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Úvod
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Vydáváme celkem
94 zpravodajských titulů

CENA 16 KČ

Předplaťte si Deník
na rok a získejte
zdarma
dálniční známku
na rok 2017

...7

KLADENSKÝ

Vánoční
cena
předplatného
je 5 199 Kč
na celý rok
2017.

71 Deníků a 23 týdeníků

Ušetříte
tak více než
1 526 Kč.
1001262950_A

ÚTOKŮ PŘIBÝVÁ. Lékaři chtějí větší ochranu

www.kladensky.denik.cz

Smog, který zabíjí

Jsme nejčtenější seriózní deník
v celé České republice

Dobrá zpráva

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

Deník má největší počet předplatitelů
mezi všemi deníky a časopisy
v České republice s počtem 70%
předplatitelů z prodaného nákladu

KLADNO

Modeláři budou
opět vystavovat
Tradiční podzimní modelářská výstava se uskuteční
v sobotu 19. listopadu od
8.30 do 17.30 hodin, tentokrát v Dělnickém domě
v Kladně. K vidění tu pro
návštěvníky budou lodě, letadla, bojová technika, figurky i působivé diorámy.
Celkově se jedná o báječnou
podívanou do světa plastikových modelů, která může
být inspirativní nejen pro
děti, ale i rodiče. Přítomni
budou zkušení modeláři
ochotní poskytnout začátečníkům cenné rady. Součástí akce je i prodej modelářských potřeb, dílna pro
děti a další program. (rob)

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

Chtěl koupit dárek k Vánocům, místo toho se
muž stal obětí internetového podvodníka
chybu jako on.
David chtěl udělat radost
desetiletému synovi své
přítelkyně tím, že mu nadělí
pod stromeček herní konzoli Playstation 4. Z důvodů
výhodnější ceny zvolil inzerát na bazarovém serveru,
s nímž měl dosud jen dobré
zkušenosti.
„Kontaktoval jsem člověka, který nabídku prodeje
herní konzole podal. Poža-

Předplacená
karta funguje na
stejném principu jako
známé předplacené
karty mobilních
operátorů.

doval po mně zaplatit celou
sumu předem, což jsem odmítl a chtěl zboží poslat na
dobírku. Nakonec jsme se
dohodli, že mu polovinu
peněz zašlu předem a zbytek až po dodání konzole,“
popsal David.
Poté, co však odeslal 2600
korun, na zboží čekal marně. Zadavatel inzerátu dále
nekomunikoval. „Podle
údajů z ofoceného občan-

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 vyhrát i v soutěži.
...6

Počasí

KRIMI

DEVADESÁTINY

SPORT

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

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

Plíšková a spol
po triumfu.

strana 4

strana 12

Krátké oslavy a teď
lenošení u moře

Zítra

strana 20

ZÁBAVA

ROZHOVOR

ČESKO

Svěrák a Uhlíř:

Pražské porodnice
jsou na hranici
kapacity, říká

Kdo se hlásí
do škol?

strana 11

16267

strana 10

strana 5

Umíme realizovat
i netradiční formy inzerce

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

Prodavači a dealeři

vyznamenaný porodník
9 771212 581168
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LISTOPAD 2016

INZERCE

CENA 16 KČ

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

OD ČTVRTKA
17. LISTOPADU

Praha pro ni dlouho hledá místo. radní pro kulturu Jan Wolf si myslí, že ho našel

MORAVSKOSLEZSKÝ

PRAŽSKÝ

JAK SE ŽIJE?
1989 vs. 2016

1 kg

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

PRAHA

www.moravskoslezsky.denik.cz

Kopce se
halí do
bílé

Krátce

Foto: Deník/Pavel Sonnek

Ostrava – Bezmála sto milionů přepravených osob.
Tolik lidí ročně využije ostravskou MHD. Město a do-

pravní podnik věří, že spolu
s čistějšími, bezpečnějšími a
brzy i moderními klimatizovanými vozy počet cestujících už neklesne, naopak
do konce roku 2018 by rády

představil plán města radní
pro dopravu Lukáš Semerák.
Cena „měsíčníků“ nevzroste, právě naopak. Čím
delší platnost jízdenky, tím
vyšší úspora.
„Smyslem změn je zjednodušení a zatraktivnění
elektronických forem jízdného a zlevnění pro vybrané skupiny, zejména pro
náctileté a dlouhodobé cestující. Zvýhodnili jsme tak
jízdenky, které mají delší
platnost a větší územní
rozsah,“ doplnil mluvčí Do-

Ostrava – Louka a les, veřejná zeleň i orná půda.
Takové má být další využití
oblíbené lokality Myslivna
mezi Porubou a Krásným
Polem.
„Náš obvod zašle magistrátu podnět na změnu
Územního plánu města
Ostravy, aby Myslivna přestala být plochou určenou
pro občanskou vybavenost.
Usnesli se na tom zastupitelé,“ sdělil Martin Otipka z
porubské radnice, která tak
reagovala na informace, že
město nepočítá s dalšími
budovami Vědecko-technologického parku (VTP) i v
lesoparku Myslivna.
„Rozšiřování vědeckotechnického parku směřuje
do jiné lokality. Není proto
důvod, aby Myslivna zůstávala v územním plánu
jako místo pro výstavbu.
Zachováme její přírodní
charakter, kterého si obyvatelé Poruby tolik cení,“
uvedl starosta Petr Mihálik.
(uzi)

Ostravská MHD příští rok nově:
jedna zóna, levnější jízdenky
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 jízdenky pak 325 korun.
Žáci a studenti pak budou
moci za cenu jedné zóny
jezdit od ledna po celém
městě.
Pokračování na straně 2

POČASÍ DNES

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

ZÍTRA

POZOR

František Gellner
je mluvčím
strana 13
Katapultu

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

ČESKO

Stát pošle lidem
na bydlení méně

Co pomůže českých
chovatelům?
Jasnější značení
vajec i na krabici

strana 9
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SVĚT

Brutalita dětí roste
Od začátku roku
v Praze spáchaly
už 231 trestných
činů

PŘÍLOHA
DENÍK

Za jejich chováníLENÍ A ZAHRADĚ
O BYD
ÍN NEJEN
může
MAGAZpříliš
volná výchova,
�
padu ���
vzývání
práva
/ �. listo
ČÍSLO 
silnějšího i násilí
v počítačových
hrách

BYDLENÍ

HLAVNÍ HVĚZDA COLOURS of OSTRAVA:

Imagine Dragons (USA)
SVĚT

Východní Evropa se
vrací do Moskvy.
Kam míří ČR? strana 12
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Jednou
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Vybírají slabé
a bezbranné oběti

Kulinář
ská
školička
pro

VíceCEna stranách 3 a 5
INSPIRA

16268

9 771213 557049

SVĚT CELEBRIT

Č ESKO

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

Žádné stavění
na Myslivně

MRAZIVÉ počasí posledních dnů hraje do karet
vlekařům. Také v areálu Bílá v Beskydech (na snímku) neponechali nic náhodě a sněžná děla tam,
dovolí-li to počasí, jedou na plné obrátky. Na sjezdovce musí ležet alespoň dvacet čísel sněhu, aby
tam mohla vyjet rolba a upravit ji. Areál by tam chtěli
otevřít pro lyžaře začátkem prosince. (lm)

PETR JIŘÍČEK

1001194618_L

19.90

strana 11

viděly opačnou tendenci. K
tomu, vedle už dříve avizovaných změn, připravili s
platností od 1. ledna 2017
několik změn. Tou zásadní
je zrušení čtyř městských
zón. Nově bude pouze jedna.
„Nechceme cestující zatěžovat 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,“

...strana 2

www.prazskydenik.cz

SUPER CENA!

Bereme osmkrát
více. Jak a co
zdražilo?

Ostrava si dala za cíl zastavit meziročně asi
tříprocentní propad cestujících ve veřejné
dopravě. Toho chce docílit mimo jiné podporou dlouhodobých elektronických jízdenek. Naopak ty papírové chce dopravní podnik v horizontu několika let zcela zrušit.

NEPRODEJNÝ VÝTISK

Na místě stadioNu ŠtvaNice vyroste koNcertNí síň.

MANDARINKY

Ekonomika

Cukrov
abeced í podle
y
/6

/ 16

děti

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

INZERCE

Váš nový
magazín

Víkend

je pokra
čován

ím maga
zínu

Moje rodin
a

+ Fajn život

strana 6

ENTNÍ
Zdraví
INTELIG OST
DOMÁCN komplexní
Potřebujete

Praha

regeneraci? Užijte
si bahno v lázních.
Uleví se vašim zádům
i kloubům

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

strana 7

strana 9

BA
OSTAV
DŘEV
h hor
zerskýc
z Ji

26.10.16

1001259199_C

Poprvé jsme
použili sousloví
„mám tě rád“

Klienti mohou využívat
jedinečnost segmentace na úrovni
celostátní, oblastní, krajské
i v kterémkoliv titulu jednotlivě

KLADNO

ského průkazu jsem se ho
pokoušel najít prostřednictvím sociální sítě. Člověk,
kterému údaje patřily, ale
žádný inzerát nezadal a řekl
mi, že ho v této souvislosti
kontaktovalo už více podvedených lidí,“ uvedl David.
Zjistil, že peníze odeslal
na účet anonymní karty
fungující na stejném principu jako karty mobilních
operátorů.
....3

neprodejné

Kladno – S blížícími se Vánocemi mají žně internetové 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

Samostatně

ROBERT BOŽOVSKÝ

10:08

.indd 1

I mutaceSC

K BYDLEN

03_DENI

zpět na obsah
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Záhlaví

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
3 sloupce = 149 mm
2 sloupce = 98 mm
4 sloupce = 200 mm
(mezera mezi sloupci je 4 mm)

4

zpět na obsah

1/1

1/2

1/4

1/4

1/8

1/1 strany
200 x 280 mm
zrcadlo

1/2 strany
200 x 130 mm
zrcadlo

1/4 strany
98 x 130 mm
zrcadlo

1/4 strany
200 x 64 mm
zrcadlo

1/8 strany
98 x 64 mm
zrcadlo

Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA
CELOSTÁTNÍ INZERCE
– inzerce není mutována

 Deník Česká republika
 Deník Čechy
 Deník Morava

(71 deníků)
(45 deníků)
(26 deníků)

OBLASTNÍ INZERCE
– regionální mutace

  Pražský deník a Deník střední Čechy
 Deník jižní Čechy
  Deník západní Čechy
  Deník severní Čechy
  Deník východní Čechy
 Deník Vysočina
 Deník jižní Morava
  Deník střední a východní Morava
 Deník severní Morava a Slezsko

(11
(7
(8
(10
(9
(5
(6
(8
(7

KRAJSKÁ INZERCE
– krajská mutace









LOKÁLNÍ INZERCE
– lokální mutace
(okresní)

 (71 deníků)

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









deníků)
deníků)
deníků)
deníků)
deníků)
deníků)
deníků)
deníků)
deníků)

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Deník Česká republika

Deník Čechy
Deník Morava

Deník je největší zpravodajský titul v České republice.

zpět na obsah
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Deník Čechy

Záhlaví

ÚSTECKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

Deník Čechy

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ

strana 16

+ Týdeník Sokolovska

strana 15
strana 17

strana 14

STŘEDOČESKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
+ Týdeník Domažlicko

JIHOČESKÝ KRAJ

strana 18
+ Týdeník Klatovska
+ Týdeník Nymbursko

strana 13
strana 11
HL. M. PRAHA

strana 12
6

zpět na obsah

strana 11

Deník Morava
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

+ týdeník Karvinsko
+ týdeník Bruntálský Region
+ týdeník Krnovský Region

+ týdeník Havířovsko

+ Týdeník okresu Nový Jičín Region

+ týdeník Frýdecko-Místecko

Deník Morava

+ týdeník Opavský a Hlučínský Region

KRAJ VYSOČINA

strana 23
OLOMOUCKÝ KRAJ

+ týdenik Moravský sever
+ týdeník Vysočina
+ Prostějovský týden

strana 19

+ týdeník Nové Přerovsko
+ Hranický týden

strana 21

ZLÍNSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
+ týdeník Slovácké noviny
+ Týdeník Vyškovské noviny
+ týdeník Naše Znojemsko
+ Týdeník Nový život

+ týdeník Naše Valašsko

strana 22

+ Týden u nás
+ Týdeník Slovácko

strana 20
zpět na obsah
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Zvýhodněná inzerce ČR, Čechy a Morava

Záhlaví

Počet čtenářů
Čtenost
deníků
v delším
období
Čtenost
deníků
v delším
období

3 000

2 533

2 500
2 206

tisíce čtenářů

2 000

1 528

1 500

1 000
826

815
714

664
464

500

-

Blesk

Deník

MF DNES

Aha!

Sport

Právo

Lidové noviny

Hospodářské
noviny

Zdroj: MEDIA PROJEKT, 2.–3. čvrtletí 2016

Průměrný počet výtisků předplatného

Průměrný počet výtisků předplatného

100 000
91 688

90 000
81 224

80 000
70 000

výtisky

60 000
50 000
40 000
33 006

30 000
20 484

20 000

18 617

8 079

10 000

3 293

468

-

Deník

MF DNES

Právo

Hospodářské
noviny

Lidové noviny

Blesk

Sport

Aha!

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

* Podklady mohou být ve zvýhodněné inzerci mutovány pouze do úrovně krajů

8

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Zdroj: ABC ČR, 2.–3. čtvrtletí 2016

x 435
278278
x 435
mmmm

x 202
278278
x 202
mmmm

x 315
184184
x 315
mmmm

x 435
137137
x 435
mmmm

x 275
278278
x 275
mmmm

Ceny zvýhodněných formátů v Deníku Česká republika
1/11/1

1/21/2
A A

278 x 435 mm

1/21/2
B B

278 x 202 mm

1/21/2
C C

184 x 315 mm

2/32/3
A A

137 x 435 mm

278 x 275 mm

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

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

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

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

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

x 345
231231
x 345
mmmm

x 435
184184
x 435
mmmm

x 135
278278
x 135
mmmm

x 200
184184
x 200
mmmm

x 270
137137
x 270
mmmm

Junior
Junior
page
page

2/32/3
C C

1/31/3
A A

1/31/3
B B

1/31/3
C C

1/1

po-čt, so:
pá:

630 000,890 000,-

1/2 A

po-čt, so:
pá:

1/2 B

338 000,475 000,-

po-čt, so:
pá:

1/2 C

338 000,475 000,-

po-čt, so:
pá:

2/3 A

338 000,475 000,-

po-čt, so: 445 000,pá:
630 000,-

po-čt,
so:
504 000,po-čt,
so:x 345
504 mm
000,231
710 000,pá: pá:
710 000,-

po-čt,
so:
445 000,po-čt,
so:x 135
445 000,278
mm
630 000,pá: pá:
630 000,-

227 000,po-čt,po-čt,
so: so:
227 000,mm
pá: x 200
320 000,pá: 184
320 000,-

po-čt,
so:
227 000,po-čt,90
so:x 435
227 000,mm
320 000,pá: pá:
320 000,-

po-čt,
227
000,po-čt,278
so: xso:
227
100000,mm
320 000,pá: pá:
320 000,-

x 435
90 x90
435
mmmm

x 100
278278
x 100
mmmm

x 120
231231
x 120
mmmm

x 150
184184
x 150
mmmm

x 202
137137
x 202
mmmm

Junior
page

1/3 A

1/31/3
D D
po-čt, so:
pá:

1/41/4
A A
po-čt, so:
pá:

504 000,710 000,-

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

137 x 202 mm

x 435
43 x43
435
mmmm

227 000,320 000,-

1/3 C

1/41/4
B B

1/41/4
C C

po-čt, so:
pá:

1/4 A
1/41/4
D D

po-čt, so: 227 000,pá:
320 000,-

227 000,320 000,-

po-čt, so: 170 000,pá:
240 000,-

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

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

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

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

50 mm
278278
x 50xmm

75 mm
184184
x 75xmm

x 100
137137
x 100
mmmm

x 150
90 x90
150
mmmm

43 x 435 mm

278 x 50 mm

1/6 A

1/4 B

1/81/8
A A

1/61/6
D D

1/3 B

1/8 A

po-čt, so: 170 000,- po-čt, so: 117 000,- po-čt, so:

117
000,-pá: po-čt,po-čt,
po-čt,
so: so:
117240
000,86 pá:
000,so:165so:
86 000,pá:po-čt,
000,000,165 000,- pá: pá: 122 000,pá: pá: 165 000,122 000,-

184 x 75 mm

1/81/8
B B

1/8 B

86 000,- po-čt, so:

137 x 100 mm

1/8 C

1/81/8
C C

86 000,- po-čt, so:

90 x 150 mm

1/8 D

1/81/8
D D

86 000,- po-čt, so:

86 000,-

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

Formáty
naTITULNÍ
titulní
straně
FORMÁTY
STRANĚ
FORMÁTY
NANA
TITULNÍ
STRANĚ
80 mm
43 x43
80xmm

80 mm
278 278
x 80xmm

80 mm
137 137
x 80xmm

35 mm
278 278
x 35xmm

UCHOUCHO
horní horní UCHO
UCHO
„horní“
„horní“

80 mm
1UCHO
sl.1xsl.
80x„horní“
mm

1 sl. x 80 mm

UCHO
„dolní“
UCHO
„dolní“
UCHO
„dolní“
1
sl.
x
80
mm
1
sl.
x
80
mm
UCHO
UCHO

(min.
výška
80 mm
(min.
výška
80
mm
1 sl.
x 80
mm
1
80 mm
1 xUCHO
80x mm
max.
výška
100
mm)
max.
výška
100
mm)
(min.
výška
80
mm
1 x 80 mm
107 280,po-čt,po-čt,
so: so:
107 280,max. výška 100 mm)
151 200,pá: pá: 151 200,-

PODVAL
PODVAL

80 mm
6x6
80x mm
PODVAL

6 x 80 mm

PODVAL
PODVAL

80 mm
3x3
80x mm
PODVAL

3 x 80 mm

NADVAL
NADVAL

35 mm
6x6
35x mm
NADVAL

6 x 35 mm

643 680,- po-čt,po-čt,
po-čt,po-čt,
so: so:
643 680,281 610,so: so:
281 610,321 840,- po-čt,po-čt,
so: so:
312 840,907 200,- pá: pá: 453 600,pá: pá: 907 200,396 900,453 600,- pá: pá: 396 900,zpět na obsah
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Zvýhodněná oblastní inzerce

Záhlaví

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj

Plzeňský a Karlovarský kraj
(Deník západní Čechy)

(Pražský deník a Deník
střední Čechy)

08
Královéhradecký
a Pardubický kraj

(Deník východní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj
(Deník střední a východní Morava)
Ústecký
Plzeňský
a Karlovarský
kraj
a Liberecký
kraj

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj

(Deník
západní
Čechy)
(Deník
severní
Čechy)

(Pražský deník a Deník
střední Čechy)

Královéhradecký
a Pardubický kraj

(Deník východní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj

Plzeňský a Karlovarský kraj

(Deník střední a východní Morava)

(Deník západní Čechy)

Královéhradecký
a Pardubický kraj

(Deník východní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj

Tištěný deník

10

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

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

(Deník střední a východní Morava)

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

PŘÍJEM INZERCE

Hl. město Praha:
mobil: +420 602 374 868, e-mail: obchod@denik.cz
Středočeský kraj:
mobil: +420 602 374 868, e-mail: obchod@denik.cz

+ Týdeník Nymbursko

Kraj

Středočeský kraj

Pražský deník

Tištěný deník
Pražský deník

Cena za mm sloupce
po–čt, so

pátek

33

40

den s týdeníkem

Cena za celostranu
po–čt, so

pátek

86 130

104 400

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

Nymburský deník
Týdeník Nymbursko

12

22

22 (středa)
22 (středa)

31 320

57 420

31 320

57 420

Příbramský deník

12

22

31 320

57 420

Rakovnický deník

10

20

26 100

52 200

33

40

86 130 104 400

Středočeský kraj

den s týdeníkem

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

57 420
57 420

zpět na obsah
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Jihočeský kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

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

Jihočeský kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za celostranu

pátek

po–čt, so

pátek

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

42

62

109 620

161 820

Jihočeský kraj

12

Cena za mm sloupce
po–čt, so

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Plzeňský kraj

PŘÍJEM INZERCE

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

+ Týdeník Domažlicko

+ Týdeník Klatovska

Plzeňský kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

den s týdeníkem

po–čt, so

pátek

Domažlický deník
Týdeník Domažlicko*

16

29

17 (středa)
17 (středa)

41 760

75 690

44 370
19 040

Klatovský deník
Týdeník Klatovska*

16

29

17 (středa)
17 (středa)

41 760

75 690

44 370
19 040

Plzeňský deník

37

59

96 570

153 990

Rokycanský deník

15

27

39 150

70 470

Tachovský deník

16

29

Plzeňský kraj

50

67

53 (středa)

41 760

75 690

130 500

174 870

den s týdeníkem

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

138 330

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

13

Karlovarský kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

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

+ Týdeník Sokolovska

Karlovarský kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce
po–čt, so

pátek

Chebský deník

15

29

Karlovarský deník

19

37

Sokolovský deník
Týdeník Sokolovska*

15

25

32

45

Karlovarský kraj

den s týdeníkem

16 (středa)
16 (středa)
35 (středa)

Cena za celostranu
po–čt, so

pátek

39 150

75 690

49 590

96 570

39 150

65 250

41 760
17 920

83 520

117 450

91 350

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

14

zpět na obsah

den s týdeníkem

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Ústecký kraj

PŘÍJEM INZERCE

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

Ústecký kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

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

15

23

39 150

60 030

Ústecký deník

19

26

49 590

67 860

Žatecký a Lounský deník

12

22

31 320

57 420

40

49

104 400

127 890

Ústecký kraj

po–čt, so

pátek

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.
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Liberecký kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

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

(viz Královéhradecký kraj)

Liberecký
kraj

Kraj

16

Tištěný deník

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

po–čt, so

pátek

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

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Královéhradecký kraj

PŘÍJEM INZERCE

Kladská 17, 500 03 Hradec Králové,
tel.: +420 495 800 811,
e-mail: inzerce.vychod@denik.cz

Tištěný deník

Královéhradecký
kraj

Kraj

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

po–čt, so

pátek

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

Královéhradecký kraj

18

29

46 980

75 690

49

59

127 890

153 990

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

17

Pardubický kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

Kladská 17, 500 03 Hradec Králové,
tel.: +420 495 800 811,
e-mail: inzerce.vychod@denik.cz

Pardubický
kraj

Kraj

18

Tištěný deník

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

po–čt, so

pátek

Chrudimský deník

18

29

46 980

75 690

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

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Kraj Vysočina

PŘÍJEM INZERCE

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

+ týdeník Vysočina

Kraj Vysočina

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce
po–čt, so

pátek

Havlíčkobrodský deník

13

Jihlavský deník
Pelhřimovský deník

po–čt, so

pátek

22

33 930

57 420

13

22

33 930

57 420

13

22

33 930

57 420

Třebíčský deník

13

22

Žďárský deník
týdeník Vysočina

13

22

36

43

Kraj Vysočina

den s týdeníkem

Cena za celostranu

20 (čtvrtek)
20 (čtvrtek)

33 930

57 420

33 930

57 420

93 960

112 230

den s týdeníkem

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

52 200
52 200

zpět na obsah
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Jihomoravský kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

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

+ Týden u nás

+ Týdeník Vyškovské noviny

+ Týdeník Slovácko

+ týdeník Naše Znojemsko

+ Týdeník Nový život

Kraj

Tištěný deník

Jihomoravský kraj

Blanenský deník
Týden u nás*

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu

po–čt, so

pátek

den s týdeníkem

po–čt, so

pátek

den s týdeníkem

13

22

18 (středa)
18 (středa)

33 930

57 420

46 980
20 160

Brněnský deník

21

29

54 810

75 690

Břeclavský deník
Týdeník Nový život

13

22

26 (čtvrtek)
26 (čtvrtek)

33 930

57 420

67 860
67 860

Hodonínský deník
Týdeník Slovácko

13

22

26 (úterý)
26 (úterý)

33 930

57 420

67 860
67 860

Vyškovský deník
Týdeník Vyškovské noviny

13

22

22 (pátek)
22 (pátek)

33 930

57 420

57 420
57 420

Znojemský deník
týdeník Naše Znojemsko*

13

22

18 (pondělí)
18 (pondělí)

33 930

57 420

46 980
20 160

45

56

117 450

146 160

Jihomoravský kraj

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

20

zpět na obsah

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Olomoucký kraj

PŘÍJEM INZERCE

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

+ týdeník Moravský sever

+ týdeník Nové Přerovsko
+ Hranický týden

+ Prostějovský týden

Olomoucký kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce
po–čt, so

pátek

Olomoucký deník

20

28

Prostějovský deník
Prostějovský týden*

13

20

Přerovský a Hranický deník
týdeník Nové Přerovsko
Hranický týden*

13

Šumperský a Jesenický deník
týdenik Moravský sever*
Olomoucký kraj

den s týdeníkem

Cena za celostranu
po–čt, so

pátek

den s týdeníkem

52 200

73 080

22 (středa)
22 (středa)

33 930

52 200

57 420
24 640

35

35 (pátek)
35 (pátek)
35 (pátek)

33 930

91 350

91 350
91 350
39 200

13

20

18 (úterý)
18 (úterý)

33 930

52 200

46 980
20 160

28

36

73 080

93 960

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

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

zpět na obsah
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Zlínský kraj

Záhlaví

PŘÍJEM INZERCE

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

+ týdeník Naše Valašsko

+ týdeník Slovácké noviny

Zlínský kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce
po–čt, so

pátek

Kroměřížský deník

11

15

Slovácký deník
týdeník Slovácké noviny*

13

20

Valašský deník
týdeník Naše Valašsko*

13

20

Zlínský deník

20
28

Zlínský kraj

den s týdeníkem

Cena za celostranu
po–čt, so

pátek

28 710

39 150

20 (středa, pátek)
20 (středa, pátek)

33 930

52 200

52 200
22 400

15 (pondělí)
15 (pondělí)

33 930

52 200

39 150
16 800

28

52 200

73 080

36

73 080

93 960

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

(ceny v Kč bez DPH)

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

Moravskoslezský kraj

PŘÍJEM INZERCE

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

+ týdeník Bruntálský Region
+ týdeník Krnovský Region

+ týdeník Opavský a Hlučínský Region

+ týdeník Karvinsko
Hlučín

+ týdeník Havířovsko

Třinec

+ Týdeník okresu
Nový Jičín Region

Moravskoslezský kraj

Kraj

Tištěný deník

Cena za mm sloupce

Cena za celostranu
po–čt, so

pátek

Bruntálský a Krnovský deník
týdeník Bruntálský Region*
týdeník Krnovský Region*

po–čt, so pátek den s týdeníkem
10

18

15 (úterý)
15 (úterý)
15 (úterý)

26 100

46 980

den s týdeníkem
39 150
16 800
16 800

Frýdecko-místecký a Třinecký deník
týdeník Frýdecko-Místecko*

12

19

19 (úterý)
19 (úterý)

31 320

49 590

49 590
21 280

Karvinský deník, Havířovský deník
týdeník Karvinsko*, týdeník Havířovsko*

10

18

18 (úterý)
18 (úterý)

26 100

46 980

46 980
20 160

Moravskoslezský deník

16

26

41 760

67 860

Novojičínský deník
Týdeník okresu Nový Jičín Region*

10

18

18 (úterý)
18 (úterý)

26 100

46 980

46 980
20 160

Opavský a Hlučínský deník
týdeník Opavský a Hlučínský Region*

12

19

19 (úterý)
19 (úterý)

31 320

49 590

49 590
21 280

43

52

52 (úterý)

Moravskoslezský kraj

112 230 135 720

(ceny v Kč bez DPH)

+ týdeník Frýdecko –Místecko

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

135 720

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

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.

Inzerce – krajská vydání
ve 2 krajích........................10 %
ve 3 a více krajích..............20 %
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 kombinovat se slevami za finanční objem.

3 uveřejnění......................... 3 %
6 uveřejnění........................ 5 %
12 uveřejnění..................... 10 %
Slevy
personální
inzerce

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

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

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.

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............................................................................ 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.

* NET = cena po započtení příplatků a slev
24
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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 tmavším 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

zpět na obsah
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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 rozlišením 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 %)
–v
 ložené fonty OpenType či Type 1 (TrueType fonty vkládat s „hlavičkou“ – Type 42)
–o
 brázky 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
pátek, pondělní týdeník

Den objednávky
úterý

do 16.00 hodin
do 16.00 hodin

sobota, pondělní, úterní týdeník

středa

úterý, středeční týdeník

čtvrtek

do 16.00 hodin

středa, čtvrteční týdeník

pátek

do 16.00 hodin

pondělí

do 16.00 hodin

čtvrtek, páteční týdeník

UZÁVĚRKY INZERCE PRO DODÁNÍ PODKLADŮ

Den otištění
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Dodání podkladů a náhledů

pátek, pondělní týdeník

středa

sobota, pondělní, 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

zpět na obsah

do 14.00 hodin

Tematické rubriky a přílohy

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.

Deník

23. května 2016

11

184 x 315Úterý
mm

Bydlení
278 x 275 mm
Deník

14

www.denik.cz

278 x Formáty
435 mm

inzerce:
1/2 B 1/2 A

278 x1/1
202 mm

1/2 C 1/2 B

M

daň z nemovitých věcí

Na částce ušetřené na dani
z nemovitého majetku patrně nikdo nezbohatne, ale
na druhé straně, proč ji
platit, když to není vždy
nezbytně nutné?
Shrňme: Této dani nepodléhají obecní, státní
a diplomatické nemovitosti,
církevní objekty, pozemky
pod komunikacemi, nemovitosti ve vlastnictví neziskových organizací a ty,
které slouží veřejně prospěšným účelům (školy, galerie a podobně).

2/3 A 1/2 C

31. květen

datum splatnosti daně z nemovitosti.
daňová povinnost se týká poplatníků, kteří
vlastnili nemovitost k 1. lednu 2016.

+14 %

Za pozdní úhradu daně se platí penále ve
výši repo sazby ČnB (nyní 0,05 %) zvýšené
o 14 %. nepřesáhne-li částka 200 korun,
inanční úřad jej
nepředepíše.

Metody platby

složenkou
zaslanou inančním
úřadem

Bankovním
převodem

hotově v sídle Mobilní aplikací
inančního
pomocí kódu
úřadu
Qr

Kolik se platí
výše daně je individuální, ovlivňuje ji druh stavby nebo
pozemku, stejně jako počet obyvatel města.
Pro zohlednění všech okolností se základní sazba násobí různě
velkým koeicientem, který si určuje obec. Čím je vyšší, tím je
vyšší i daň. výnos patří obci.

Kdo chce získat nejvíce

KOLIK SE KDE PLATÍ
Daň z nemovitých věcí je
jako jediný druh daně stoprocentním příjmem obce,
na jejímž území se dům, byt
či pozemek nachází.
S nadsázkou lze tedy říct,
že lidé poukazují peníze
přímo ve prospěch místa,
kde jejich nemovitost stojí,
trvalé bydliště majitele nehraje roli.
Kolik kdo zaplatí, závisí
na typu objektu a na obci,
v níž nemovitost leží či stojí. Výpočet se různí i podle
počtu obyvatel obce. Řada
měst také rozlišuje, zda jde
o střed či předměstí.
„Koeficient, kterým se
násobí daň, si obec stanovuje sama. Většina občanů
přitom zaplatí letos na dani
stejnou sumu jako loni,“ říká poradkyně společnosti
TaxVision a portálu eDaně.cz Blanka Štarmanová.

1/1

Jak ušetřit
na dani a zvýšit
hodnotu domu

Obce chtějí na dani z nemovitosti
vydělat. Peníze jim jdou do kasy
JOZEF GÁFRIK

Deník

18

1. listopadu 2016

NA TO
2781/2
xJAK275
C mm
ní a

JEN DVĚ VÝJIMKY
Pro fyzické osoby platí jen
dvě výjimky: První představují důvody humánní – daň
neplatí zdravotně těžce postižení jedinci, pokud ovšem
pobírají příspěvek na živobytí. Druhá souvisí s ekologií, přesněji s modernizací
vytápění. Nahrazením tuhého paliva například solární energií, případně biomasou, získáte pětileté daňové prázdniny.
Navíc je nezanedbatelné,
že modernizace tohoto druhu dlouhodobě zvyšuje hodnotu každého objektu. A dokonce do té míry, že „pokud
chybějí vlastní zdroje, je pro
tento účel dobrým řešením
i dlouhodobý úvěr,“ uvedla
Hana Drápalová ze Sberbank na novinářském
setkání o chytrých investicích do vybavení domu.

| Auto – moto

gant
Ele

2/3 A

Každý asi nemá
doma přímočarou
pilu, brusku nebo
hoblovačku, ale snad
v každé domácnosti
najdete vrtačku.
Ta je zapotřebí
i v nejmenším
bytě, stejně jako
v rodinném domě či
na chatě. Nicméně
vybrat správnou
vrtačku není zrovna
jednoduché – jak
poznat „tu pravou“?

zajím
avé
M

(Ni-Cd) a lithium-iontové
(Li-Ion). První jsou levnější,
druhé mají vyšší kapacitu
a netrpí tolik samovybíjením a paměťovým efektem.
ELEKTRICKÉ VRTAČKY

278 x 275 mm

231 x 345 mm

Funkce vrtačky, kdy rotor vrtačky vykonává vibrační pohyb v ose otáčení. Toto vysokorychlostní
klepání rozrušuje tvrdý materiál. Příklepem se ale
může vrtat jen do betonu, cihel a dalších stavebních materiálů. Nepomůže u kovu ani u dřeva.

ně patří kupříkladu Boží
Dar, Temelín či Čeladná.
V Jihlavě nebo Karlových
Varech radní zvolili hodnotu 4,5. A například Pelhřimov či Žďár nad Sázavou si
vystačí s násobkem 2.
V přístupu obcí se přitom
projevují dvě hlavní tendence. Některá obecní zastupitelstva v dani z nemovitosti vidí vítaný zdroj příjmů, které jim již nikdo ne-

vezme, další zase ukazují
přívětivější tvář v duchu
hesla „nebudeme ždímat
vlastní občany“.

KDYŽ NEMÁTE SLOŽENKU
Tak nebo tak, daň je nutné
zaplatit. Jak postupovat,
pokud složenka do schránky
nedorazila?
Stačí, když zaplatíte daň
ve stejné výši a na stejný
účet jako před rokem. Ane-

bo je možné kontaktovat
krajský finanční úřad a při
osobní návštěvě daň zaplatit přímo tam.
Právnické osoby dostávají
všechny informace přes datovou schránku.
Částka by měla být na
účet finančních úřadů připsána nejpozději 1. června,
příkaz je tedy nutno zadat
nejpozději 31. května. „Do
7. června, tedy dalších pět

foTo: shuTTersTock

pracovních dní, se ještě
sankce nevyměřují. Poté
však už přicházejí na řadu
úroky z prodlení. Ty nyní
činí 14,05 procenta z vypočtené daně z nemovitých
věcí za rok,“ upozorňuje
Blanka Štarmanová.
Kdo platí více než pět tisíc korun, může polovinu
vyměřené daně uhradit do
31. května a polovinu až do
30. listopadu.

278 x 135 mm

NA VRTÁNÍ
ČI ŠROUBOVÁNÍ?

ELEGANTNÍ PEUGEOT ����
nabízí místo pro sedm cestujících, nebo i víc než dva a půl
kubíku prostoru za předními
sedadly.

KAREL BERÁNEK

Druhé dilema: vrtačka
do zásuvky, nebo bateriová? Akumulátorové
jsou většinou ideální jako
elektrické šroubováky, ty
s kabelem jsou většinou
zaměřené na vrtání než
na šroubování.

vání. Některé modely mají
i možnost příklepu. Většina
pak má funkci změny otáčení. Pokud ne, vyhněte se
jí obloukem, je k ničemu.
Samostatnou kapitolou
jsou akumulátory. Zde je
třeba hlídat dvě hodnoty
– kapacitu a napětí. Čím
vyšší kapacita, tím déle budete moci s vrtačkou pracovat, utáhnete víc šroubů,
vyvrtáte víc děr. Napětí
zase určí, jakou velkou sílu
dokáže stroj vyprodukovat.
Podle standardního zákona
o výpočtu elektrického příkonu zjistíme, že při určité
proudové hodnotě akumulátoru se příkon může měnit jen napětím. Takže čím
vyšší napětí, s o to větším
odporem si akušroubovák
poradí. Pozor, s kapacitou
a napětím roste i hmotnost
vrtačky.
Třetí charakteristikou je
vlastní typ akumulátoru.
Na trhu jsou nikl-cadmiové

Dvourychlostní modely pak
nabízejí verzi s vysokým
momentem, ale nízkými
otáčkami (šroubování)
a vrtací verzi s opačnými
hodnotami. Kdo chce vrtat
do tvrdých stavebních materiálů, především do betonu, ten se neobejde bez
příklepu.

elkoprostorové
osobní vozy si
už našly pevné
místo mezi českými motoristy,
i když jejich zatím desetiprocentní podíl na trhu
by mohl být určitě větší.
Zřejmě ještě málo zájemců
o nové auto si dokáže spočítat, že cenový rozdíl ani
celkové provozní náklady
mezi vozy kombi střední
třídy a středně velkými
a podstatně prostornějšími
MPV není velký, pokud při
souměřitelných výkonech
a výbavě vůbec je.

V
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SEDMNÁCT NEJVYŠŠÍCH
Místní koeficient, který lze
vyhláškou oproti základnímu zvýšit, či snížit, si pro
letošní rok zvolilo 573 obcí,
o čtyřicet více než loni.
„Počet obcí, které si zvolilo nejvyšší místní koeficient pět se oproti loňsku
nezměnil, je jich opět 17,“
říká Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního
finančního ředitelství. Mezi

Zdroj: Taxvision a auTor

Příslušenství

K vrtačce budete potřebovat i kvalitní vrtáky. Měli
byste především dbát na to, abyste dobře rozlišovali mezi jednotlivými typy vrtáků – které jsou
na dřevo, cihlu, kov atd. Zaměňovat je prakticky
nejde. Jen do dřeva můžete vrtat prakticky čímkoli, ty speciální mají i špičku, díky níž bude vrtání
výrazně přesnější. Do dílenského provozu i pro
domácí kutily, kteří chtějí přesně vrtat, se vyplatí
koupě pákového stojanu na vrtačku s upínacím
sklíčidlem.
Při nákupu může vaše rozhodování převážit i taková drobnost, jako je zabudovaná LED dioda, která
přisvítí na místo vrtání či šroubování. Zajímavou
možností je pořízení speciálního odsavače prachu
z okolí vrtané díry. Je to vynikající pomocník do domácnosti, když si nechcete dělat nepořádek.

NEJSOU TO DODÁVKY

Přitom velkoprostorové
vozy dnes už nevypadají
zvenku ani uvnitř jen jako
upravené dodávky. Jsou
nejen prostorné, což se
od nich očekává, ale také
elegantní, aerodynamické,
komfortní a hospodárné.
Peugeot ���� je toho
dobrým příkladem Nabízí

Pro opravdovou profesionální práci pak jsou
na trhu hned čtyřrychlostní vrtačky a pro bourací
práce pak vrtací kladiva,
které umožňují díky pneumatickému příklepu nízké
otáčky, zato však vysoké
síly. Nehodí se ovšem pro
přesné vrtání.

184 x 200 mm
AKUMULÁTOROVÉ
VRTAČKY

V nabídce jsou jednorychlostní verze, které ale
mají široký rozsah změny
točivého momentu, takže
jsou využitelné hlavně
jako elektrické šroubováky.

Jaroslav Besperát, generální ředitel České podnikatelské pojišťovny, říká:

velmi prostorný a praktický
interiér ve fešáckém obleku, navíc s velmi solidní
výbavou.
Ta obsahuje už u základní verze Access většinu asistenčních systémů,
včetně ESP a asistenta rozjezdu do kopce, ale samozřejmě také šest airbagů.
Navíc klimatizaci, diodové
denní svícení, vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka,
dálkově ovládané centrální
zamykání dveří, elektricky
ovládaná okna v předních
i zadních dveřích, kůží
obšitý volant, autorádio
s CD, MP� a šesti reproduktory, palubní počítač
a další prvky. Vyšší úroveň
výbavy nabízejí verze Active
a Allure. Další vymoženosti
jsou dodávány jako výbavy
na přání a výběr je opravdu
bohatý.
V nabídce pohonných
jednotek jsou čtyři výkonové varianty tří naftových
a jednoho benzinového
motoru od ��� do ��� k.
U nejvýkonnější verze

Dvourychlostní pak mají
jednu rychlost určenou pro
vrtání, druhou pro šroubo-

K úspěchu vedl důraz na podnikatele a pojištění aut

po-čt, so: 445 00
pá:
630 00

nechybí ani možnost volby
automatické převodovky.
Poháněna jsou samozřejmě přední kola a verze
�x� není v nabídce. Jízda
s Peugeotem ���� nabízí

vyvážené jízdní vlastnosti,
i když se vzhledem k vyšší
výšce přece jen v zatáčkách
naklání víc než kombi.
Cestování je v každém
případě komfortní, a to díky

Je pravda, že pro většinu lidí
jsme se stali známou pojišťovnou především nabídkou
povinného ručení. Dnes
jsme v tomto ohledu třetí
největší na trhu a můžeme
říct, že úspěch v automobi-

231 x 345 mm
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Kam vás na trhu s pojištěním
řadí tyto výsledky?

V současnosti jsme čtvrtou
největší neživotní pojišťovnou na trhu. Naše služby
oceňují nejen klienti, ale
i odborná veřejnost. Velkou
radost jsme zažívali při nedávném vyhlášení výsledků
ankety Pojišťovna roku po-

řádané pojišťovacími makléři. Zvítězili jsme v hlavní
kategorii pojištění průmyslu
a podnikatelů, ale kromě
toho i v autopojištění a pojištění občanů. V životním
pojištění jsme byli druzí.

O co se při ochraně majetku
zajímají firmy nejvíce?

Podnikání s sebou přináší
mnohá rizika a proti mnoha
z nich se lze pojistit. Produkt Komplex je určen malým a středním podnikatelům, zatímco drobným
podnikatelům a živnostníkům nabízíme pojištění
formou balíčku pod názvem
Podnikatel Plus. Tyto produkty sestávají z několika

druhů pojištění tak, aby
kryly co nejvíce případných
rizik podle typu podnikání.

Řada společností a firem potřebuje k zajištění činnosti
auta. Jak vycházíte podnikatelům vstříc v této oblasti?

Pevný úchop

Každému podnikateli nebo
společnosti s větším vozovým parkem bych doporučil
naše flotilové pojištění,
které se vztahuje na všechna auta dané firmy. O zákazníka a jeho smlouvy pečuje vždy konkrétní osobní
specialista. Samozřejmostí
jsou slevy, u nichž se zohledňuje počet pojištěných
vozidel, předchozí škodní
průběh a další kritéria. Naše

nabídka zaujala také odbornou porotu v anketě
Fleet Derby, kde jsme v klání pojišťoven zvítězili.

O výběru vrtačky
často rozhodují
zdánlivé maličkosti,
které se rozhodně
vyplatí nepodceňovat.

Jednu „zlatou medaili“ jste si
v soutěži Pojišťovna roku odnesli i v kategorii autopojištění. Můžete čtenářům vaši
nabídku přiblížit?

Služby soustavně inovujeme. Například naše poslední
novinka Renova může řidiče
uchránit před mnohatisícovými výdaji za opravu vozu.
Nabídku také doplňujeme
o různé druhy volitelného
připojištění a benefity, abychom byli pro zájemce
o naše služby trvale co
nejatraktivnější. Až do kon-

JAROSLAV BESPERÁT Foto: ČPP

ce června probíhá kampaň
se soutěží o šest aut. K nové
smlouvě mohou klienti získat navíc šekovou bankovku
na slevu z pojistného u vybraných produktů. (red)

není vrtačka. Jde o extrémně důležitou součást vrtačky. Sklíčidla

se rozdělují na několik
druhů. Základní je klasické na kličku, které je

Při výběru vrtačky se zajímejte i o to, jak je dlouhý
přívodní kabel (měl by být dlouhý alespoň  metry)
a zda je obalený gumou. Je to bezpečnější a guma
také lépe ochrání přívodní kabel před nečistotami
a zlomením. Guma by měla být i na rukojetích,
není nic příjemného, když se vrtačka kvůli potu
a prachu začíná při práci vysmekávat z rukou.
U akumulátorových
vrtaček byste zase měli
popřemýšlet, jestli vám
jediný akumulátor
bude stačit. Když jeden
pracuje, může se druhý
dobíjet. Je to dražší, ale
odpadnou prostoje, kdy
došla „šťáva“ a akumulátor musí do nabíječky.
Stejně tak se informujte,
zda má nabíječka i rychlonabíjecí mód, který
Připravila redakce
zvládne akumulátor
měsíčníku Dům a zahrada,
dobít třeba do hodiny.
www.dumazahrada.cz
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Třeba druhé nasazovací
madlo u vrtačky. Pokud
jej vrtačka nemá, neudržíte nic, kde bude větší
odpor. Vrtat do betonu
bez madla jde velmi špatně, protože vrták začne
okamžitě tancovat a spíš
zničí omítku, než vyvrtá
požadovaný otvor. Nebo
sklíčidlo – bez sklíčidla

funkčně nejjednodušší,
nerozbíjí se, jen věčné
hledání kličky je únavné.
Automatická sklíčidla
jsou výhodnější verze pro
rychlé nasazování a vyndavaní nástrojů.
Někteří výrobci používají speciální sklíčidla,
kam se zasouvají zvláštně
tvarované stopky vrtáků.
Ty mají v těle drážky pro
jednodušší usazení nástroje do sklíčidel a jejich
lepší vedení. Určeny jsou
pro stroje a nástroje určené pro sekací a bourací
práce, pro vrtání velkých
děr do betonu apod.

90 x 435 mm

1841/3
x 200
A mm
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Česká podnikatelská pojišťovna je institucí, která nabízí jak životní, tak neživotní
pojištění. V názvu však máte
přívlastek podnikatelská.
Znamená to, že se na toto
pojištění zaměřujete nejvíce?

lovém pojištění nám pomohl prosadit se i v ostatních segmentech. V oblasti
podnikatelských rizik rosteme poslední dva roky nejrychleji ze všech pojišťoven.
Jsme schopni pojistit živnostníky i malé a střední
podnikatele, stejně jako velké firmy nebo celá města.

Pátek
1/4 A
Cestování
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sedadlům i nízké hladině
vnitřního hluku.
���� SE NEZTRATÍ

Výhodou modelu ���� je,
že za příplatek ��, nebo ��
tisíc Kč, lze objednat třetí
řadu sedadel a vznikne
sedmimístná verze, u které je ale jen symbolický
zavazadlový prostor. Je nesporné, že u někoho najde
uplatnění i toto uspořádání, které příležitostně
vypomůže s transportem
šesti cestujících a řidiče.
Nastupování k třetí řadě
sice není ideální pro starší
a méně pohyblivé, ale
cestování vzadu je celkem
příjemné. Naopak při
jízdě ve dvou a sklopení
druhé, popřípadě třetí řady
sedadel, vznikne vzadu

Bude Volvo S/V 90 novým etalonem vozů vyšší střední třídy?
V minulých dnech představila švédská značka Volvo v Praze svoji
nejnovější vlajkovou loď, a to jako sedan S 90 s decentní, ale líbivou
tříprostorovou karoserií, a jako V 90, tedy tentýž model, ale
v provedení kombi.
Současně byly oznámeny také ceny, které začínají na � ��� ��� Kč za sedan s turbodieselem
�.�/��� k. Ten a s ním i některé další motorizace přijdou na trh až ke konci letošního roku, přičemž v současné době jsou v prodeji jen vybrané
verze. Bez pár centimetrů pět metrů dlouhý vůz
je osazen výkonnými, ale výhradně jen dvoulitrovými
motory – naftovými �.�/���, ��� nebo ��� k, popř. benzinovými �.�/���
k a ��� k, nebo jako hybrid s možností externího dobíjení – Plug-in a celkovým
systémovým výkonem ��� k. Jak je u značky Volvo tradicí, nabídka zahrnuje současné maximum v oblasti bezpečnostních systémů, ale také cestovního komfortu. (be)
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ZDRAVÁ ŽÁRLIVOST

Shutterstoc

stal několikrát nepříjemný
skluz, doprovázený právními
tahanicemi, to celou stavbu
výrazně zdrželo a také
prodražilo. Celkový účet se
nakonec vyšplhal na neskutečných téměř 800 milionů
eur (původní rozpočet byl
zhruba desetkrát nižší).
RYBY A HŘÍŠNÁ ČTVRŤ

OČI

Stále se bojíte, že je vám váš partner nevěrný? Možná brzy zjistíte, že očima pořád
vyhledáváte potenciální rivaly či rivalky,
zvláště ty mimořádně atraktivní. Podle
jedné psychologické studie žárlivci skutečně věnují hodně velkou pozornost osobám
stejného pohlaví, které se kolem partnera
pohybují, a dokážou si výborně zapamatovat, jak vypadaly.

k

Být v Hamburgu a nenavštívit proslulou čtvrť St. Pauli
a její Reeperbahn, to by byl
neodpustitelný hřích. Necelý
kilometr dlouhá ulice se
táhne od brány Millerntor
nedaleko kostela sv. Michaela až k části Altona. Barevná, svítivá čtvrť plná barů,
nočních klubů a samozřejmě nevěstinců (těch je plná
například souběžná Herbertstrasse), do některých
bočních ulic mají ženy vstup
zakázán. Kromě toho tu jsou
ale také například Hans-Albersovo náměstí, budova
Davidovy strážnice (Davidwache) či divadelní náměstí
s panoptikem, najdete tu
ovšem i Erotic Art Museum.
A samozřejmě Beatlesplatz,
nacházející se u vstupu
do nejznámější boční uličky
Grosse Freiheit. Ano – právě
v této části města rozjížděla
slavná kapela svou kariéru. Pokud byste se v této
oblasti zdrželi až do rána,
můžete v hlavní sezoně už
od páté ráno zavítat na rybí
trh Fischmarkt. Není to
jen tržiště, je to atrakce, při
níž se prodejci nejen ryb,
ale i květin, zvířat, ovoce,
oblečení aj., překřikují, předhánějí v nabídkách, hážou
mezi lidi zboží a do toho
všeho vyhrává živá kapela.
Čím víc se blíží konec trhu
(po deváté ráno), tím jsou
jejich nabídky výhodnější.
A dejte si místní specialitku
– Fischbrötchen, tedy pečenou rybu v čerstvé, křupavé
houstičce.

278 x 50 mm
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Pokud žijete ve vztahu s normálním člověkem, který si zažárlí jen tak občas, je to
celkem pochopitelné, říká se přece, že bez
žárlivosti láska není. Bývá proklamováno,
že kdo nežárlí, nemiluje, ale není to trochu postavené na hlavu? K čemu žárlit?
Vždyť se tím stejně ničeho nedosáhne.
Jenomže ti, kteří neprojeví ani špetku
žárlivosti, jsou poněkud podezřelí, jejich
drahá polovička dochází k přesvědčení,
že není milována – pokud není pronásledována a srovnávána s ostatními. Takže
se může stát, že stíhačka nebo láskou
posedlý muž až s notorickou pečlivostí
sledují, zda na ně jejich polovička žárlí.
A pokud to tak není, hledají příležitosti,
jak je k žárlení přivést. Otázkou ovšem
zůstává, co je starost o toho druhého, co
zdravá žárlivost, a co lze už považovat
za žárlivost patologickou. Ten, kdo se
zajímá, kde a s kým jeho partner je, až
ve chvíli, kdy nepřišel včas domů, a netrpí přitom obsesí, že určitě provádí něco
nepatřičného, je na tom dobře. Ten, kdo
se rád seznámí s přáteli opačného pohlaví své polovičky a nehledá za jejich
přátelstvím nic divného, je na tom
taky tak. Mít tedy obavy o toho, koho
máme rádi, je úplně normální a podat
si ruku s mužem, který je evidentně
zajímavý a k tomu projevuje zájem
o vaši ženu, je chvályhodné. Možná,
že přitom hlavou bleskne: „Není
nebezpečný?“, stejně jako napadne

Příznivci dvojice ŠimekGrossmann určitě vědí,
že do přístavního města
Hamburg se dá dostat
plaveckým stylem
zvaným „čuba“. Nic
proti tomu, ale autem
je těch zhruba 600 km
do města nazývaného
Brána do světa přece
jen rychlejších, využít
lze i vlak nebo letadlo.
PĚŠKY I NA KOLE

KATEŘINA
MACHÁČKOVÁ
(��)

V jejím životě byli
dva důležití a zajímaví muži, herec
Petr Svojtka, se
kterým má syna Petra,
a režisér Ivan Zmatlík,
se kterým má dceru Helenu. O žárlivosti tvrdí:

ženu: „Ta vypadá líp než já!“ ve chvíli,
kdy se její partner otočí za hezkou
sukní. Jestli to nejde vydržet, tak si
trochu zažárlete, ale opravdu jen trochu! Protože trápit sám sebe nějakými chimérami je přece zbytečné.

Co s námi
žárlivost dělá

Strach ze ztráty nebo odmítnutí velmi
často znásobuje pocity zamilovanosti, ale také umí pěkně rozběsnit naše
majetnické instinkty. Jenže kdo hodně
žárlí, miluje láskou kanibalskou a dříve
nebo později svou oběť „požere“. Až si
zase svého partnera představíte v objetí
s někým jiným, zbystřete a vězte: jedinou
správnou reakcí je slovo STOP.

Stres, který žárlivost vyprodukuje, ovlivňuje i činnost sympatického nervového
systému. Ten se podílí na řízení činnosti
vnitřních orgánů a cév. Zatímco činnost
trávicího ústrojí se při stresu zpomaluje,
srdce naopak kvůli tomu zrychluje a s tím
stoupá i krevní tlak. Že to není dvakrát
zdravé, je jasné. Chronické zvýšení aktivity
sympatického nervového systému třeba
i v důsledku žárlení totiž podporuje mimo
jiné proces hypertroﬁe (zvětšení) buněk
v srdci a ve stěně cév.
ŽALUDEK

Nekontrolované reakce žaludku vzbudí například i nevinná koketní poznámka nové
kolegyně směrem k šéfovi. Je až moc hezká,
takže ji podvědomí automaticky vyhodnotí
jako sokyni. To už pak na ten oběd, na který jste se těšila celé dopoledne, nemáte vůbec chuť. Hrozba, že se objevil někdo, kdo
vás možná připraví o práci (ale třeba také
o partnera), vyvolá v amygdale poplašnou
reakci, což spustí známý reﬂex „útok nebo
útěk“. Do krve se vyplaví adrenalin a noradrenalin, což má za následek mimo jiné
potlačení chuti k jídlu.
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„Přiznávám se, že jsem
žárlivá, a asi až moc.
U mne doslova platí: Kdo
nežárlí, nemiluje, protože
ve chvíli, kdy jsem zjistila,
že už nežárlím, byla láska
pryč. Dneska si myslím, že
moje vztahy možná dokonce
krachovaly právě kvůli mé
žárlivosti.“

MOZEK

Jakmile si totiž začnete představovat, co
nemáte, vaše amygdala, poplašný systém
pro hrozby, strach a nebezpečí – se zaktivuje. Do bojového stavu ji přivádí hormony testosteron, vazopresin a kortizol. Tato
oblast mozku je u mužů větší než u žen,
ale velmi rychle umí nabudit všechny. Co
amygdalu naopak uklidňuje, je hormon
oxytocin. Někdy se mu také říká „krotitel
lvů“. Tento konejšivý hormon se do těla
nejjednodušeji vyplaví, když žárlivce
pevně obejmete a pohladíte.
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Susan BOWERMANOVÁ, výživová
poradkyně Herbalife

Stránku připravil Karel Černý

v

Foto: ČTK

Stránku připravila
Šárka Schmidtová,
redaktorka měsíčníku
Glanc

Druhé největší město
Německa sice dost utrpělo
jednak velkým požárem
v roce 1842 a pak i druhou
světovou válkou a mnoho
jeho památek bylo zničeno,
přesto tady najdete hodně
míst, která vás nadchnou.
Většina z nich je navíc kousek od sebe, v centru města,
v pohodě je projdete pěšky,
je tu i možnost půjčit si kolo,
cyklostezky jsou na vysoké
úrovni a žádná únavná převýšení tu nehrozí. Na cyklisty si dejte pozor a nechoďte
jim v dráze, jezdí docela
agresivně. Pokud budete využívat hromadnou dopravu,
vyplatí se pořídit si návštěvnickou kartu – Hamburg
Card. Neslouží jen na dopravu, ale máte díky ní i slevy
na některé okružní jízdy
či plavby a také na vstupy
do muzeí a galerií.

ho jako memento. O kousek
dál je poslední z hlavních
hamburských kostelů – sv.
Kateřiny. Opačný, severní
směr, vás od radnice zavede
třídou Jungfernstieg až
na Gänsemarkt s množstvím
obchodů a krásných pasáží.
POHLED Z VODY

Chcete-li Hamburg vidět
i netradičním pohledem,
využijte plavbu lodí. Odplouvají z Alstru a okružní
plavby trvají kolem dvou
hodin. Centrum města
nejvíc poznáte při plavbě

sálech jezdí na obrovské
modelové železnici zmenšeniny vláčků, létají miniletadla a jezdí pidiauta. Vzniklo
v roce 2001 a od té doby se
neustále rozšiřuje, v současné době zabírá plochu skoro
1500 m2. Jsou tu modely
různých zemí, například
Itálie se rozkládá na 190
m2, Skandinávie jich zabírá
plných 300 a samotnému
Hamburgu je věnováno 200
m2. Celkem je tu „nataženo“ skoro 15,5 kilometru
kolejnic, jezdí tu přes tisíc
vláčků s více než deseti tisíci

184 x 75 mm

1841/8
x 75A
mm
VŠE V CENTRU

Výchozím bodem je hlavní
náměstí s neorenesanční
radnicí a blízkým jezerem
Alster. Odtud po Mönckebergstrasse směrem k hlavnímu nádraží dorazíte
ke zhruba 800 let starým
kostelům sv. Petra a sv.
Jakuba, vyzdobeného oltářní
mozaikou podle návrhu
Oskara Kokoschky. Opačným
směrem přijdete ke kostelu
sv. Michaela se 132 metrů
vysokou věží. Když vyšplháte
skoro 500 schodů (nebo vyjedete výtahem), budete mít
z výšky přes 80 metrů celé
město, včetně obrovského
přístavu, jak na dlani. Půjdete-li na jih, narazíte na ruinu
kostela sv. Mikuláše, zničeného za války a ponechané-

Fleetfahrt, zcela neobvyklý
pohled na přístav a jeho
doky pak nabízí Hafenfahrt.
Při obou plavbách se budete
divit, jak propojené jsou
vodní kanály a kolik mostů
se přes ně klene (mimochodem je jich skoro dva
a půl tisíce). Můžete si i sami
půjčit loďku, ale každopádně
se vyplatí zakoupit plánek
kanálů, protože jinak v nich
lehce zabloudíte. A když je
řeč o přístavu, nelze opomenout Speicherstadt, část
plnou typických cihlových
budov, sloužících kdysi jako
skladiště, a Kontorhaus
District (nebo také Kontorhausviertel) s nádhernou
desetipatrovou kancelářskou
budovou Chilehaus z 20. let
minulého století. Obě čtvrtě
byly loni zapsány na seznam
světového dědictví UNESCO.
MINI V MAXI PROVEDENÍ

Právě ve Speicherstadtu
narazíte na jednu z nejoblíbenějších hamburských
atrakcí - muzeum Miniatur
Wunderland, kde v několika

vagónky, přes 9000 autíček
a je tu rozmístěno 260 tisíc
igurín. Zajít si sem je opravdu skvělá podívaná a i bez
dětí vám tady čas plyne
strašně rychle.
FILHARMONIE NA STŘEŠE

Historický Speicherstadt
také uvozuje čtvrť Hafencity,
vyznačující se naopak moderními stavbami, kterým
vévodí úžasná koncertní
hala Labské ilharmonie
(Elbphilharmonie), nejnovější dominanta města. Tyčí
se do stometrové výšky, je
postavena na střeše starého
cihlového skladiště. Chlubí
se třemi koncertními sály
(ten největší pojme přes dva
tisíce návštěvníků), hotelem
i soukromými apartmány.
Kolem objektu vede ve více
než třicetimetrové výšce
vyhlídkový chodník. Její
stavba začala v roce 2007,
zahajovací koncert je naplánován na 11. ledna 2017
(mnohé prostory se ale pro
veřejnost otevírají právě teď,
v listopadu). V projektu na-

KAM JEŠTĚ ZAJÍT

Když jste uchození, oddychněte si v některém z parků.
Ať už v Elbenpark nedaleko
Reeperbahnu, v Hafencity,
v Binnenalster v centru,
nebo v Planten un Blomen,
plném skleníků a jezírek,
velikou japonskou zahradou a fontánou se světelnou show. Samostatnou
kapitolou je jezero Alster,
na němž se prohánějí veslaři
či jachtaři a kolem něhož
je spousta odpočinkových
míst. Zajímavostí jezera je,
že jeho hloubka nepřekračuje 2,5 metru. Zábavu poskytuje také Hamburg Dungeon, skladiště přebudované
na dům hrůzy. Milovníci
umění si užijí v galerii Kunsthalle, v Museum für Kunst
und Gewärbe či v Domě
fotograie v Deichtorhallen.
Známé jsou i hamburské
poutě Sommerdom či zimní
Winterdom. No a nákupů si
užijete především v ulicích
Spitalerstrasse, Mönckebergstrasse, Jungfernstieg
a Bleichenhof.

Problémy s játry
se spojují
především
s lidmi, kteří
nadměrně
holdují alkoholu,
ale příčin je víc.

PŘÍČINÁM NA STOPĚ

Vedle slabosti pro nadměrnou a pravidelnou konzumaci alkoholu může problém s játry spustit špatné stravování. Především cukr, nadbytek sacharidů
si tělo ukládá jako zásobu na horší časy proměněné
na tuk. A dále právě tolik proklínaná bílá mouka.
Úplně nevinně jsou v tom lidé s diagnózou diabetes, se kterou se pojí spousta dispozic k různým
zdravotním problémům, sklony ke ztučnění jater
nevyjímaje.

137 1/8
x 100
Bmm
JAK NA TO

Naštěstí je steatóza reverzibilní, což znamená, že
se dá zvrátit. Kromě léčby hlídané odborníkem se
vyplatí upravit jídelníček.
. Podle vážnosti situace omezte bílé pečivo na jeden kus denně, případně týdně. Uberte z jídelníčku i těstoviny, cukrovinky, sušenky.
. Ovoce nahradí sladkosti, navíc udržuje v krvi
stabilní hladinu cukru. Ale opatrně, denní
dávka by se měla vejít do dlaně a pochutnejte
si na ní ráno nebo dopoledne. Zapomeňte
na exotiku a dejte šanci hruškám a jablkům.
. Staňte se fanoušky zeleniny, ve všech
formách, za syrova i tepelně upravené.
Pamatujte na to, že trávení podpoří
troška tuku, stačí lžička oleje či jogurtu
do salátu nebo kousek sýra či šunka.
. Ač se to zdá překvapivé, tuky játrům neškodí, samozřejmě ve formě
semínek a ořechů, již zmíněný
olej, nejlépe olivový nebo řepkový,
žádoucí jsou také tučné mořské
ryby.
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SUPER TIP

Mezi doplňky stravy, prospěšné zdraví jater, kraluje
ostropestřec mariánský. Navzdory názvu pochází ze
zemí okolo Středozemního moře, doma je i na Kanárských ostrovech. Připomíná obyčejný bodlák,
ovšem díky svým obdivuhodným účinkům si získal
spoustu lichotivých přezdívek, například bylina
zázraků. Užívá se ve formě čaje, tinktury, velmi
účinný je plod roztlučený na prášek, nalačno před
jídlem – při žvýkání se uvolní složka silymarin,
podporující přirozenou regeneraci organizmu a očistu jater.
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Dávejte přednost vaření z čerstvých surovin, které
můžete kontrolovat. U průmyslově zpracovaných
potravin, polotovarů, chipsů, instantních jídel a jídel z fastfoodů kontrolu nad množstvím přidané
soli a sodíku nemáte.
Zařaďte do jídelníčku více ovoce a zeleniny. Vedle toho, že obsahují menší množství soli, v sobě
mají i velké množství minerálních látek, vlákniny,
vitamínů a stopových prvků.
Místo soli použijte bylinky a tradiční druhy
koření, jako je červená paprika nebo kmín, ale
snažte se i trochu experimentovat – koření lze
míchat a zkoušet nové druhy. Nezapomínejte ani
na kvalitní olivový olej. Také kapka citronu může
dobře zvýraznit přirozenou chuť vašeho pokrmu.

137 x 100 m

TVRDÉ ZNAMENÁ TUČNÉ

Má játra jako kámen, říká se
žertem a něco na tom je. Mluví
se o průvodním jevu nejčastějšího onemocnění – ztučnění jater
neboli steatóza. Přebytek tuku se
hromadí
uvnitř
jaterních
buněk, časem
vytlačí jaterní
tkáň. Orgán se zvětší a tuk je mnohem
tužší než zdravý základ. Bohužel, příznaky
problému nemusí
být nápadné. Hmatem je rozpozná jen
lékař, který své podezření
potvrdí pomocí krevních
testů, ve kterých
sleduje hladinu
jaterních
enzymů.
Viditelné
změny odhalí ultrazvuk. Pacient sám si obvykle stěžuje jen na vysokou únavu a často bojuje
s nadváhou, což ovšem může doprovázet i spoustu
jiných lékařských diagnóz.
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Poradna

Jak omezit množství
sodíku v jídelníčku?
Čím při vaření
nahradit sůl?

86 000,-

Trik pro
posílení
pitného
režimu
www.denik.cz/zdravi

JSI JEN MOJE!

Jak se říká: komu není
rady, tomu není pomoci. Nejtragičtější
totiž je, že žárlivému jedinci nevysvětlíte, že jste se
nevylíhli z vejce
minutu předtím,
než jste se vy dva
potkali, ale že
už jste také něco
prožili. Že on či ona
samozřejmě není první
– a pokud nepřestane
žárlit, tak dobře víte, že ani
poslední. Takový zoufalec žárlí
nejen na všechny muže (ženy)
na světě, ale i na ty partnery, kteří
už životem jeho lásky prošli, i na lidi,
kteří se vyskytují v blízkosti jejich
objektu a jsou potenciálně (dle něho)
nebezpeční… a o těch, co budou, radši ani
nepřemýšlí. V dnešní poněkud osvícenější době už naštěstí nedochází k takovým paradoxům, že muž zakáže svojí
partnerce chodit do zaměstnání (vždyť
by tam potkávala chlapy!), ale ještě
pořád se může stát, že žárlivec není nijak
nadšený, pokud se jeho milá rozhodne
pro nějakou zájmovou činnost, která se
odehrává – což tak většinou bývá – ve večerních hodinách. Když už to překousne,
tak se alespoň pokusí jí to trochu znechutit tím, že na ni čekává a halasně ji
před ostatními klienty vítá. Poprvé je to
hezké, podruhé fajn, ale pokud se taková
situace opakuje, je jasné, že jde o kontrolu a ne o nehynoucí lásku.

Zdraví

FOTO: SHUTTERSTOCK
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do to nezažil, neuvěří. To je
na tom totiž to nejpodivnější…
ten, kdo nežárlí, nikdy nemůže
notorické a někdy až patologické
žárlivce pochopit. Že vám vyčítá
váš partner či partnerka každý pozdní
příchod? Že pátrá po jeho příčině? Nemůžete vytáhnout paty z domu, protože vás
ihned podezírá z toho, že je za tím něco
víc? Opravdu nezáviděníhodná situace.
Ale to ještě není ta nejhorší forma – jsou
i takoví, které rozhodí, když se na ulici
za někým otočíte či se v telefonu ozve
neznámý příjemný hlas nebo přijde
pozvánka na sraz spolužáků.
Žít se žárlivcem je peklo. O to větší, že taková osoba má svoje vlastní
představy a nenechá si je vymluvit
– i kdyby do ní hučel celý zástup
psychologů. A zrádné je, že většinou
se tak neprojevuje ihned. Chvilku
to trvá. Ale pokud v ní žárlivost,
závist či dokonce až nenávist
ke stejnému pohlaví (které považuje za potenciálně nebezpečné) je, na povrch jednoho
dne vybublá tak jako tak.
A pak není úniku…

prostoru o objemu ���� l
(při měření tekutinou).
Hodně místa je k dispozici při jízdě ve třech nebo
ve čtyřech, kdy se dovnitř
vejdou pohodlně například
jízdní kola.
O přízeň zákazníků se
u nás v současné době
uchází na �� modelů velkoprostorových
osobních automobilů. Část
tvoří pochopitelně vozy
menší nebo naopak velké,
ale těch středních, mezi
které patří i Peugeot ����,
je ale stejně dost. Připočteme-li k tomu ještě několik modelů vícemístných
„osobních“ verzí lehkých
užitkových vozů, mají si
zájemci opravdu z čeho
vybírat, ale ���� se zde
vůbec neztrácí.

278 x 100 m

Peugeot ����

Karoserie: sedmi/pětimístné pětidveřové MPV; motor: vznětový
čtyřválec s přímým vstřikováním a přeplňováním turbodmychadlem; zdvihový objem: ���� cm�; výkon: �� kW (��� k) při ����
min-�; točivý moment: ��� N.m, při ���� min-�; převodovka/
pohon: šestistupňová mechanická, pohon předních kol; podvozek: přední náprava typu McPherson, zadní vlečená, pneumatiky
���/�� R ��; vnější rozměry: ���� x ���� x ���� mm; zavazadlový prostor: ��� až ��� l/���� l (s metodikou DIN); pohotovostní/celková hmotnost: ����/���� kg; max. rychlost:
��� km/h; zrychlení �–��� km/h: ��,� s; kombinovaná spotřeba paliva: �,� l/��� km; cena: od ��� ��� Kč (diesel �.�/��� k),
nejlevnější verze �.� VTI benzin od ��� ��� Kč
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Po letošní anketě Pojišťovna roku neskrýval Jaroslav
Besperát spokojenost. Měl
dobrý důvod – vítězství
hned ve třech kategoriích.

PV

Příklep

Jednorychlostní vrtačky
bez příklepu jsou základní
řady, které získávají body
jednoduchou konstrukcí
a cenou. Umí vysoké otáčky pro vrtání, ale nikoliv
nízké pro šroubování.

První krok: nepleťte si
vrtačku s elektrickým
šroubovákem. Jsou to dvě
kategorie, které se sice
prolínají, ale nemůžeme
je zaměňovat. S akušroubovákem můžete udělat
díru do smrkového dřeva,
ale do betonu ani náhodou. Naopak se silnou
dvourychlostní vrtačkou s příklepem uděláte
parádní díru do překladu
nad oknem, ale vrutu dost
možná tak maximálně
vybrousíte hlavu. Základní
rozdělení je tedy v tom,
na jaký účel vrtačku potřebujete, na univerzálnost
nespoléhejte.

PODNĚT K ÚVAHÁM
Jisté je, že náklady na provoz a zejména vytápění domů i bytů jsou významnou
položkou rodinného rozpočtu.
Proto jsou ostatně opatření vedoucí k úsporám
energie tak populární. „Zateplení domu, montáž kvalitních oken a instalace
systému rekuperace k nim
přispívá,“ tvrdí Jiří Najman
z firmy Newag, odborník
a ekolog v jedné osobě.
Peníze případně ušetřené
na dani z nemovitosti pokryjí bezpochyby jen malou
část rozpočtu na modernizaci vytápění. Kromě toho,
letos to už určitě nestihnete, neboť daň se platí do
konce května. Možná se
však myšlenka stane užitečným podnětem pro další
úvahy. (jg)

2/3 A

Kategorie středně velkých
velkoprostorových automobilů dokáže
uspokojit přání a potřeby širokého spektra
motoristů, a přitom nemusí být cenově
vzdálená vozům kombi střední třídy.

1/2 630
A 000,1/2 338
B 000,1/2 338
C 000,2/3 338
A 000,po-čt, so:
po-čt, so:
po-čt, so:
po-čt, so:
pá:
890 000,pá:
475 000,pá:
475 000,pá:
475 000,po-čt, so: 445 000,o-čt, so:po-čt,
338so:
000,-338 000,-po-čt, so:po-čt,
338so:
000,-338 000,-po-čt, so:po-čt,
445so:
000,-338 000,pá:475 000,-475 000,-pá:
pá:475 000,-475 000,-pá:
pá:630 000,-475 000,pá:
630 000,- 90 x 435 mm
á:
Obce, které si zvolily nejvyšší místní
koeicient ve výši 5.
Boží dar, Bílá voda, hulice,
Trnávka, vlkančice, hájek,
Černošice, Temelín,
Žabeň, hrušovany,
dukovany, rouchovany,
Bílá, Čeladná,
Palkovice,
staré hamry,
stonava

18. května 2016

www.denik.cz

JAK NA TO I
137
x 435
1/2
B mm
Chci
vrtačku!
Ale jakou?
Bydlení

1/2 A

ajitelé pozemků,
bytů a dalších
staveb našli
v minulých
dnech ve schránce ne příliš
příjemnou poštu. Složenku,
která představuje výzvu
k úhradě daně z nemovitých věcí se splatností
31. května.
Daňová povinnost se týká
všech, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2016.

Auto – moto

www.denik.cz

MOJE
184PENÍZE
x 315 mm
Na zaplacení daně
z nemovitosti zbývá
devět dnů. Poradíme
vám, jak se nestát daňovým dlužníkem.

137 x 435 mm
Středa 278 x 275 mm

Podzim znamená nižší
teploty, které nebudou
tolik vyvolávat pocit
žízně jako letní horka.
Postavte si na pracovní stůl v dosahu ruky
sklenici s vodou. Ovšem
měla by mít i brčko!
Prázdninový hit –
sklenice na chlazené
nápoje se šroubovacím
uzávěrem a brčkem,
jsou ideální. Vědecké
testy odhalily, že pití
brčkem spouští savý
reﬂex, se kterým se
rodíme jako mimina
a vypijeme mnohem
víc než klasicky. Mimochodem, ve fastfoodech
už to vědí dávno!

Moře
v nose
Jestli jste si letos v létě
vyrazili k moři, určitě si
vzpomenete, jak se vám
tam krásně dýchalo.
Vodní roztoky soli
v praktickém a snadno
se používajícím spreji
vám usnadní dýchání i teď, sezóně rým
navzdory. Na rozdíl
od různých kapek se

dají používat dlouhodobě, pokud se jedná
o takzvaný izotonický
roztok, ve kterém je
koncentrace soli stejná
jako v buňkách lidského těla a tím pádem
pro tělo snesitelná. A co
všechno moře v nose
umí?
. Při rýmě naředí hlen,
takže se lépe a snadněji
smrká. Zvlhčená sliznice v nosu se zklidní,
tolik nepálí. Také se
zkrátí doba, než rýma
ustoupí.
. Slaná voda odplaví
z nosu alergeny, takže
se můžete se smrkáním
a pálením rozloučit
i v případě, že je způsobuje třeba prach.
. Mořská terapie
působí i jako prevence.
Ve vlhkém nose se viry
a bakterie hůř usazují
a množí a při pravidelném používání spreje
se spousta z nich také
„spláchne“.

Cholesterol
není jen
špatný
Strašák, když dostanete
výsledky testů – jaký
budu mít cholesterol?
Nejraději bychom se ho
zbavili úplně, jenomže
žít se bez něj nedá!
V našem těle se totiž
přirozeně a nezbytně
vyskytuje. Představte
si ho jako elektrárnu,
která vyrábí energiI,
nezbytnou pro vznik
hormonů, vitamínu D
a také žluče, nezbytné
součásti trávicích procesů. Jeho zmizení by
zalarmovalo nervovou
soustavu, ochabla by
nervová spojení a signály, které nervy přenášejí, by se z bleskových
změnily na hlemýždí.

1/8 C

TV

program
uvnitř
od 7. 11.
do 13. 11.

44/2016

SVATOMARTINSKÁ

HUSA
& SPOL

LOKŠE
LOKŠE,
O Š ZELÍ
ZELÍ,
Í JATÝRKA
JATÝRKA,
Ý
KOLÁČKY I ROHLÍČKY

NAROZENI V PEKLE
Neuvěřitelné
příběhy lidí, kteří
přišli na svět
v koncentráku

ROZHOVORY
✔ ROMAN VANĚK
GURU DOBRÉHO JÍDLA

✔ TEREZIE HŘÍDELOVÁ
NEVIDÍ, ALE BĚHÁ JAKO BOLT

✔ ŠÁRKA PORTEŠOVÁ
EXPERTKA NA NADANÉ DĚTI

Jak procestovat

3 státy za 3 dny
Deníkové zápisky
z nejrychlejší dovolené

29 Kč / 1,53 € PŘEDPLATNÉ 26 Kč

278Pondělí
x 202 mm

278 x 435 mm

Ceník platný
Moje137
peníze
278mm
x 202
mm 137inzerce.
184mm
x 315 mm 278 x 275
x 435 mm
184 x 315
x 435
mm
podle
celostátní

REŽISÉRKA

Andrea
Sedláčková
NA MŮJ VKUS
FRANCIE JE
A VÁŽNÁ
MOC RACIONÁLNÍ

Stránku připravila
Jitka Musilová,
redaktorka týdeníku
Vlasta
www.vlasta.cz

po-čt, so: 86 0
pá:
122 0

pá:
122 000,1 sl. x 80 mm
UCHO „horní“ na rozličná témata: finance, životní styl, reality a bydlení,
HO „horní“
Přílohy jsou připravovány
x 150
1 1/8
sl.
xD80 mmhobby, evropské fondy,
x9080
mmmm
cestování,
potraviny,
veletrhy
atd.
1/8 C zdraví,
PODVAL
UCHO
„dolní“
PODVAL
6 x 80na
mm
3 x 80 mm
Obchodní klienti mohou využít UCHO
silného„horní“
celostátního1zásahu
imm
jedinečnosti členění
úrovni
sl.
x
80
UCHO
PODVAL
UCHO „dolní“1 sl. xPODVAL
PODVAL
PODVAL
HO „dolní“
80xmm
regionální a krajské.
(min. výška 80
mm
1
80xmm
80 mm
3 x mm)
80
mm na vyžádání.
6
x
80
mm
3
x
806mm
1
sl.
x
80
mm
x 80 Aktualizovaný
mm UCHO seznam mimořádných tematických
příloh
zasíláme
obratem
max. výška
100
1/880D1mm
(min.
výška
80
mm
. výška
PODVAL
UCHO
„dolní“
x
80
mm
PODVAL
po-čt, so: 86 000,- po-čt, so: 86 000,výška
1001mm)
6 x 80 mm
3 x 80 mmzpět na obsah 27
. výška
122 000,sl.
x
80
mm
pá: 100 mm)
122 000,- pá: max.
UCHO

Deník BYDLENÍ

Záhlaví

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

Formáty
inzerce:
1/1

1/2

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm
zrcadlo

1/2 strany
192 × 127 mm
zrcadlo

1/2 strany
93 × 256 mm
zrcadlo

210 × 280 mm
včetně spadu (5 mm)

210 × 138 mm
spad

103 × 280 mm
spad

1/3

1/4

1/3 strany
192 × 83 mm
zrcadlo

1/3 strany
62 × 256 mm
zrcadlo

1/4 strany
93 × 127 mm
zrcadlo

210 × 90 mm
spad

67 × 280 mm
spad

103 × 138 mm
spad

1/3

Harmonogram:
Číslo vydání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Termín otištění
čt 05.01.17
čt 02.02.17
čt 02.03.17
čt 06.04.17
čt 04.05.17
čt 01.06.17
čt 13.07.17
čt 03.08.17
čt 07.09.17
čt 05.10.17
čt 02.11.17
čt 07.12.17

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Téma přílohy
Pasivní a nízkoenergetické domy
Dřevostavby
Zahradní technika, práce na zahradě, zahradní jezírka
Stavíme dům, finance bydlení
Relax na zahradě
Koupelny, kuchyně
Kutilství
Žijeme venku
Vytápění, energie
Ze starého nový, financování rekonstrukce
Inteligentní domácnost
Vánoce

Ceník:
Deník BYDLENÍ
Mutace / rozměr
Deník Česká republika
Pražský deník a Deník střední Čechy
Deník jižní Čechy
Deník západní Čechy
Deník severní Čechy
Deník východní Čechy
Deník jižní Morava + Deník Vysočina
Deník střední a východní Morava
Deník severní Morava a Slezsko

28

zpět na obsah

1/1 str.
210 x 280 mm (spad)
192 x 256 mm (zrcadlo)

195 000 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč

1/2 str.

103 x 280 mm,
210 x 138 mm (spad)
93 x 256 mm (zrcadlo),
192 x 127 mm

110 000 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč

1/3 str.

67 x 280 mm,
210 x 90 mm (spad)
62 x 256 mm,
192 x 83 mm (zrcadlo)

75
12
12
12
12
12
12
12
12

000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

1/4 str.
103 x 138 mm (spad)
93 x 127 mm (zrcadlo)

59 000 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč

Deník VÍKEND

Deník VÍKEND

PŘÍLOHA DENÍKU / 26. 11. 2016

Pravidelná sobotní příloha Deníku Česká republika
Vánoční speciál
Jednou v roce
na Vánoce
upečte si
vánočku /3

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.

Cukroví podle
abecedy
/6
/ 16

Kulinářská
školička pro děti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

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

1/1

1/2

1/2

1/1 strany
195 × 240 mm
zrcadlo

1/2 strany
195 × 118 mm
zrcadlo

1/2 strany
95 × 240 mm
zrcadlo

215 × 270 mm
spad

215 × 132 mm
spad

105 × 270 mm
spad

1/3

1/3

1/4

1/3 strany
195 × 78 mm
zrcadlo

1/3 strany
62 × 240 mm
zrcadlo

1/4 strany
95 × 118 mm
zrcadlo

215 × 88 mm
spad

70 × 270 mm
spad

105 × 132 mm
spad

Ceník:
Deník VÍKEND
Mutace / rozměr
Deník Česká republika
Pražský deník a Deník střední Čechy
Deník jižní Čechy
Deník západní Čechy
Deník severní Čechy
Deník východní Čechy
Deník jižní Morava + Deník Vysočina
Deník střední a východní Morava
Deník severní Morava a Slezsko

Číslo
vydání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1/1 str.
215 x 270 mm (spad)
195 x 240 mm (zrcadlo)

195 000 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč
32 500 Kč

Samostatně neprodejné

Umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý týden v sobotu
Formát: A4 (215 × 270 mm), vazba V1
Rozsah: 24 stran
Harmonogram:
Termín otištění

Měsíc

so 31. 12. 16
so 07. 01. 17
so 14. 01. 17
so 21. 01. 17
so 28. 01. 17
so 04. 02. 17
so 11. 02. 17
so 18. 02. 17
so 25. 02. 17
so 04. 03. 17
so 11. 03. 17
so 18. 03. 17
so 25. 03. 17
so 01. 04. 17
so 08. 04. 17
so 15. 04. 17
so 22. 04. 17
so 29. 04. 17
so 06. 05. 17
so 13. 05. 17
so 20. 05. 17
so 27. 05. 17
so 03. 06. 17
so 10. 06. 17
so 17. 06. 17
so 24. 06. 17

prosinec
leden
leden
leden
leden
únor
únor
únor
únor
březen
březen
březen
březen
duben
duben
duben
duben
duben
květen
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen

1/2 str.

105 x 270 mm,
215 x 132 mm (spad)
95 x 240 mm,
195 x 118 mm (zrcadlo)

110 000 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč

Váš nový magazín Víkend je pokračováním magazínu Moje rodina + Fajn život

Číslo
vydání
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1/3 str.

Termín otištění

Měsíc

so 01. 07. 17
so 08. 07. 17
so 15. 07. 17
so 22. 07. 17
so 29. 07. 17
so 05. 08. 17
so 12. 08. 17
so 19. 08. 17
so 26. 08. 17
so 02. 09. 17
so 09. 09. 17
so 16. 09. 17
so 23. 09. 17
so 30. 09. 17
so 07. 10. 17
so 14. 10. 17
so 21. 10. 17
so 04. 11. 17
so 11. 11. 17
so 18. 11. 17
so 25. 11. 17
so 02. 12. 17
so 09. 12. 17
so 16. 12. 17
so 23. 12. 17

červenec
červenec
červenec
červenec
červenec
srpen
srpen
srpen
srpen
září
září
září
září
září
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

70 x 270 mm,
215 x 88 mm (spad)
62 x 240 mm,
195 x 78 mm (zrcadlo)

75
12
12
12
12
12
12
12
12

000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

1/4 str.
105 x 132 mm (spad)
95 x 118 mm (zrcadlo)

59 000 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
zpět na obsah
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Deník EXTRA

Záhlaví

LISTOPAD 2016

Deník EXTRA

NEPRODEJNÝ VÝTISK

ZDARMA do vybraných schránek v celé ČR

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

PRAŽSKÝ

PRAHA

...strana 2

(71 okresních mutací s možností krajské
a celostátní mutace)

www.prazskydenik.cz

Č ESKO

Speciální vydání Deníku ČR
vycházející každý měsíc

SVĚT

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

Brutalita dětí roste

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

Od začátku roku
v Praze spáchaly
už 231 trestných
činů

Vzhled vychází z grafiky Deníku.

Vybírají slabé
a bezbranné oběti

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

Za jejich chování
může příliš
volná výchova,
vzývání práva
silnějšího i násilí
v počítačových
hrách

Technická specifikace:

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

Více na stranách 3 a 5
Foto: Shutterstock

INZERCE

o čEm sE mluví

Ekonomika

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

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

strana 4

strana 6

Praha

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

strana 7

strana 9

1001259199_C

Zdraví

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

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

Ceník:
Formát

30

1/32

1/16

1/8 C

1/4 A

1/4 D

1/2 A

1/1

Pásma*

Cena
za mm
sloupce

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

A

okres do 30 000
výtisků

20 Kč

2 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

12 000 Kč

12 120 Kč

24 240 Kč

52 200 Kč

B

okres nad
30 001 výtisků

25 Kč

2 500 Kč

5 000 Kč

7 500 Kč

15 000 Kč

15 150 Kč

30 300 Kč

65 250 Kč

C

kraj do 100 000
výtisků

40 Kč

4 000 Kč

8 000 Kč

12 000 Kč

24 000 Kč

24 240 Kč

48 480 Kč 104 400 Kč

D

kraj do 200 000
výtisků

55 Kč

5 500 Kč

11 000 Kč

16 500 Kč

33 000 Kč

33 330 Kč

66 660 Kč 143 550 Kč

E

kraj nebo oblast nad
200 000 výtisků

75 Kč

7 500 Kč

15 000 Kč

22 500 Kč

45 000 Kč

45 450 Kč

90 900 Kč 195 750 Kč

F

ČR

250  Kč

25 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč 150 000 Kč 151 500 Kč 303 000 Kč 652 500 Kč

zpět na obsah

Deník EXTRA
Pásma – detail
A

B

C

D

E

F

okres do 30.000 výtisků

okres nad 30.001
výtisků

kraj
do 100.000
výtisků

kraj
do 200.000
výtisků

kraj nebo oblast
nad 200 000
výtisků

ČR

Jihočeský kraj
Královéhradecký
kraj
Moravskoslezský
kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Jihomoravský kraj
Severní Čechy
Střední Morava
Středočeský kraj
Východní Čechy
Západní Čechy

Deník ČR

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 deník,
Havířovský deník
Kladenský deník
Klatovský deník
Kolínský deník
Kroměřížský deník
Kutnohorský deník
Litoměřický deník
Mělnický deník
Mostecký deník
Novojičínský deník
Nymburský deník
Pelhřimovský deník
Příbramský deník
Rakovnický deník
Opavský a Hlučínský deník
Písecký deník
Prachatický deník
Prostějovský deník
Přerovský a Hranický 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

Karlovarský kraj
Boleslavský deník
Liberecký kraj
Brněnský deník
Vysočina
Břeclavský deník
Českobudějovický deník
Hodonínský deník
Hradecký deník
Krkonošský deník
Liberecký deník
Moravskoslezský deník
Náchodský deník
Olomoucký deník
Orlický deník
Pardubický deník
Plzeňský deník
Ústecký deník
Vyškovský deník
Zlínský deník

Harmonogram:
Termín otištění

Měsíc

so 14. 01. 2017

leden

Deník EXTRA
EXTRA I.

so 11. 02. 2017

únor

EXTRA II.

so 11. 03. 2017

březen

EXTRA III.

so 08. 04. 2017

duben

EXTRA IV.

so 06. 05. 2017

květen

EXTRA V.

so 10. 06. 2017

červen

EXTRA VI.

so 08. 07. 2017

červenec

EXTRA VII.

so 09. 09. 2017

září

EXTRA VIII.
EXTRA IX.

so 07. 10. 2017

říjen

so 11. 11. 2017

listopad

EXTRA

so 09. 12. 2017

prosinec

EXTRA XI.

X.

Slevy

kombinační

opakování

2 okresy

15%

3 a více okresů

25%

2 kraje či oblasti

10%

3 a více krajů či oblastí

20%

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.
zpět na obsah

31

Záhlaví

Tištěný náklad / Vkládané přílohy / Výpočet ceny inzerátu

Orientační TN Deník česká republika
po 142 271

út 141 729

st 141 784

čt 138 797

po, st, čt průměr 140 951 

pá 290 439

so 169 640

Zdroj: ABC ČR, 2–3. čtvrtletí 2016

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 informace 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.

Cena za vložení (neuplatňuje se sleva z Rámcové smlouvy)
gramáž
do 10 g/ks
do 20 g/ks
do 30 g/ks
do 40 g/ks
do 50 g/ks
nad 50 g/

cena/ks
1,00 Kč
1,20 Kč
1,40 Kč
1,60 Kč
1,80 Kč
dohodou

počet vkladů
3x
6x
8x
10x
12x

sleva
3%
5%
10 %
15 %
20 %

množství/ks
800 000 ks
1 300 000 ks
1 800 000 ks
2 300 000 ks
2 800 000 ks

sleva
3%
5%
10 %
15 %
20 %

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 použitého 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

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

32

zpět na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

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 objednavatele 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 nahradit 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 aplikovatelných 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 objednavateli 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 prezentaci třetího subjektu bez souhlasu VLM, může dojít ke zrušení objednávky, nebo navýšení ceny.
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 hlediska 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 obsah a formu inzerce.
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.
a)
b)
c)

Podmínky komunikace při sjednávání smluv
Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv VLM, tj. i na smlouvy rámcové.
VLM uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti.
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.
zpět na obsah
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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 dohodnuté 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 skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů podle právě platného ceníku na základě řádně vystaveného dokladu VLM.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Realizace objednávky
Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerce, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
Pokud není výslovně dohodnuto umístění nebo určité vydání, kde má být inzerce uveřejněna, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
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.
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.
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.
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.
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.
VLM opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
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 uveřejnění. 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 mediální 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 náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit VLM pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
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 platnými 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.
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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 bezplatné 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 objednávky, 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 specifikacemi 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 tištěného 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.
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Kontakty
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, tel.: +420 221 999 486, mobil: +420 602 374 868
Střední Čechy, Pražský deník: +420 602 374 868, 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: +420 602 374 868, e-mail: obchod@denik.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,
mobil: +420 602 374 868, e-mail: Vit.Horalek@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.: +420 377 168 333, 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, 596 176 513, e-mail: inzerce.moravskoslezsky@denik.cz
Aktuální verze VOP a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.vlmedia.cz.
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