Bohumil Hra-
bal. Jedna se jmenuje Krásná

Pepina a měří 34 metrů.
Vedle ní stála Švarná Tonka,
vysazená již v roce 1620, z
níž zbylo jen torzo ležící na
zemi. Zajímá-li vás víc his-
torie, můžete se stavit u
kersko--hradištského me-
nhiru na břehu Labe, který
tu podle jedné z teorií stojí
již od dob Keltů. Dalším
historicky zajímavým zasta-
vením je místo zvané Na
kostelíku, kde v minulosti
stála Kaple Božího těla za-
ložená po třicetileté válce.
Po jejím zboření si sem lidé
jezdili pro stavební materiál
a dodnes můžete pozůstatky
kaple vidět na několika do-
mech v Hradištku.
Žízeň během procházky

zaženete u minerálního
pramene sv. Josefa. Z vrtu
hlubokého 89 metrů pochází
přírodní uhličitá voda, které
se říká kerka, a jezdí sem
pro ni nejen chataři, ale i li-
dé ze širokého okolí. Poblíž
pramene stojí druhá známá
kerská restaurace U prame-

ne, známá také jako Dome-
ček, kam Hrabal chodil s
oblibou na pivo, stejně jako
do Hájenky.
Jakýmsi kulturním a in-

formačním centrem Kerska
je Lesní ateliér Kuba, jehož
součástí je galerie a kera-
mická dílna, v níž vyrábějí
figurky zvířátek, hlavně pak
koček, které díky Hrabalovi
ke Kersku prostě patří. Celou
procházku pak doporučuje-
me stylově zakončit v hos-
podě Hájenka. Ať už si tu
dáte kančí kýtu se šípkovou,
nebo pečeni se zelím či ji-
nou místní specialitu, vše je
nejlepší zapít vyhlášeným a
opět s Hrabalem spojeným
Postřižinským pivem z ne-
dalekého pivovaru Nym-
burk.

HRABALOVACHATA

RESTAURACEHÁJENKAVKERSKU

Tipy na výlet
SVATÝ HUBERT NA LOUČNI: Patron všech lovců a
myslivců zavítá o víkendu 4.-5. 11. na zámek Lou-
čeň u Nymburka. K jeho poctě a na počest mysli-
vosti tu totiž proběhnou barokní Svatohubertské
slavnosti. Během nich se setkáte se sokolníky a
také s velkými pomocníky myslivců – s loveckými
psy. Samozřejmě se můžete těšit na zvěřinové hody
v restauraci Vtipná kaše na nádvoří zámku a v re-
stauraci zámeckého hotelu Maximilián. Podrob-
nosti na www.zamekloucen.cz.

HALLOWEEN V ZOO: Chcete-li dodatečně oslavit
strašidelný svátek Halloween, můžete se svými
dětmi vyrazit v sobotu 4. 11. do některé z českých
zoologických zahrad. V Zoo Ostrava se bude konat
lampionový průvod a zároveň sem budete moci
přinést dýně pro zvířátka. Zoo bude otevřena až do
18.30. Bát se můžete i v Zoo Ohrada v Hluboké
nad Vltavou. Potkáte tam totiž čarodějnice a i tady
vás čeká lampionový průvod zahradou. Strašidelná
atmosféra bude vládnout také v Zoo v Ústí nad
Labem, kde je připraveno pro děti mnoho aktivit –
např. malování na obličej, vydlabávání dýní či vý-
tvarné dílny. V Děčíně se zase vaši potomci mohou
těšit na cestu za strašidly. Informace získáte na
stránkách jednotlivých zoologických zahrad.

TÝDEN VĚDY
A TECHNIKY:
Koná se od 6. do
12. listopadu a je
největším vědec-
kým festivalem u
nás. V jeho rámci
se chystá více než
500 různých akcí
po celé republice,
přičemž jedna
proběhne v libe-
reckém Světě vědy
a techniky iQlan-

dia. Uskuteční se tu několik speciálních programů:
přednášky Molekuly života, Věda a náboženství a
Nanosvět a nanomateriály ve 21. století. Všechny
programy jsou zdarma, ale je třeba se na ně regis-
trovat. Program je na www.iqlandia.cz.
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Liberecký kraj 
- kraj dalekých 

rozhledů

Chcete-li se dívat na  svět z  nadhledu, vydejte 
se na  některou z  rozhleden v  Libereckém kraji. 
Na  milovníky panoramatických výhledů čekají 
rozhledny nejrůznějších konstrukcí – dřevěné, 
kamenné nebo železné, rozmanité architektu-
ry, různých věků, osobitých architektů, rozlič-
ných jmen, výšek a především dalekých výhledů 
na všechny světové strany.

Vypravte se na některou ze 35 přístupných roz-
hleden a  budete odměněni výhledy na  známá 
i méně známá místa Libereckého kraje z ptačí per-
spektivy. Více informací o rozhlednách a vyhlídko-
vých místech včetně virtuálních prohlídek najdete 
na www.liberecky-kraj.cz.

KDO CHCE VIDĚT „ČESKÉ MOŘE“, TEN MUSÍ 
NA NEJVYŠŠÍ HORU ČESKÉHO RÁJE!
Říká se, že ten, kdo se vidět České moře, musí vy-
lézt na Kozákov v Českém ráji. Kozákov je se svými 
744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Od roku 
1928 se na vrcholu nachází Riegrova turistická cha-
ta a od roku 1993 zde stojí kovová věž, jejíž ochoz 
ve  výšce 24 metrů slouží jako rozhledna. Kromě 
výhledu na Český ráj a Pojizeří se otevírá kruhový 
pohled na všechny světové strany od Českého stře-
dohoří až k  výběžkům Českomoravské vrchoviny. 
Za  pěkného počasí odtud lze spatřit až čtvrtinu 

Čech a  dalekohledem lze na  obzoru zahlédnout 
i nejvyšší budovy Prahy.

VZHŮRU NA JEŠTĚD ZA JEDINEČNÝM 
VÝHLEDEM NA VŠECHNY SVĚTOVÉ STRANY!
Vydejte se na  výlet na  vrchol Ještědu, vysokého 
1012 m.n.m.,  kde stojí slavný horský hotel s  vysí-
lačem. Ještěd nabízí jedinečný pohled na  Liberec 
a do okolí. Vyjet na něj můžete i lanovkou z Horního 
Hanychova. Z  Ještědu se nabízejí daleké výhledy 
na celou polovinu Čech. Severním směrem lze do-
hlédnout až do Německa a Polska, východněji pak 
na  Jizerské hory, Krkonoše a  Orlické hory. Pokud 
pohlédnete jižním směrem, tak za pěkného počasí 
jsou vidět Železné hory, a pohledem na jihozápad 
lze spatřit Polabí, Prahu, Brdy a Křivoklátskou vrcho-
vinu. Západním směrem uvidíte České středohoří. 
A taková noc nad oblaky…to také stojí za to!

VSTŘÍC MAMUTÍM ZÁŽITKŮM 
I KRÁSNÝM VÝHLEDŮM…
Místo, kde slunce zapadá nad horami, kde šumí vo-
dopád řeky Mumlavy a kde se romantickými výhle-
dy kochají turisté, cykloturisté, parašutisté i  rodiny 
s dětmi. Takové místo najdete jedině v Harrachově. 
Vyjeďte si lanovkou na 1 020 metrů vysokou Čerto-
vu horu. Lanovka vede v blízkosti největšího mamu-
tího můstku pro lety na lyžích v České republice.

www.liberecky-kraj.cz   Liberecký kraj cestou necestou   #regionliberec

Mediální kampaň je realizována v rámci projektu „Liberecký kraj online” podpořeného za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Větší, dokonalejší a silný hráč

KAREL BERÁNEK

M odel Škoda Yeti
si získal za dobu
své produkce (od
roku 2009) vel-

kou oblibu nejen u nás, ale
také v řadě dalších zemí,
kde patřil k nejprodávaněj-
ším kompaktním crossove-
rům. Jeho nástupce poně-
kud překvapivě nezdědil
jméno a je také znatelně
větší. Nová Škoda Karoq na
délku povyrostla o 160 mm,
na šířku o 48 mm, a jak je
dnes v duchu doby zvykem,
je o 88 mm nižší, což ji dělá
podsaditější a sportovnější.
Novému Karoqu nelze

upřít mimořádně decentní
eleganci i jistou dávku mo-
derního designového kon-
zervatismu. Šifru mistra
Kabaně, šéfdesignéra, který
se nedávno se škodovkou
rozloučil, tak určitě nezapře
a bude patřit k jeho mis-
trovským dílům.

V OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI
Rozměrově představuje ka-
roserie nového Karoqu sou-
časné optimum ve třídě
kompaktních crossoverů.
Zhruba stejně velkých je
dnes celá řada konkurenč-
ních modelů, ale Karoq bu-
de zákaznicky určitě hodně
dobře bodovat. Vychází totiž
z velmi dobrého a osvědče-
ného základu, přitom nabízí
už na pohled solidní, tvaro-
vě vyvážené a velmi pří-
jemně vyhlížející auto. Až
opadne první vlna předpo-
kládané odbytové horečky
a do výroby se dostanou
cenově atraktivnější verze,
bude zájem ještě větší.
Startovací nabídka míří ce-
nově poměrně vysoko.
Škoda Karoq nabízí v in-

teriéru solidní a zajímavě
variabilní prostor. Přední
sedadla jsou komfortní
a prostředí je pro řidiče er-

gonomicky velmi dobře ře-
šeno. Jen ovládání navigace
přes dotykový displej je za
jízdy na horší silnici i pro
spolujezdce dost náročné.
To je ale problém mnoha
současných automobilů.
Příjemným překvapením
jsou zadní posuvná sedadla,
díky kterým se dá v případě
přepravy dětí naložit pod
kryt zavazadlového prostoru
až 588 litrů nákladu, nebo
naopak při jízdě ve čtyřech
až pěti se dají posunout tak,
že prostor je i na zadních
sedadlech hodně nadprů-
měrný. Po sklopení zadních
opěradel je pak k dispozici
úctyhodných 1630 l.

Výbavové verze jsou za-
tím jen dvě – Ambition
a Style, ale určitě se objeví
i další, a to jak směrem k
luxusnějším, tak i k levněj-
ším variantám. Současná
základní verze je mimo jiné
opatřena nejen mnoha,
často nadstandardními
bezpečnostními a asistenč-
ními prvky, včetně systému
sledování prostoru před vo-
zem s funkcí nouzového
brzdění a detekce chodců,
světelným a dešťovým asis-
tentem, kolenním airbagem
řidiče, automatickou dvou-
zónovou klimatizací, koly
z lehkých slitin 16“, kvalit-

ním rádiem s osmi repro-
duktory, multifunkčním
volantem, tempomatem,
mlhovkami a množstvím
dalších, především kom-
fortních vymožeností. Jen
místo náhradního kola je ve
voze sada na opravu pneu-
matik. Vyšší úroveň výbavy
– Style – nabízí například
světlomety LED, adaptivní
tempomat až do rychlosti
160 km/h, vyhřívaná i zadní
sedala a volant, navigaci
atd. Nabídka paketů a výbav
na přání je tradičně také
velmi bohatá.
Pokud jde o pohonné

jednotky, startovací nabídka
obsahuje jen dvě benzinové

a dvě naftové verze s výko-
nem 116 a 150 k, ale je jisté,
že zanedlouho se objeví ta-
ké výkonnější varianty, a to
2.0 TDI/190 k a určitě dojde
i na další. Převodovky jsou
v nabídce dvě, šestistupňo-
vá mechanická, nebo stále
oblíbenější sedmistupňový
automat DSG. Podobně jsou
nabízeny i dvě verze poho-
nu – jen předních, ale i
všech čtyř kol.
Jízdní výkony zatím na-

značují spíše pohodu než
trhání asfaltu, a to i u verzí
s motory o výkonu 150 k,
přičemž i litrový tříválec
dokáže být docela svižný

tahoun. U nového Karoqa,
který je modelově souro-
zencem úspěšného a zatím
dokonce levnějšího Seatu
Ateca, vyráběného na stejné
výrobní lince (v Kvasinách),
je příjemným poznatkem,
jak se odlišuje svým pod-
vozkem a jízdními vlast-
nostmi. Na silnicích i hor-
ších cestách je patrná pre-
ciznost pohlcování nerov-
ností a komfortní vlastnosti,
umocněné velmi příjemným
odhlučněním interiéru.
Vůz má také slušnou ma-

névrovatelnost, se stopo-
vým průměrem otáčení 10,2
metru, stejně jako průjezd-
nost, danou světlou výškou
172 mm.
Na vůz vážící pohoto-

vostně okolo 1,5 tuny je víc
než přijatelná také cestovní
spotřeba, která se při běžné
komfortní jízdě pohybuje
u benzinových verzí na
hranici 6 až 7 l/100 km, za-
tímco naftové motory spo-
třebují za stejných podmí-
nek zhruba o litr méně. Po-
kud ale přidáme, musíme se
pochopitelně smířit se spo-
třebou větší.

BEZ SLABIN
Je jisté, že se na Škodu Ka-
roq těší mnoho nejen čes-
kých motoristů, kteří podle
našich prvních poznatků
z provozu nebudou zkla-
máni. Karoq nemá zjevné
slabiny, v luxusnějších ver-
zích dokáže uspokojit i ná-
ročné uživatele, a už proto
má velkou šanci dosáhnout
obchodního úspěchu, i když
míří výš a bude dražší než
jeho předchůdce Yeti. Navíc
představuje velmi nepří-
jemného konkurenta všem
současným kompaktním
crossoverům a má na to,
dále vylepšit již tak velmi
slušné postavení značky
Škoda nejen na evropském
trhu.

Dlouhoavizovaný
adlouhoočekávaný
nástupce populárního
modeluYeti seminulý
týdendostala pod
názvemŠkodaKaroq
na český trh. Je však
opoznání větší než
jehopředchůdce, také
dražší, ale hlavněmíří
určitě výš.

Škoda Karoq
karoserie: pětimístný, pětidveřový crossover/SUV; moto-
ry/spotřeba: benzinový tříválec TSI 1.0/116 k – 5,3 l/100
km, benzinový tříválec TSI 1.5/110 k – 5,4 l/100 km, nafto-
vý čtyřválec TDI 1.6/116 k – 4,6 l/100 km, naftový čtyřválec
TDI 2.0/150 k – 5,0 l/100 km; převodovky/pohon: me-
chanická šestistupňová, popř. sedmistupňový automat DSG,
pohon předních, nebo všech čtyř kol; vnější rozměry:
4382 x 1841 x 1603 mm; zavazadlový prostor: 479 až
588/1630 l; max. rychlost: 186 až 207 km/h; zrychlení
0–100 km/h: 10,7 až 8,4 s; základní ceny: od 529 900 Kč
(1.0/116 k, 4x2 Ambition), od 579 900 Kč (1.6 TDI/116 k,
4x2 Ambition), od 669 900 Kč (2.0 TDI/150 k, 4x4 Ambition) Foto na straně: databáze značek

VW Tiguan uveze i sedm lidí

Volkswagen na podzim výrazně rozšiřuje svou na-
bídku v segmentu SUV. Nejnověji modelem Tiguan
Allspace, což je o 215 mm prodloužená verze
úspěšného bestselleru, s ještě větší nabídkou
vnitřního prostoru, nevšední variabilitou interiéru
a až sedmi sedadly ve třech řadách. Na známé mo-
tory s výkony od 150 do 240 k navazují mechanic-
ké nebo samočinné převodovky a pohon předních
nebo všech kol 4Motion. Pětimístná verze nabízí
objem zavazadlového prostoru 760 litrů, který lze
sklopením zadních sedadel zvětšit dokonce až na
1920 l, sedmimístná pak 230 a po sklopení zadních
řad sedadel 700/1775 l. Vůz je nabízen s bohatou
sériovou výbavou od 688 900 korun.

Volvo nově v servisních službách
Změnu v oblasti servisních služeb nyní přichystala
švédská značka Volvo, která zavádí svůj nový sys-
tém Volvo Personal Service. Tím chce změnit dosa-
vadní způsob práce a zvyklosti v přístupu k servisu
i zákazníkům. Systém by měl především zjednodu-
šit celý servisní proces a zákazníkům efektivně
zpříjemnit údržbu a případné opravy. Základem
konceptu je „vlastní“ osobní technik, který se po-
stará doslova o vše – od sjednání servisní schůzky
přes převzetí vozidla a vlastní servis nebo opravu
až po zpětné předání vozu zákazníkovi, s vysvětle-
ním, jaké práce na něm byly uskutečněny. Součástí
systému VPS je ze strany Volva tým s podobně
rozdělenými úkoly, jako v závodnických pit sto-
pech. Koncept bude postupně zaváděn po celé ČR.

Mustang jezdí potichu i hlučně

Ford Mustang, který je jedním z klasických sporťá-
ků s výrazným zvukem, přišel s novinkou, s verzí
označenou jako „dobrý soused“. Je prvním auto-
mobilem, u kterého lze nastavit hlasitost zvuku
motoru podle denní doby, režimem „tichý výfuk“
a „tichý start“. Za touto funkcí stojí nová výfuková
soustava s aktivní klapkou. Ta reguluje zvuk auto-
maticky v závislosti na aktuálně zvoleném jízdním
režimu od Normal, přes Sport až po Track (závodní
trať), v němž z výfuku vychází podmanivé burácení
s hladinou intenzity zvuku 82 dB. Po aktivaci
funkce tichého startu klesne hlasitost nového
Mustangu GT přibližně o 10 decibelů. Tato úprava
by se jistě hodila i pro automobily jiných značek.

AUTOMIX

Připojištění skel se často vyplatí
„Přibližně čtvrtina klientů si objednala připojištění
předních skel. I tyto škody lze sice proplácet z po-
vinného ručení, problém ale je, že se jen velice ob-
tížně prokazuje, kdo za poškozené okno může,“
upozornil Miloš Velíšek z České podnikatelské po-
jišťovny. Vedle toho mají lidé velký zájem také
o pojištění přírodních rizik – tedy když je vozidlo
poškozeno v důsledku nejběžnějších živelních udá-
lostí anebo střetem se zvířetem. Mezi vyhledávané
doplňky k povinnému ručení patří i rozšířené asis-
tenční služby, kdy mohou motoristé získat vyšší fi-
nanční limity asistenčních služeb a další výhody,
jež ocení nejen v Česku, ale i v zahraničí. (be, rš)
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Škoda Octavia
179 900,- Kč

Škoda Octavia
189 000,- Kč

Škoda Octavia
198 000,- Kč

Pondělí
Moje peníze 

Čtvrtek
pro zdraví

Úterý
pro bydlení 

Pátek
pro cestovatele

Středa
auto – moto 

praVIDelnÉ teMatICKÉ rUbrIKy

praVIDelnÉ rUbrIKy V DeníKU ČesKá repUblIKa
(celostátní s možností mutace do krajů)

Každý den naleznete v Deníku tematickou rubriku.
Jednotlivé rubriky se věnují oblasti financí, bydlení a hobby, auto-moto, osobních 
vztahů a cestování. 

Ceník platný 
podle celostátní inzerce.

pŘílohy tabloIDoVÉho ForMátU

VyDáVáMe teMatICKÉ pŘílohy tabloIDoVÉho ForMátU

přílohy jsou připravovány na rozličná témata:  finance, životní styl, reality a bydlení, 
cestování, zdraví, potraviny, hobby, evropské fondy, veletrhy atd.
Obchodní klienti mohou využít silného celostátního zásahu i jedinečnosti členění na úrovni 
 regionální a krajské.
Aktualizovaný seznam mimořádných tematických příloh zasíláme obratem na vyžádání.
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po-čt, so:    117 000,-   
pá:            165 000,-  

90 x 150 mm

278 x 50 mm 184 x 75 mm 137 x 100 mm
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1/4 B

1/3 A

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

UCHO „dolní“
1 sl. x 80 mm
(min. výška 80 mm
max. výška 100 mm)

PODVAL
6 x 80 mm

PODVAL
3 x 80 mm
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Formáty 
inzerce:
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Měsíčníky

Deník byDlení 
(celostátní s možností mutace do krajů)
pravidelná čtvrteční příloha o bydlení a životním stylu

teChnICKá speCIFIKaCe:
umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý měsíc vždy 
ve čtvrtek
Formát: A4 (210 x 280 mm), magazínový papír SC ++  60 g
Rozsah: 32 – 48 stran
Uzávěrky objednávek inzerce: 10 prac. dnů do 12.00 hodin před dnem vydání
Dodání hotových podkladů: 9 prac. dnů do 12.00 hodin před dnem vydání

ČÍSLO  / �. LEDNA ���ČÍSLO  / �. LEDNA ���

BYDLENÍ

PASIVNÍ DOMY 
šetrné k�životnímu 

prostředí a�peněžence (10)

OSVĚTLENÍ 
pro váš 
domov (4) 

Bydleni_1_2018.indd   1 22.12.17   15:35

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280 mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90  mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 1/3 1/3 1/41/1

Číslo vydání termín otištění Měsíc téma přílohy
1 04. 01. 2018 leden Pasivní a nízkoenergetické domy
2 01. 02. 2018 únor zahradní technika, voda na zahradě
3 01. 03. 2018 březen Dřevostavby + dřevo v interiéru
4 05. 04. 2018 duben Stavíme dům + financovani stavby
5 03. 05. 2018 květen koupelny + relax (interiér/exteriér)
6 07. 06. 2018 červen kuchyně + spotřebiče

7–8 02. 08. 2018 červenec –srpen Hobby (doma i na zahradě)
9 06. 09. 2018 září Vytápění + energie
10 04. 10. 2018 říjen ze starého nový, financování rekonstrukce
11 01. 11. 2018 listopad inteligentní domácnost
12 06. 12. 2018 prosinec Vánoce

Harmonogram:

Ceník:
Deník byDlení 1/1 str. 1/2 str. 1/3 str. 1/4 str.

Mutace / rozměr
210 x 280 mm (spad) 103 x 280 mm,  

210 x 138 mm (spad)
67 x 280 mm,  

210 x 90 mm (spad) 103 x 138 mm (spad)

192 x 256 mm (zrcadlo) 93 x 256 mm (zrcadlo),  
192 x 127 mm

62 x 256 mm,  
192 x 83 mm (zrcadlo) 93 x 127 mm (zrcadlo)

Deník Česká republika 195 000 kč 110 000 kč 75 000 kč 59 000 kč
Pražský deník a Deník střední Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník západní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník východní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Morava + Deník Vysočina 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník střední a východní Morava 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Morava a Slezsko 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
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Měsíčníky

Deník Ženy 
(celostátní s možností mutace do krajů)
pravidelná čtvrteční příloha pro ženy a o ženách

teChnICKá speCIFIKaCe:
umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý měsíc vždy 
ve čtvrtek
Formát: A4 (210 x 280 mm), magazínový papír SC ++  60 g
Rozsah: 32 stran
Uzávěrky objednávek inzerce: 10 prac. dnů do 12.00 hodin před dnem vydání
Dodání hotových podkladů: 9 prac. dnů do 12.00 hodin před dnem vydání

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280  mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 1/3 1/3 1/41/1

Číslo vydání termín otištění Měsíc téma přílohy
1 18. 01. 2018 leden Hubnutí po svátcích, zlepšení kondice
2 15. 02. 2018 únor krásné zuby: Péče, rovnátka, fazety
3 15. 03. 2018 březen imunita na jaře: Co jíst, pít, cvičit
4 19. 04. 2018 duben Hubneme do plavek
5 17. 05. 2018 květen Svatební den, plavky, grilování
6 21. 06. 2018 červen Plánujeme dovolenou

7–8 23. 08. 2018 červenec –srpen Víno
9 20. 09. 2018 září Chřipka a očkování
10 18. 10. 2018 říjen Lázně a wellnes
11 15. 11. 2018 listopad zimní móda, zimní trendy
12 13. 12. 2018 prosinec Vánoce

Harmonogram:

Ceník:
Deník byDlení 1/1 str. 1/2 str. 1/3 str. 1/4 str.

Mutace / rozměr
210 x 280 mm (spad) 103 x 280 mm,  

210 x 138 mm (spad)
67 x 280 mm,  

210 x 90 mm (spad) 103 x 138 mm (spad)

192 x 256 mm (zrcadlo) 93 x 256 mm (zrcadlo),  
192 x 127 mm

62 x 256 mm,  
192 x 83 mm (zrcadlo) 93 x 127 mm (zrcadlo)

Deník Česká republika 195 000 kč 110 000 kč 75 000 kč 59 000 kč
Pražský deník a Deník střední Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník západní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník východní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Morava + Deník Vysočina 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník střední a východní Morava 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Morava a Slezsko 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
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Týdeník VíkenD

Deník VíKenD
pravidelná sobotní příloha Deníku Česká republika

Víkendová příloha zpravodajského Deníku, Deník VíKenD, nabízí 
čtenářům zábavné čtení, rozhovory se známými a zajímavými lidmi, 
tipy a rady pro každou moderní ženu a zábavné luštění. nechybí 
foto rubrika, čtenářské příběhy, stránky pro nejmenší, krása a zdraví 
z přírody a spousta luštění.

teChnICKá speCIFIKaCe:
umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý týden v so-
botu
Formát: A4 (215 × 270 mm), vazba V1
Rozsah: 24 stran

Uzávěrky objednávek inzerce: 10 prac. dnů  
do 12.00 hodin před dnem vydání
Dodání hotových podkladů: 8 prac. dnů  
do 12.00 hodin před dnem vydání

1/2

1/1 strany
195 × 234  mm

zrcadlo

215 × 270  mm

1/2 strany
195 × 118  mm

zrcadlo

215 × 132  mm

1/2 strany 
95 × 234  mm

zrcadlo

105 × 270  mm 

1/21/1

+ 5 mm spad + 5 mm spad + 5 mm spad 

1/3 strany 
195 × 78  mm

zrcadlo

215 × 88  mm 

1/3 strany 
62 × 234 mm

zrcadlo 

70 × 270  mm 

1/4 strany
95 × 118  mm 

zrcadlo

105 × 132  mm 

1/3 1/3 1/4

+ 5 mm spad + 5 mm spad + 5 mm spad 
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PŘÍLOHA DENÍKU / 18. listopadu 2017

Uvnitř luštění 
o zajímavé ceny

Občas se stydím jako 
holčička ve školce /4

Igor    
Orozovič:

spady bez pasovacích a ořezových značek!
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Týdeník VíkenD

Harmonogram:
Ceník:

Deník VíKenD 1/1 str. 1/2 str. 1/3 str. 1/4 str.

Mutace / rozměr
215 x 270 mm (spad) 105 x 270 mm,  

215 x 132 mm (spad)
70 x 270 mm,  

215 x 88 mm (spad) 105 x 132 mm (spad)

 195 x 234 mm (zrcadlo) 95 x 234 mm,  
195 x 118 mm  (zrcadlo)

62 x 234 mm,  
195 x 78 mm  (zrcadlo) 95 x 118 mm  (zrcadlo)

Deník Česká republika 195 000 kč 110 000 kč 75 000 kč 59 000 kč
Pražský deník a Deník střední Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník západní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník východní Čechy 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník jižní Morava + Deník Vysočina 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník střední a východní Morava 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč
Deník severní Morava a Slezsko 32 500 kč 18 500 kč 12 500 kč 9 900 kč

Číslo vydání Termín otištění Měsíc

2 06. 01. 2018 leden

3 13. 01. 2018 leden

4 20. 01. 2018 leden

5 27. 01. 2018 leden

6 03. 02. 2018 únor

7 10. 02. 2018 únor

8 17. 02. 2018 únor

9 24. 02. 2018 únor

10 03. 03. 2018 březen

11 10. 03. 2018 březen

12 17. 03. 2018 březen

13 24. 03. 2018 březen

14 31. 03. 2018 březen

15 07. 04. 2018 duben 

16 14. 04. 2018 duben 

17 21. 04. 2018 duben 

18 28. 04. 2018 duben 

19 05. 05. 2018 květen

20 12. 05. 2018 květen

21 19. 05. 2018 květen

22 26. 05. 2018 květen

23 02. 06. 2018 červen

24 09. 06. 2018 červen

25 16. 06. 2018 červen

26 23. 06. 2018 červen

Číslo vydání Termín otištění Měsíc

27 30. 06. 2018 červen

28 07. 07. 2018 červenec

29 14. 07. 2018 červenec

30 21. 07. 2018 červenec

31 28. 07. 2018 červenec

32 04. 08. 2018 srpen

33 11. 08. 2018 srpen

34 18. 08. 2018 srpen

35 25. 08. 2018 srpen

36 01. 09. 2018 září

37 08. 09. 2018 září

38 15. 09. 2018 září

39 22. 09. 2018 září

40 29. 09. 2018 září

41 06. 10. 2018 říjen

42 13. 10. 2018 říjen

43 20. 10. 2018 říjen

44 27. 10. 2018 říjen

45 03. 11. 2018 listopad

46 10. 11. 2018 listopad

47 24. 11. 2018 listopad

48 01. 12. 2018 prosinec

49 08. 12. 2018 prosinec

50 15. 12. 2018 prosinec

51 22. 12. 2018 prosinec
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Deník eXTrA

Deník eXtra 
zDarMa do vybraných schránek v celé Čr

(70 okresních mutací s možností krajské  
a celostátní mutace)

speciální vydání Deníku Čr  
vycházející každý měsíc

Deník eXTrA v lokálních mutacích zdarma čtenářům  
přímo do schránek v celé České republice

Vzhled vychází z grafiky Deníku.

Deník eXTrA má vždy 2 hlavní redakční témata:  
1. celostátní a 2. regionální, které je přímo šité  
na míru regionu nebo okresu, ve kterém vychází

teChnICKá speCIFIKaCe:
Umístění: Česká republika 
Distribuce: sobota
Formát: novinová A3 (278 × 435 mm), 45 g/m2

Uzávěrky objednávek inzerce: 10 prac. dnů  
do 12.00 hodin před dnem vydání
Dodání hotových podkladů:  
8 prac. dnů do 12.00 hodin před dnem vydání

Brutalita dětí roste

Ekonomika

Povinné účtenky 
startují. Všechno, co 
o nich potřebujete 
vědět, se dozvíte 
v infograice
strana 6

o čEm sE mluví

Jakub a Anna. To jsou 
nejobvyklejší jména 
pražských novorozenců. 
Populární jsou ale i jména 
exotická
strana 4

Zdraví

Potřebujete komplexní 
regeneraci? Užijte 
si bahno v lázních. 
Uleví se vašim zádům 
i kloubům
strana 7

Od začátku roku 

v Praze spáchaly 

už 231 trestných 

činů

Vybírají slabé 

a bezbranné oběti 

Za jejich chování 

může příliš 

volná výchova, 

vzývání práva 

silnějšího i násilí 

v počítačových 

hrách

Více na stranách 3 a 5

Foto: Shutterstock

Praha

Zanedbané záchodky  
v 25 stanicích metra by měly  
do pěti let „prokouknout.“  
Je průměrná cena 7 milionů  
za opravu jednoho adekvátní? 
strana 9

P R A H A Č E S K O S V Ě T

PRAŽSKÝ www.prazskydenik.cz

Můžete nás číst také na svém tabletu, mobilním telefonu a na webu www.denik.cz

Na místě stadioNu ŠtvaNice vyroste koNcertNí síň. 
Praha pro ni dlouho hledá místo. radní pro kulturu Jan Wolf si myslí, že ho našel      ...strana 2

LISTOPAD 2016 NEPRODEJNÝ VÝTISK

INZERCE

1
0
0
1
2
5
9
1
9
9
_
C

tarif
Cena 

za mm 
sloupce

Cena v Kč

1/32 1/16 1/8 C 1/4 a 1/4 D 1/2 a 1/1

2 sl. x 
50 mm

2 sl. x 
100 mm

3 sl. x 
100 mm

6 sl. x 
100 mm

3 sl. x 
202 mm

6 sl. x 
202 mm

6 sl. x 
435 mm

a1 22 2 200 4 400 6 600 13 200 13 332 26 664 57 420

a2 28 2 800 5 600 8 400 16 800 16 968 33 936 73 080

a3 30 3 000 6 000 9 000 18 000 18 180 36 360 78 300

B1 44 4 400 8 800 13 200 26 400 26 664 53 328 114 840

B2 60 6 000 12 000 18 000 36 000 36 360 72 720 156 600

B3 85 8 500 17 000 25 500 51 000 51 510 103 020 221 850

B4 95 9 500 19 000 28 500 57 000 57 570 115 140 247 950

C 300 30 000 60 000 90 000 180 000 181 800 363 600 783 000

Ceník:
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Deník eXTrA

PÁSMa – DEtaIL

a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 C
Benešovský deník 
Berounský deník
Blanenský deník
Bruntálský a Krnovský deník
Českokrumlovský deník
Českolipský deník
Děčínský deník
Domažlický deník
Frýdecko-Místecký  
a Třinecký deník
Havlíčkobrodský deník
Chebský deník
Chomutovský deník
Chrudimský deník
Jablonecký deník
Jičínský deník
Jihlavský deník
Jindřichohradecký deník
Karlovarský deník
Karvinský  
a Havířovský deník
Kladenský deník
Klatovský deník
Kolínský deník
Krkonošský deník
Kroměřížský deník 
Kutnohorský deník
Litoměřický deník
Mělnický deník
Mostecký deník
Náchodský deník
Novojičínský deník
Nymburský deník
Opavský a Hlučínský deník
Pelhřimovský deník
Písecký deník
Prachatický deník
Prostějovský deník
Přerovský a Hranický deník
Příbramský deník
Rakovnický deník
Rokycanský deník
Rychnovský deník
Slovácký deník
Sokolovský deník
Strakonický deník
Svitavský deník
Šumperský a Jesenický deník
Táborský deník
Tachovský deník
Teplický deník
Třebíčský deník
Valašský deník
Znojemský deník
Žatecký a Lounský deník
Žďárský deník

Boleslavský deník
Břeclavský deník
Hradecký deník
Liberecký deník
Olomoucký deník
Orlický deník
Pardubický deník
Ústecký deník
Vyškovský deník
Zlínský deník

Brněnský deník
Českobudějovický deník
Hodonínský deník
Moravskoslezský deník

Kombi  
Karlovarský kraj
Kombi  
Kraj Vysočina
Kombi  
Liberecký kraj
Kombi  
Olomoucký kraj
Kombi  
Zlínský kraj
Plzeňský deník
Pražský deník

Kombi Pardubický kraj
Kombi Královéhradecký kraj
Kombi Jihočeský kraj
Kombi  střední Morava 
Kombi severní Morava
Kombi Plzeňský kraj
Kombi Ústecký kraj

Kombi Středočeský kraj
Kombi Jihomoravský kraj
Kombi východní Čechy
Kombi západní Čechy
Kombi střední Čechy

Kombi Jihomoravský kraj 
a Vysočina 
Kombi Praha a střední Čechy

Celostátní vydání

sleVy 

kombinační 

2 okresy 15%

3 a více okresů 25%

2 kraje či oblasti 10%

3 a více krajů či oblastí 20%

opakování
2 inzeráty ve stejném titulu 10%

3 a více inzerátů ve stejném titulu 15%

na základě Vaší poptávky Vám rádi připravíme  
cenovou nabídku na míru.

termín otištění Měsíc Deník eXtra
so 20. 01. 2018 leden eXTrA   i. 
so 10. 02. 2018 únor eXTrA   ii. 
so 10. 03. 2018 březen eXTrA  iii. 
so 07. 04. 2018 duben eXTrA  iV. 
so 12. 05. 2018 květen eXTrA   V. 
so 09. 06. 2018 červen eXTrA  Vi. 
so 07. 07. 2018 červenec eXTrA  Vii. 
so 18. 08. 2018 srpen eXTrA  Viii. 
so 08. 09. 2018 září eXTrA   iX. 
so 13. 10. 2018 říjen eXTrA   X. 
so 10. 11. 2018 listopad eXTrA   Xi. 
so 08. 12. 2018 prosinec eXTrA  Xii. 

Harmonogram:
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Tištěný náklad / Vkládané přílohy / Výpočet ceny inzerátu

VzoroVÝ VÝpoČet Ceny InzerátU / zaDání:
Deník Čr, 2 sloupce × výška 110 mm, celobarevný inzerát, konkrétní umístění, 12 × uveřejnění
základní cena (2 × 110 mm × 298 kč) ...........................................................................................65 560 kč
Příplatek za umístění na konkrétní straně (25 % z 65 560 kč) ..........................................................+16 390 kč
Mezisoučet ..................................................................................................................................81 950 kč
Sleva za opakování (10 % z 81 950 kč) ........................................................................................ – 8 195 kč
Výsledná cena (bez DPH 21 %) ..................................................................................................... 73 755 kč

VKláDání prospeKtoVÝCh pŘíloh
Přílohy se vkládají zpravidla do celého nákladu deníku, vložení je možné i do  jednotlivých lokálních mutací 
deníků. nejkratší termín pro podání objednávky je 10 dnů před dnem vložení. Před objednávkou je nutné dodat 
vzor (maketu) přílohy, která má být vložena, a to v počtu minimálně 5 kusů pro každou tiskárnu, kde má být 
příloha vložena (100 kusů při značně nestandardním vkladu) z důvodu zkoušky možnosti vkladu. Další informa-
ce k vložení prospektových příloh vám budou zaslány. V případě poptávky a následné objednávky na vklad je 
nutné zaslat technické parametry přílohy (druh papíru, gramáž, počet stran a formát). z technologických důvodů 
musí být množství přílohy cca o 2 % vyšší než objednaný počet vložení.* Termín dodání příloh do místa dodání 
je nejpozději 3 prac. dny před datem vložení, dopravu zajišťuje zákazník. Při nedodání příloh do místa dodání 
do 3 prac. dnů před datem vložení lze účtovat poplatek (vícenáklady) ve výši 10 % z celkové ceny za vložení. 
Vložení je možné ve dnech pondělí až sobota.

* Pro vklad předplatitelům je nutné dodat několik kusů přílohy navíc pro dokladování.

Ve VyDaVatelstVí VlM lze obJeDnat tIsK pŘíloh noVInoVÉho CharaKterU
poŽaDoVanÝ ForMát a zpraCoVání pŘíloh
a6 (105 x 148 mm)**: gramáž použitého papíru 150 –200 g/m2. a5 (148 x 200 mm): gramáž použi-
tého papíru nesmí být nižší než 120 g/m2. A4 (210 x 297 mm): gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 
120 g/m2. Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě jednou 
přeloženy.Formáty a gramáž papíru pro vícestránkové přílohy: a6 (105 x 148 mm): 4–8 stran: gramáž 
použitého papíru 80–120 g/m2. a5 (148 x 210 mm): 4–8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 80 g/m2. Při větším počtu stran nesmí být gramáž papíru nižší než 45 g/m2. a4 (210 x 297 mm): 
4 strany: gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m2. 8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být 
nižší než 48,8 g/m2. Hmotnost jedné vícestranné přílohy max. 70 g/exemplář. Po dohodě je možno vložit 
i přílohy, které mají novinový charakter a rozměr 235 x 305 mm. Dodané přílohy nesmí být poškozeny ořezem, 
slepením, nevhodným balením, páskováním a dopravou. Vklady musí být dodány na paletách volně ložené 
bez balení nebo páskování. Všechny dodané přílohy musí být dodány ořezané do pravého úhlu a musí mít 
stejný formát. Ořez musí být rovný a hladký. Prospektové přílohy musí být zpracovány křížovým, překládacím, 
úhlovým nebo středícím zlomem. Vícestránkové prospektové přílohy musí mít ohyb na delší straně.

** Vložení příloh A6 je nutno předem projednat s tiskárnou, není zaručena kontrola vloženosti.

Místo dodání příloh (návoz vkladů je pondělí – pátek 7.00–15.00 hodin):
STŘeDOČeSkÝ krAJ, ÚSTeCkÝ krAJ, LiBereCkÝ krAJ, JiHOČeSkÝ krAJ, PLzeŇSkÝ krAJ, kArLOVArSkÝ 
krAJ, PrAHA: novotisk praha, U stavoservisu 646/1a, praha 10, tel.: 724 280 354
MOrAVA, krÁLOVÉHrADeCkÝ krAJ, PArDUBiCkÝ krAJ: novotisk olomouc, Šlechtitelů 6/636,  
olomouc, tel.: 585 530 151

Cena za vložení (neuplatňuje se sleva z rámcové smlouvy)
gramáž  cena/ks
do 10 g/ks  1,00 kč
do 20 g/ks  1,20 kč
do 30 g/ks  1,40 kč
do 40 g/ks  1,60 kč
do 50 g/ks  1,80 kč
nad 50 g/ dohodou

počet vkladů  sleva
3x  3 %
6x  5 %
8x  10 %
10x  15 %
12x  20 %

množství/ks  sleva
 800 000 ks  3 %
1 300 000 ks  5 %
1 800 000 ks  10 %
2 300 000 ks  15 %
2 800 000 ks  20 %

po, st, čt průměr 116 425   zdroj: ABC Čr, 2–3. čtvrtletí 2017

orientační tn Deník česká republika
po 117 573 út 119 300 st 117 315 čt 114 388 pá 263 437 so 146 735    
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Všeobecné obchodní podmínky Vydavatelství
VltaVa labe MeDIa a.s., 

(Dále Jen VlM)
(pro inzeráty a prospektové přílohy)

1. rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování
 – inzerce v médiích vydávaných a provozovaných společností VLM 
 – uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupovaných VLM
b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Společnost VLM si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků v případě, že tento postup bude 

způsoben existencí tiskové chyby v ceníku.
d) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.

2. objednávka
a) VLM přijímá inzerci formou závazné písemné objednávky, eventuálně na základě uzavřené smlouvy.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní firmu objednavatele, 

jeho sídlo, iČ, DiČ nebo obdobný údaj u zahraničních firem, bankovní spojení, jméno a podpis zástupce oprávněného objednávku učinit.
 V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, bankovní spojení a podpis. Dále zde musí být uveden 

titul, termín uveřejnění, formát, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení 
objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka, barva).

c) Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. VLM může upozornit objed-
navatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat VLM včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné 
podklady. Pokud objednavatel dodá podklady se zpožděním nebo v případě, že trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, 
vzniká VLM právo od smlouvy odstoupit, a to během celé doby před zveřejněním inzerátu.

 Současně VLM vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem.
 kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednavatelem dodaným tiskovým podkladům.
d) Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci jsou v souladu s právními předpisy. 

V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahra-
dit VLM škody, které vznikly s uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné inzerce.

 Objednatel odpovídá za soulad obsahu inzerce s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů evropské unie přímo aplikova-
telných v České republice (zejména, nikoli však výlučně zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), zejména za soulad i) 
reklamy na humánní léčivý přípravek s ustanoveními § 5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ii) reklamy na doplněk stravy 
či potraviny pro zvláštní výživu s ustanovením § 5d  zákona o regulaci reklamy a iii) reklamy na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 
s ustanoveními §5e a § 5f zákona o regulaci reklamy.

 V případě, že obsah inzerce nebude v souladu s relevantními právními předpisy a vůči VLM budou uplatněny jakékoliv nároky anebo sankce  
ze strany třetích osob (včetně, pro vyloučení pochybností, jakýchkoliv nároků v podobě peněžitých pokut uplatněných ze strany příslušných 
správních úřadů, je objednatel povinen takovéto nároky v plném rozsahu vypořádat a uhradit VLM veškeré škody a náklady, které mu v důsledku 
uplatnění takových nároků třetími osobami vznikly.

e) VLM dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objedna-
vateli vracet.

f) V případě vkládané inzerce je nutno dodat inzertní materiály (letákového nebo katalogového charakteru) ke vkládání volně ložené na řádně 
zabezpečené paletě s proklady. krémy a další podobné produkty ke vkládání je nutno vyskládat v krabicích či obdobných obalech. navezené 
vklady musí být označeny názvem a číslem titulu, pro který jsou určeny.

g) na uveřejnění prezentace třetího subjektu na inzertních materiálech je potřebný souhlas VLM. Pokud budou inzertní materiály obsahovat pre-
zentaci třetího subjektu bez souhlasu VLM, může dojít ke zrušení objednávky, nebo navýšení ceny.

h) V případě objednávky řádkové inzerce, Objednatel formou závazné písemné objednávky dle tohoto článku, eventuálně na základě uzavřené 
smlouvy s Vydavatelem, souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn řádkovou inzerci bezplatně uveřejnit též v tištěném vydání novin Annonce, 
včetně příloh a speciálních vydání novin Annonce a speciálních titulech novin Annonce a na internetovém portálu Annonce dostupném na adrese 
www.annonce.cz a případně na dalších adresách. Provozovatelem portálu Annonce a vydavatelem novin Annonce je společnost AnnOnCe a.s., 
iČ: 24222224, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha-nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 17900, jejímž jediným akcionářem je Vydavatel. Uveřejnění inzerce v novinách Annonce a na portálu Annonce se řídí 
obchodními podmínkami dostupnými na https://www.annonce.cz/napoveda/obchodni-podminky.html, přičemž objednatelem inzerce v novi-
nách Annonce a na portálu Annonce, ve smyslu uvedených obchodních podmínek, je Vydavatel. V případě nesouhlasu s uveřejněním řádkové 
inzerce v novinách Annonce a na portálu Annonce, je Objednatel povinen na tuto skutečnost Vydavatele při závazné písemné objednávce 
ve smyslu tohoto článku, eventuálně při uzavření smlouvy s Vydavatelem, výslovně upozornit. 

3. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky VLM (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že 

nedojde k potvrzení objednávky VLM, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerce.
b) Přijetí objednávky zaměstnancem VLM nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c) VLM v  takovém případě nenese odpovědnost za  náklady objednatele vynaložené na  takto nerealizovanou inzerci ani za  jakoukoli škodu 

na straně objednatele nebo třetí osoby.
  VLM si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerce z hle-

diska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům VLM nebo platným právním předpisům, a odmítnout zveřejnění 
inzerce, která je v rozporu s předpisy Čr, dobrými mravy nebo jinak poškozuje oprávněné zájmy VLM.

 na žádost VLM je Objednavatel povinen doložit, že inzerce odpovídá výše stanoveným požadavkům. VLM nemá žádnou odpovědnost za ob-
sah a formu inzerce.
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d) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost VLM žádná přiměřená a včasná 
platba předem, vyhrazuje si VLM právo odstoupit od smlouvy.

e) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí VLM je VLM oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě 
platným ceníkem. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

4. podmínky komunikace při sjednávání smluv
a) Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv VLM, tj. i na smlouvy rámcové.
b) VLM uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti.
c) Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože 

takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy.
d) rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy.
e) Jednání VLM před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.
f) Uzavření smlouvy musí ve VLM předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení 

v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby společnosti na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní 
objednávky. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.

g) za VLM mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou 
plnou mocí.

h) Tyto podmínky se vztahují i na změnu smlouvy.
i) Podle těchto podmínek každý z účastníků procesu vyjednávání smlouvy nese riziko neuzavření smlouvy sám.

5. rámcová smlouva
a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít 

s VLM rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu nebo objemu. k platnosti této smlouvy 
je zapotřebí písemné formy, v níž musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy 
inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další 
ujednání.

b) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy 

nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude zaplacena cena podle platných ceníků (popř. v do-
hodnuté výši).

d) Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy 
nebo dohodnutého počtu inzerátů. 

e) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to 
z důvodů, za které nenese VLM odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit VLM rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za sku-
tečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů podle právě platného ceníku na základě řádně vystaveného dokladu VLM.

6. realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerce, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
b) Pokud není výslovně dohodnuto umístění nebo určité vydání, kde má být inzerce uveřejněna, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
c) Objednávka inzerce, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určitém vydání, musí být sdělena VLM 

včas tak, aby mohla být objednavateli potvrzena.
d) VLM si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako inzerce, Placená inzerce, komerční prezentace, P.r., Speciální inzertní projekt, Speciální 

projekt, Advertorial nebo Promo. V případě celostránkových inzerátů si VLM vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém 
případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.

e) Pokud si objednavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, VLM upraví inzerát 
běžným způsobem, či požádá objednavatele o úpravu.

f) Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje VLM tento inzerát běžným způsobem. korektury se poskytují pouze 
na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět VLM. VLM bere v úvahu korektury, 
které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. VLM realizuje maximálně jednu korekturu vzniklou chybou Objednavatele, za více korektur 
může VLM požadovat úhradu.

g) VLM je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění inzerátu došlé 
odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může VLM zlikvidovat.

h) VLM opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
i) Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží VLM nepřijímá.

7. platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle VLM objednavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerce, zpravidla do 7 dnů od uve-

řejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění.
b) Společně s fakturou zašle VLM objednavateli důkaz o otištění inzerátu ve formě scanu, přístupu na web VLM, e-paper, sloužící k dokladování 

inzerce https://epaper.denik.cz nebo v jiné, předem dohodnuté formě.
c) Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo 

částečných plateb. VLM může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo 
může její realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem. V odůvodněných případech VLM může požadovat zaplacení předem až 
do výše 100 %.

d) Pokud neuvede objednavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na VLM, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu 
inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

e) Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uvedené a zaplacené během časového období jednoho roku. Toto 
časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu a končí posledním dnem příslušného kalendářního roku.

f) nárok na slevu vzniká pouze cílovému inzerentovi uvedenému na podkladu inzerce. V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a medi-
ální agentura) objednává inzerci pro třetí osobu, je vyplývající nárok na slevu kalkulován pro jednotlivé inzerenty.

g) VLM si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.
h) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese VLM ani objednavatel odpovědnost, a inzerci není možno uveřejnit v ná-

hradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit VLM pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
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i) eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí VLM objednavateli, který má s VLM rámcovou 
smlouvu podle bodu 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti těchto změn. 
Pokud VLM tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platný-
mi Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně 3 měsíců od počátku platnosti nových Všeobecných 
obchodních podmínek nebo nového ceníku.

j) Objednavatel bere na vědomí, že VLM neodpovídá za odchylky ve velikosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti 
vzniklé v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu.

k) VLM má právo vyžadovat platbu předem. Při platbě předem musí být příslušná částka připsána na účet VLM 4 pracovní dny před realizací 
inzerce. 

l) Pokud nebudou pohledávky vydavatelství uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatelství postupovat v souladu s ustanoveními 
zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. U zákazníka, se kterým vydavatelství uzavřelo agenturní nebo jinou smlouvu o zprostředkování 
inzerce, může dojít ke snížení nebo i zrušení dohodnutých slev a provizí

m) VLM si vyhrazuje právo stanovit na inzerci smluvní ceny.
n) Všechny ceny v ceníku inzerce jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH se řídí platným zákonem Čr.

8. reklamace náhradní výkon
a) Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerce na slevu nebo, pokud se na tom s VLM dohodne, na bez-

platné uveřejnění náhradní inzerce, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerce. Pokud VLM neuveřejní náhradní inzerát 
v dohodnutém termínu, nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení 
od smlouvy.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházející inzerce je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění její správnost a úplnost. VLM 
neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradní inzerce v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento 
nedostatek bezprostředně po předchozím upozornění oznámen VLM.

c) reklamovat inzerci je možné pouze do 15 pracovních dnů od zveřejnění inzerce. nárok na kompenzaci je možný jen v magazínu, deníku, kraji 
nebo regionu, kde došlo k reklamaci.

d) Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnost reklamace.
e) reklamace na nedodání dokladových výtisků je možno provést do 8 pracovních dnů od otištění inzerátu.
f) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objed-

návky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.
g) VLM  má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými speci-

fikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady 
a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.

h) Objednavatel bere na vědomí, že VLM  je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tiště-
ného nákladu oproti jeho očekávané výši není tato skutečnost považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, 
kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu, nebo nebudou ke vkladu 
použity všechny kusy dodané prospektové přílohy

i) V případě vyšší moci je VLM zbaveno odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrady za vzniklé škody

9. ochrana dat
a) Objednavatel i VLM se zavazují chránit veškeré informace a osobní údaje, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, 

před jejich zneužitím.

10. Mimosoudní řešení sporů
a) Objednatel, který uzavře s VLM smlouvu, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne.
b) Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.
c) Objednatel je oprávněn obrátit se s  návrhem na  zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu s  VLM obsahujícího náležitosti 

uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15,  
www.adr.coi.cz a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u VLM poprvé.

d) Mimosoudní řešení sporu není zpoplatněno. náklady spojené s mimosoudním řešením sporu si strany nesou samy. 

Aktuální verze VOP a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.vlmedia.cz.



Centrální inzerce (Deník Česká republika):  
VLTAVA LABe MeDiA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,  
tel.: +420 272 015  467, e-mail: centralni.obchod@vlmedia.cz, web: www.mojeinzerce.cz

příjem inzerce pro přímé klienty z prahy a středních Čech
Inzertní kancelář pražského deníku a Deníku střední Čechy:   
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice, mobil: +420 601 589 064

střední Čechy, pražský deník: +420 777 354 334, e-mail: obchod@denik.cz.  
Příjem podkladů, náhledy: koordinator.sc@vlp.cz

příjem řádkové inzerce (i celostátní): U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,  
mobil: +420 608 155 312, e-mail: radkova@denik.cz

příjem pro přímé klienty a agentury v jednotlivých krajích
hlaVní Město praha: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,  
mobil: +420 601 589 064, e-mail: petr.obdrzalek@denik.cz

stŘeDoČesKÝ KraJ: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,  
mobil: +420 777 354 334, e-mail: jiri.misek@denik.cz

JIhoČesKÝ KraJ: nám. Přemysla Otakara ii. 8/5, 370 01 České Budějovice,  
tel.: +420 386 100 761, e-mail: inzerce.jc@denik.cz

plzeŇsKÝ KraJ, KarloVarsKÝ KraJ: kovářská 4, 301 00 Plzeň,  
tel.: +420 377 168 245, e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

ÚsteCKÝ KraJ, lIbereCKÝ KraJ: Velká Hradební 238/10, 400 01 Ústí nad Labem,  
tel.: + 420 475 246 851, e-mail: inzerce.sever@denik.cz

KráloVÉhraDeCKÝ KraJ, parDUbICKÝ KraJ: kladská 17, 500 03 Hradec králové,  
tel.: +420 495 800 811, e-mail: inzerce.vychod@denik.cz

KraJ VysoČIna: Masarykovo nám. 43, 586 01 Jihlava,  
tel.: +420 545 558 216, e-mail: inzerce.jihlavsky@denik.cz

JIhoMoraVsKÝ KraJ: Milady Horákové 9, 602 00 Brno,  
tel.: +420 545 558 216, e-mail: inzerce.brnensky@denik.cz

oloMoUCKÝ KraJ, zlínsKÝ KraJ: Aksamitova 2, 779 00 Olomouc,  
tel.: +420 587 304 153, e-mail: inzerce.olomouc@denik.cz

MoraVsKoslezsKÝ KraJ: Mlýnská 10, 702 00 Moravská Ostrava,  
tel.: +420 596 176 222, e-mail: inzerce.moravskoslezsky@denik.cz

Aktuální verze VOP a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.vlmedia.cz.

www.mojeinzerce.cz
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zpět na obsah
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