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ROZHOVOR
MĚSÍCE

Foto: Supraphon/StandaMerhaut

strana 7

Hana
Hegerová:
„V jídle jsem
odvážná“

Každý čtvrtý je
svátečním řidičem
Počet aut v metropoli
v posledních letech roste,
loni připadalo jedno
osobní auto na 1,5 obyva-
tele města, uvádí ročenka
Technické správy komu-
nikací. Podle průzkumů
ale představuje až čtvrtina
pražských motoristů svá-
teční řidiče.

PAVEL KOPECKÝ

P
odle nedávného
průzkumu agen-
tury
STEM/MARK,
kterýmá Pražský

deník k dispozici, je tako-
výchtomotoristů v Praze až
čtvrtina. Svým vozem vyrazí
na silnicemaximálně třikrát
doměsíce 14 procent Praža-
nů a 10 procent pak jen pár-
krát za rok.
„Autem semi nevyplatí

vůbec jezdit, pracuji nyní
v centru a tam raději
jeduMHD. Pouze
párkrát do roka
s ním vyrazíme
za příbuznými
do jižních
Čech,“ svěřil
se Pražskému
deníku pan
Václav ze Žiž-
kova.
Podle průzku-

mu pak 15 procent
Pražanů, kteří vlastní řidi-
čák, nedrželo volant v ruce již
dva roky a déle. Vlastní vůz
pak nemá 11 procent praž-
ských domácností. Více než

jedno auto vlastní třetina
pražských domácností.

DENNĚ 17% PRAŽANŮ
Podle průzkumu pro-
vedenéhomezi ti-
sícovkou řidičů
z Prahy ve věku
21 až 60 let se
vlastním au-
tem v Praze
denně pře-
pravuje
17 procent Pra-
žanů, několikrát
týdně jej využije

23 procent (téměř
čtvrtina). Důvod, proč jím
lidé v Praze jezdí, je vlastní
pohodlnost – tu uvádí
72 procent dotázaných.
Jako největší nevýhody

Pražané v průzkumu uvádějí
problematické parkování a
vysoké provozní i pořizovací
náklady, častou odpovědí je i
delší čas strávený za volan-
tem oproti jiným typům do-
pravy. Roční náklady spojené
s údržbou auta pak polovina
lidí uvádí mezi 20 a 40 tisíci
ročně. Do 10 tisíc se vejde jen
8 procent Pražanů.
Jedno procento oslovených

Pražanůmísto auta využívá
denně kolo, několikrát týdně
na bicykl usedá každý dva-
cátý respondent. V kopcovi-
tém terénu a vzhledem
k rozdílům v počasí i nedo-
statečné infrastruktuře se v
metropoli cyklodoprava za-
tím netěší masivnímu zájmu.
Další informace na str. 3

DENÍK
ZAUJALO

Foto: Deník/M. Divíšek

Příští vydání 

5. října 2019

Příští vydání
7. prosince 2019

Jak vidí 
Češi listopad 1989

LISTOPAD 89

O seriálu
Deníku čtěte
na str. 11

VŽDY NĚCO NAVÍC UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

800 134 134 
www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou 
střechou“ s novým produktem 
KOMPLET a ušetřete.   
Vše potřebné tak vyřídíte  
na jednom místě, budete 
mít stále stejnou cenu silové 
elektřiny po dobu 2 let a navíc 
stálý měsíční poplatek ve výši  
0 Kč za odběrné místo elektřiny. 
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Úvod

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

Boleslavský

Boleslavsko  česko  svět boleslavsky.denik.cz

BOLESLAVSKO
ZAUJALONÁS
Ustlal si na
chodbě domu
Mladá Boleslav – Hned na
Nový rok řešili policisté mu-
že, který spal v cizím domě.
„Ve 20,15 jsme přijali telefo-
nát, že v ulici třída Václava
Klementa leží v osmém patře
na chodbě nějakýmuž. Hlíd-
ka po příjezdu namísto kon-
trolou totožnosti zjistila, že
se jedná omuže české ná-
rodnosti a v současné době je
bez domova. Vzhledem k to-
mu, že k uvedené nemovi-
tosti nemá vlastnický ani
nájemní poměr byl z místa
strážníky vykázán,“ uvedl
velitel Městské policie v
Mladé Boleslavi Tomáš Kyp-
ta. (zzu)

BOLESLAVSKO
TIP
DENÍKU
DS Tyl zahraje
Dva v jednom
Bakov nad Jizerou – Diva-
delní spolek Tyl z Bakova nad
Jizerou si v Divadelním sále
Radnice na večer 3., 4. i 5.
ledna od 19:30, 19:30 a 17:30
postupně pro diváky připra-
vil českou komedii Dva v
jednom autorky Šárky Feny-
kové. Edita se stěhuje do no-
vého bytu, Láďa taky, Edita
má kamarádku Leonu, Láďa
má kamaráda Berta, Editamá
maminku, Láďamá bývalou
ženu, ale ten byt je jenom
jeden! (mb)

Stan pro bezdomovce
se poprvé otevřel
ZUZANA ZELENKOVÁ

Mladá Boleslav – Stan pro
bezdomovce, který je umís-
těný v Poplužním dvoře, se
otevřel ve čtvrtek letos po-
prvé. Je vyhřívaný a lidé, kteří
by jinak venku trpěli v mra-
zech, v němmohou přečkat
noc. Stan sice stojí už více
než čtrnáct dní, zatím však
teploty neklesly tak hluboko,
aby bylo zapotřebí jej otevřít.
„Vzhledem kmrazivým

teplotám jsme se rozhodli
přistoupit k tomuto kroku i
přesto, žemáme za sebou
teprve první velmi chladnou
noc. Další fungování stanu v
Poplužním dvoře se bude ří-

dit aktuálním počasím, po-
kud budemráz pokračovat,
bude samozřejmě stan v
provozu i nadále,“ uvedla
náměstkyně primátora pro
sociální oblast, Miroslava
Kašpárková.
Stanměsto koupilo v roce

2013 a jeho kapacita je dva-
cet osob. Obvykle sem při-
cházejí lidé ve chvíli, kdy je
plná noclehárna ve středisku
Naděje. Otevírá se při teplotě,
která klesne pod pět stupňů
Celsia a obsluhují jej zaměst-
nanci Compagu. Loni ve sta-
nu poskytli dvacet čtyři noc-
lehů, v 27 případech šlo o že-
ny. Otevřeno přitomměli
třiadvacetkrát.

Rušný Silvestr: Rozbité
hlavy a hořící betlém
ZUZANA ZELENKOVÁ

Mladá Boleslav – Podle ve-
litele městské policie Tomá-
še Kypty byl loňský Silvestr
vůbec nejrušnější za posled-
ních několik let. Těsně před
desátou večerní našel stráž-
ník na Staroměstském ná-
městí zraněnou ženu na la-
vičce. „Uvedla, že byla bez-
důvodně napadena jinou že-
nou a uvedla její popis. Dle
popisu se podařilo pachatel-
ku zjistit a ta při podání vy-
světlení uvedla, že si ženu
spletla s milenkou svého
partnera. Hlídka strážníků
poskytla zraněné ženě první

pomoc a následně jí předala
přivolané ZZS k dalšímu
ošetření,“ popsal Kypta.
Před půl dvanáctou našla

hlídka hořící kontejnery na
papír a textil. „Hlídce stráž-
níků se podařilo odstavit
další okolní kontejnery do
bezpečné vzdálenosti a
uchránit je tak před poško-
zením. Namísto byl přivolán
HZS, který provedl hasební
práce,“ vysvětlil Kypta.
Čtvrt hodiny po půlnoci

zjistil strážník při dohledu na
Staroměstském náměstí za-
čínající požár betlému. Ten
byl neprodleně uhašený a na
místo vyjeli také hasiči s ter-

mokamerou, aby zjistili, zda
tam nejsou skrytá ohniska
požáru. „V 00.45 hodin za-
znamenaly hlídky na Staro-
městském náměstí rvačku
několika osob. Byl proveden
okamžitý zákrok k zamezení
dalšího protiprávního jed-
nání. Podáním vysvětlení
bylo zjištěno, že skupina
osob, která se zde fotografo-
vala, byla omezována jinou
skupinou osob do témíry, že
došlo k vzájemnému napa-
dení, při kterém úderem
lahví došlo k tržnému pora-
nění hlavy u dvou osob a u
třetí k poranění ruky,“ dodal
k rušné noci Kypta.

Počasí
Dnes

Východ

střední zátěžBIO 2

08:01
16:14a západ Slunce

Zítra

1/6

1/2

PÁTEČNÍ
ROZHOVOR
Svět je složitější
než dřív, ale
můžeme ho
udělat lepším,
říká Šimon Pánek
strana 12 a 13

Přehledný program na celý týden

TV magazín

strana 4

Z DOMOVA

Připravte se 

na fronty kvůli 

eReceptu, varují 

lékaři

ANALÝZA

Ano, bude hůř.
Opozice vyhlíží
hubené roky
strana 6

KULTURA

Oblíbený cyklus Národního
divadla Opera nás baví! pro
děti a rodiče pokračuje
strana 9

UDÁLOSTI

Cena zlata lámala
rekordy. Ještě
poroste, věští
znalci strana 7

FOTO: SHUTTERSTOCKVíce na straně 5

Dráhy zrušily zpáteční 
jízdné, cestující se zlobí
České dráhy s novým jízdním 
řádem od poloviny prosince 
zrušily zpáteční jízdné

Byla to sleva, která patřila  
mezi nejjednodušší. Nemuseli  
jste kvůli ní vlastnit žádnou  
zákaznickou kartu nebo  
pořizovat jízdné 
v mobilní aplikaci

Na internetu už podepsalo  
petici za návrat zpátečních  
jízdenek několik stovek lidí

PÁTEK  3. LEDNA 2020 - ČÍSLO 2 CENA 20 KČ

9 771212 580178

2 0 0 0 2

BENEŠOVskO  čEskO  sVět benesovsky.denik.cz

BENEŠOVský

do každé

rodiny

První Středočech narozený v roce 2020
opět dostane deset tisíc. Už bez dohadování
MILANHOLAKOVSKÝ

Střední Čechy – Desetitisí-
cový dar pro první středo-
českémiminko roku chystá
kraj i pro rok 2020 – a na
rozdíl od letoška by se již ne-
mělo diskutovat o tom, ko-
mu peníze patří. Letos v led-
nu se tahle debata objevila:
první chlapeček, Heliodor, se
1. 1. 2019 narodil v 1.23 v ho-
řovické nemocnici – a další,
Jakub, pak přišel na svět v

porodnici Městské nemocni-
ce v Čáslavi v 1.47. Nakonec
dar hejtmanství pro první
miminko roku připadl právě
Kubíkovi: rodiče Heliodora
totiž nejsou Středočechy;
bydlí v Rokycanech v Plzeň-
ském kraji. A byť je hořovic-
ká porodnice nejblíž, střední
Čechy už to nejsou.
Pravidla udílení finanční-

ho prvnímumiminku roku
přitom hovoří jasně: peníze
patří rodině děťátka naroze-

ného v nemocničním zaříze-
ní ve Středočeském kraji jako
první v pořadí v daném roce,

pokud alespoň jeden z rodičů
má trvalé bydliště na území
středočeského regionu. Kvě-

tinu, darovací smlouvu na
deset tisíc korun (jde přitom
o peníze, které nelze utratit
za cokoli, ale pouze za potře-
by pro dítě) plus dárkový ba-
lík s výbavičkou jela proto
hejtmanka Jaroslava Pokor-
ná Jermanová (ANO) v lednu
předat rodičům Jakuba. Také
maminka Heliodora však
dostala květinu a věcný dar v
podobě výbavičky.
Stejná pravidla i shodná

částka jsou aktuální i pro

narození prvního Středoče-
cha v roce 2020, potvrdila
hejtmanka Deníku. „Pro po-
skytnutí desetitisícového
daru je podmínkou trvalé
bydliště alespoň jednoho z
rodičů na území kraje,“ kon-
statovala. S tím že pokud by
to v případěmiminka, jež ve
středočeských porodnicích
přijde na svět jako první, ne-
bylo splněno, není pro kraj-
ské radní problém koupit i
pro němalý dárek.

Pro poskytnutí daru je
podmínkou trvalé byd-
liště alespoň jednoho z
rodičů na území kraje.

Samé dobré zprávy v následujícím roce 
…vám přeje redakce Deníku

Počasí
Dnes

Východ

střední zátěžBIO 2

08:01
16:11a západ Slunce

Zítra

1/3

-2/2

DENÍK PLUS

Kultura 2019:
od vtipu
k nechtěnému
humoru strana 9

ČESKO

Co hýbalo
ekonomikou
a (ne)zasáhlo
nás strana 5

SVĚT

Přešlapy roku:
problémy s dějepisem
i neobvyklá loupež
strana 6

strana 8, 10

ČESKO

Osobnosti, 
které nás letos 
opustily 

Události, které měnily Česko i svět

Se silvestrovským přípitkem 
přichází na řadu i bilancování

Jaké zprávy v uplynulých 
dvanácti měsících nejvíce 
zasáhly do našich životů?

Připomeňte si s námi vážné 
i humorné okamžiky roku 2019

Více uvnitř
FOTO: DENÍK, ČTK

ÚTERÝ 31. PROSINCE 2019 / STŘEDA  1. LEDNA 2020 - ČÍSLO 301 CENA 20 KČ

9 771212 579172

1 9 3 0 1
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SUDOKU
A�KŘÍŽOVKY

SUDOKU
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ROZHOVOR„Protančil jsem se do pohádky,“říká Matouš RUML
Přečtěte si další pokračování seriálu o�srdci
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Zuzana Stivínová:
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TÉMA

TRABLE
S KLOUBY
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ZÁBAVA NEJEN PRO MUŽE 

JAK NA KRB?

TÉMA

ZAHRADA

ROZHOVOR

Údržba zahradních pomocníků 
Václav Vydra 

o lásce ke koním10 HOBBY_zakladni verze.indd   1
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BENEŠOVSKÝtýden

benesovsky.denik.cz

samostatně neprodejné

Více na str. 12 a 13 

Propojení generací 
Deník ve spolupráci s dm drogerií spustil projekt na podporu propojení dvou generací 

– seniorů a dětí. Víte o takových aktivitách v domovech seniorů, které by si zasloužily 

podpořit? Přihlaste je. 70 vybraných domovů získá od dm na jeho realizaci fi nanční dar.

5 Drahé nájmy vy-hánějí Pražany do
středních Čech, zejména
doměst, která leží na
železničnímkoridorus dobroudostup-ností doPrahy

6-7 Martina Chme-lová se Náborem
hrdinů snaží dosáhnout
vyššího počtu lidí v re-
gistru dárců kostní
dřeně. „Přála bych si,
aby nemocní nemuseli
mít strach z toho, že se
pro ně dárce nenajde,“
říká

18 Anketa Dobrovol-ní hasiči rokumá
své vítěze. Jedním z cílů
ankety je zvýšit veřejné
povědomí o nena-hraditelnosti 360tisíc aktivníchčlenů sborůdobrovolnýchhasičů
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Kontakty

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

Sídlo VLTAVA LABE MEDIA a.s.
VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 –Jinonice
IČ: 01440578 • DIČ: CZ01440578

www.vlmedia.cz
www.mojeinzerce.cz
www.denik.cz
Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále jen VLM) vydává 70 deníků 
sdružených od září 2006 pod jednotný název DENÍK a také 70 týdeníků, 
které jsou nedílnou součástí novin. 

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

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

3 sloupce = 149 mm
4 sloupce = 200 mm

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

1/1 strany
200  x 280 mm

zrcadlo

1/4 strany
98 x 130 mm

zrcadlo

1/2 strany
200  x 130 mm

zrcadlo

1/4 strany
200 x 64 mm

zrcadlo

1/8 strany
98 x 64 mm

zrcadlo

(mezera mezi sloupci je 4 mm)
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Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA

CELOSTÁTNÍ INZERCE
– inzerce není mutována

OBLASTNÍ INZERCE
– regionální mutace

KRAJSKÁ INZERCE
– krajská mutace

LOKÁLNÍ INZERCE
–  lokální mutace  

(okresní)

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

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

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

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

■ (70 deníků)

     
     
     

Deník je největší zpravodajský titul v České republice.

Deník Čechy

Deník Morava

Deník Česká republika
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Deník Čechy

Deník Čechy

JIHOČESKÝ KRAJ

HL. M. PRAHA

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ 
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

+ Týdeník Nymbursko*+ Boleslavský týden*

+ Příbramský týden*+ Kladenský týden*

+ Rakovnický týden*+ Kolínský týden*+ Českobudějovický týden*

+ Strakonický týden*

+ Prachatický týden*

+ Písecký týden*

+ Českokrumlovský týden*

+ Jindřichohradecký týden*

+ Táborský týden*

+ Mělnický týden*+ Berounský týden*

+  Kutnohorský týden*+ Benešovský týden*

+ Týdeník Domažlicko*

+ Týdeník Klatovska*

+ Týdeník Tachovská Jiskra*

+ Týdeník Plzeňsko*

+ Týdeník Rokycansko*

+ Týdeník Sokolovska*

+ Týdeník Chebsko*

+ Týdeník Karlovarsko*

 strana 15  strana 16

 strana 17

 strana 13

 strana 12

 strana 11
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ÚSTECKÝ KRAJ

+ Týdeník Směr*

+ Týdeník Ústecko*

+ Týdeník Mostecko*

+ Týdeník Chomutovsko*

+ Týdeník Litoměřicko*

+ Týdeník Děčínsko*

+ Týdeník Lučan*

+ Týdeník Liberecko*

+ Týdeník Českolipsko*

+ Týdeník Jablonecko*

+ Hradecký týden*

+ Krkonošský týden*

+ Jičínský týden*

+ Náchodský týden*

+ Rychnovský týden*

PARDUBICKÝ KRAJ
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+ Týdeník Chrudimsko* + Týdeník Nové Svitavsko*

+ Týdeník Podorlicka*+ Pardubický týden*

* Týdeníky jsou ve formátu TABLOID
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Deník Morava

Deník Morava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

OLOMOUCKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

+ Týdeník Naše Znojemsko*

+ Týden u nás*

+ Týdeník Vyškovské noviny*

+ Týdeník Nový život*

+ Týdeník Slovácko*

+ Havlíčkobrodský týden*

+ Jihlavský týden*

+ Pelhřimovský týden*

+ Týdeník Vysočina*

+ Týdenik Moravský sever*

+ Týdeník Olomoucko*+  Týdeník Bruntálský  
a krnovský Region*

+ Týdeník Novojičínský 
Region*

+ Ostravský týden* +  Týdeník Opavský 
a hlučínský Region*

+ T ýdeník Karvinský  
a havířovský Region*

+  Týdeník Frýdecko-místecký 
a třinecký Region*

+ Prostějovský týden*

+ Týdeník Nové Přerovsko*
+ Hranický týden*

+ Slovácké noviny*

+ Kroměřížský týdeník*

+ Zlínský týden*

+ Týdeník Naše Valašsko*

 strana 19

 strana 20

 strana 21

 strana 22

 strana 23

+ Brněnský týden*

* Týdeníky jsou ve formátu TABLOID

+ Třebíčský týden*

KARVINSKÝ A HAVÍŘOVSKÝ 

vysočina

vysočina

vysočina

vysočina

vysočina

rovnost

rovnost

rovnost

rovnostrovnost

rovnost

http://jihlavsky.denik.cz/
http://trebicsky.denik.cz/
http://zdarsky.denik.cz/
http://havlickobrodsky.denik.cz/
http://pelhrimovsky.denik.cz/
http://kladensky.denik.cz/
http://brnensky.denik.cz/
http://blanensky.denik.cz/
http://vyskovsky.denik.cz/
http://breclavsky.denik.cz/
http://znojemsky.denik.cz/
http://hodoninsky.denik.cz/


Záhlaví

8 ZPĚT NA OBSAH

Zvýhodněná inzerce ČR, Čechy a Morava

DENÍK OSLOVUJE VÍCE NEŽ 2 MILIONY ČTENÁŘŮ 
JEDNO VYDÁNÍ DENÍKU ČTE 510 000 ČTENÁŘŮ

DENÍK DLOUHODOBĚ PATŘÍ MEZI TŘI DENÍKY S NEJVYŠŠÍM  
POČTEM PRODANÝCH VÝTISKŮ, TJ. SOUČTU PULTOVÉHO PRODEJE A PŘEDPLATNÉHO

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 70 různých mutacích) 350 505

Čtenost deníků v delším období

Prodané výtisky

 Zdroj: MEDIA PROJEKT: 1.–2. čtvrtletí 2019

 Zdroj: MEDIA PROJEKT: 1.–2. čtvrtletí 2019

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

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

DENÍK 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Blesk DENÍK MF DNES Sport Aha! Právo Lidové noviny Hospodářské
noviny

tis
íc

e 
čt

en
ář

ů 

Čtenost 

DENÍK oslovuje* více než 2 miliony čtenářů 
Jedno vydání DENÍKU pak čte 479 tisíc čtenářů 

ZÁSAH VÍCE NEŽ 2 MILIONŮ ČTENÁŘŮ 

Zdroj: MEDIA PROJEKT: 2. a 3. čtvrtletí 2019, 
Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK 

* Čtenost v posledních 2 týdnech 
 

DENÍK 

153,6 

92,4 92,4 

58,7 

40,3 

22,9 22,7 18,7 
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Blesk MF DNESDENÍK Právo Aha! Lidové noviny Sport Hospodářské
noviny
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Prodané výtisky 

DENÍK dlouhodobě patří mezi tři deníky s nejvyšším počtem prodaných výtisků, tj. součtu pultového 
prodeje a předplatného 

VYSOKÝ POČET PRODANÝCH VÝTISKŮ 

Zdroj: ABC ČR, červen 2019 
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Ceny zvýhodněných formátů v Deníku Česká republika

FORMÁTY NA TITULNÍ STRANĚ

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

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

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

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

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

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

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

231 x 345 mm 278 x 135 mm

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

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

Junior
page

184 x 200 mm

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

1/3 B

137 x 202 mm

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

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

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

1/3 C 1/4 A

43 x 435 mm

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

90 x 150 mm278 x 50 mm

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

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

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

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

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

90 x 435 mm 278 x 100 mm

1/4 B

1/3 A

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

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

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

184 x 75 mm 137 x 100 mm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junior
page 2/3 C 1/3 A

184 x 200 mm 137 x 270 mm

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

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

1/3 B 1/3 C

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

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

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

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

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

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

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

43 x 435 mm

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

1/6 D

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

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

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

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

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

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

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

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

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

CENY ZVÝHODNĚNÝCH FORMÁTŮ V DENÍKU ČESKÁ REPUBLIKA

FORMÁTY NA TITULNÍ STRANĚ
43 x 80 mm

UCHO horní

po-čt, so: 107 280,-
pá: 151 200,-

278 x 80 mm

po-čt, so: 643 680,-
pá: 907 200,-

137 x 80 mm

po-čt, so: 312 840,-
pá: 453 600,-

278 x 35 mm 

po-čt, so:  281 610,-
pá: 396 900,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junior
page 2/3 C 1/3 A

184 x 200 mm 137 x 270 mm

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

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

1/3 B 1/3 C

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

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

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

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

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

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

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

43 x 435 mm

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

1/6 D

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

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

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

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

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

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

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

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

PODVAL
6 x 80 mm

NADVAL
6 x 35 mm

PODVAL
3 x 80 mm

CENY ZVÝHODNĚNÝCH FORMÁTŮ V DENÍKU ČESKÁ REPUBLIKA

FORMÁTY NA TITULNÍ STRANĚ
43 x 80 mm

UCHO horní

po-čt, so: 107 280,-
pá: 151 200,-

278 x 80 mm

po-čt, so: 643 680,-
pá: 907 200,-

137 x 80 mm

po-čt, so: 321 840,-
pá: 453 600,-

278 x 35 mm 

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

08

Ústecký
a Liberecký kraj 

(Deník severní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

Hlavní město Praha
a Středočeský kraj 
(Pražský deník a Deník 

střední Čechy)

Plzeňský a Karlovarský kraj 
(Deník západní Čechy)

Olomoucký a Zlínský kraj 
(Deník střední a východní Morava)

Královéhradecký
a Pardubický kraj 

(Deník východní Čechy)

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek po–čt, so pátek

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

Deník západní Čechy 56 80 146 160 208 800

Deník severní Čechy 48 62 125 280 161 820

Deník východní Čechy 55 75 143 550 195 750

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

PŘÍJEM INZERCE
Hl. město Praha + Středočeský kraj
mobil: +420 602 776 872 
e-mail: koordinator.sc@denik.cz

+ Týdeník Nymbursko*

+ Kolínský týden*

+ Kutnohorský týden*

+ Benešovský týden*+ Příbramský týden*

+ Berounský týden*

+ Rakovnický týden*

+ Boleslavský týden*
+ Mělnický týden*

+ Kladenský týden*

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Pražský deník Pražský deník 33 40 86 130 104 400

St
ře

d
oč

es
k

ý 
k

ra
j

Benešovský deník
Benešovský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Berounský deník
Berounský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Boleslavský deník
Boleslavský týden* 18 25 15 (úterý) 46 980  65 250 16 800

Kladenský deník
Kladenský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Kolínský deník
Kolínský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Kutnohorský deník
Kutnohorský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Mělnický deník
Mělnický týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Nymburský deník
Týdeník Nymbursko* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Příbramský deník
Příbramský týden* 12 22 15 (úterý) 31 320  57 420 16 800

Rakovnický deník
Rakovnický týden* 10 20 15 (úterý) 26 100  52 200 16 800

Středočeský kraj 33 40 40 86 130 104 400 44 800

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

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Ji
ho

če
sk

ý 
k

ra
j

Českobudějovický deník
Českobudějovický týden* 30 42 25 (středa) 78 300 109 620 28 000

Českokrumlovsky deník
Českokrumlovský týden* 15 22 15 (středa) 39 150 57 420 16 800

Jindřichohradecký deník
Jindřichohradecký týden* 15 22 15 (středa) 39 150 57 420 16 800

Písecký deník
Písecký týden* 15 22 15 (středa) 39 150 57 420 16 800

Prachatický deník
Prachatický týden* 15 22 15 (středa) 39 150 57 420 16 800

Strakonický deník
Strakonický týden* 15 22 15 (středa) 39 150 57 420 16 800

Táborský deník
Táborský týden* 16 26 15 (středa) 41 760 67 860 16 800

Jihočeský kraj 42 62 50 109 620 161 820   56 000

+ Českobudějovický týden*

+ Českokrumlovský týden*

+ Prachatický týden*

+ Strakonický týden*

+ Písecký týden*

+ Táborský týden*

+ Jindřichohradecký týden*

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

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

PŘÍJEM INZERCE
Kovářská 4, 301 00 Plzeň,
tel.: +420 377 168 245,
e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týdeník Domažlicko*

+ Týdeník Tachovská Jiskra*

+ Týdeník Rokycansko*

+ Týdeník Plzeňsko*

+ Týdeník Klatovska*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

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

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Pl
ze

ňs
k

ý 
k

ra
j

Domažlický deník
Týdeník Domažlicko* 16 29 15 (středa)   41 760   75 690 16 800

Klatovský deník
Týdeník Klatovska* 16 29 20 (středa)   41 760   75 690 22 400

Plzeňský deník
Týdeník Plzeňsko* 37 59 25 (středa)   96 570 153 990 28 000

Rokycanský deník
Týdeník Rokycansko* 15 27 15 (středa)   39 150  70 470 16 800

Tachovský deník
Týdeník Tachovská 
Jiskra*

16 29 15 (středa)   41 760   75 690 16 800

Plzeňský kraj 50 67 40 130 500 174 870  44 800

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

PŘÍJEM INZERCE
Kovářská 4, 301 00 Plzeň,
tel.: +420 377 168 245 ,
e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týdeník Sokolovska*

+ Týdeník Karlovarsko*

+ Týdeník Chebsko*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

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

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

K
a
rl

ov
a
rs

k
ý 

 
k

ra
j

Chebský deník
Týdeník Chebsko* 15 29 15 (středa) 39 150    75 690 16 800

Karlovarský deník
Týdeník Karlovarsko* 19 37 15 (středa) 49 590    96 570 16 800

Sokolovský deník
Týdeník Sokolovska* 15 25 15 (středa) 39 150    65 250 16 800

Karlovarský kraj 32 45 30 83 520 117 450  33 600

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

+ Týdeník Ústecko*

+ Týdeník Děčínsko*

+ Týdeník Litoměřicko*

+ Týdeník Lučan*

+ Týdeník Chomutovsko*

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

Ústecký kraj

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Ú
st

ec
ký

 k
ra

j

Děčínský deník
Týdeník Děčínsko* 15 23 15 (středa)    39 150    60 030 16 800

Chomutovský deník
Týdeník Chomutovsko* 12 22 15 (úterý)    31 320    57 420 16 800

Litoměřický deník
Týdeník Litoměřicko* 15 23 15 (středa)    39 150    60 030 16 800

Mostecký deník
Týdeník Mostecko* 15 23 15 (středa)    39 150    60 030 16 800

Teplický deník
Týdeník Směr* 15 23 15 (úterý)    39 150    60 030 16 800

Ústecký deník 
Týdeník Ústecko* 19 26 15 (úterý)    49 590    67 860 16 800

Žatecký a Lounský deník
Týdeník Lučan* 12 22 15 (úterý)    31 320    57 420 16 800

Ústecký kraj 40 49 40 104 400 127 890  44 800

+ Týdeník Mostecko*

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Li
be

re
ck

ý 
kr

aj

Českolipský deník
Týdeník Českolipsko* 15 23 15 (středa) 39 150   60 030 16 800

Jablonecký deník
Týdeník Jablonecko* 15 23 15 (úterý) 39 150   60 030 16 800

Liberecký deník
Týdeník Liberecko* 19 26 15 (úterý) 49 590   67 860 16 800

Liberecký kraj 30 39 30 78 300 101 790 33 600

(viz Královéhradecký kraj)

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

+ Týdeník Českolipsko*
+ Týdeník Liberecko*

+ Týdeník Jablonecko*

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Kr
ál

ov
éh

ra
de

ck
ý 

 k
ra

j

Hradecký deník
Hradecký týden* 25 40 20 (středa)   65 250 104 400 22 400

Jičínský deník
Jičínský týden* 18 29 15 (středa)   46 980   75 690 16 800

Krkonošský deník
Krkonošský týden* 20 29 15 (středa)   52 200   75 690 16 800

Náchodský deník
Náchodský týden* 18 29 15 (středa)   46 980   75 690 16 800

Rychnovský deník
Rychnovský týden* 18 29 15 (středa)   46 980   75 690 16 800

Královéhradecký kraj 49 59 40 127 890 153 990 44 800

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

+ Krkonošský týden*

+ Náchodský týden*

+ Rychnovský týden*
+ Hradecký týden*

+ Jičínský týden*

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.
(c

en
y 

v 
Kč

 b
ez

 D
PH

)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Pa
rd

ub
ic

ký
 k

ra
j

Chrudimský deník 
Týdeník Chrudimsko* 18 29 15 (středa)     46 980     75 690 16 800

Orlický deník
Týdeník Podorlicka* 18 29 15 (středa)     46 980     75 690 16 800

Pardubický deník
Pardubický týden* 25 40 20 (středa)     65 250  104 400 22 400

Svitavský deník
Týdeník Nové Svitavsko* 18 29 15 (středa)     46 980     75 690 16 800

Pardubický kraj 49 59 40 127 890 153 990 44 800

+ Týdeník Chrudimsko*

+ Pardubický týden*

+ Týdeník Podorlicka*

+ Týdeník Nové Svitavsko*

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

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


19ZPĚT NA OBSAH

Kraj Vysočina

PŘÍJEM INZERCE
nám. Republiky 21,
591 01 Žďár nad Sázavou,
tel.: +420 566 653 511   
inzerce.radkova.vysocina@denik.cz

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týdeník Vysočina*

+ Havlíčkobrodský týden*

+ Třebíčský týden*

+ Jihlavský týden*

+ Pelhřimovský týden*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

K
ra

j V
ys

oč
in

a

Havlíčkobrodský deník
Havlíčkobrodský týden* 13 22 15 (středa) 33 930   57 420 16 800

Jihlavský deník
Jihlavský týden* 13 22 15 (středa) 33 930   57 420 16 800

Pelhřimovský deník
Pelhřimovský týden* 13 22 15 (středa) 33 930   57 420 16 800

Třebíčský deník
Třebíčský týden* 13 22 15 (středa) 33 930   57 420 16 800

Žďárský deník
Týdeník Vysočina* 13 22 25 (čtvrtek) 33 930   57 420 28 000

Kraj Vysočina 36 43 40 93 960 112 230 44 800

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

vysočina

vysočina

vysočina

vysočina

vysočina

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týden u nás*

+ Týdeník Naše Znojemsko*

+ Brněnský týden*

+ Týdeník Nový život*

+ Týdeník Slovácko*

+ Týdeník Vyškovské noviny*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

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

Ji
ho

m
or

a
vs

k
ý 

k
ra

j

Blanenský deník
Týden u nás* 13 22 20 (středa) 33 930 57 420 22 400

Brněnský deník
Brněnský týden* 21 29 25 (úterý) 54 810 75 690 28 000

Břeclavský deník
Týdeník Nový život* 13 22 25 (čtvrtek) 33 930 57 420 28 000

Hodonínský deník
Týdeník Slovácko* 13 22 30 (úterý) 33 930 57 420 33 600

Vyškovský deník
Týdeník Vyškovské noviny* 13 22 25 (pátek) 33 930 57 420 28 000

Znojemský deník
Týdeník Naše Znojemsko* 13 22 15 (pondělí) 33 930 57 420 16 800

Jihomoravský kraj 45 56 60 117 450 146 160 67 200

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

rovnost

rovnost

rovnost

rovnost

rovnost

rovnost

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týdeník Moravský sever*

+ Týdeník Olomoucko*

+ Prostějovský týden*

+ Týdeník Nové Přerovsko*
+ Hranický týden*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

O
lo

m
ou

ck
ý 

k
ra

j

Olomoucký deník
Týdeník Olomoucko* 20 28 20 (středa) 52 200 73 080 22 400

Prostějovský deník
Prostějovský týden* 13 20 20 (středa) 33 930 52 200 22 400

Přerovský a Hranický deník
Týdeník Nové Přerovsko*
Hranický týden*

13 35 30 (pátek)
20 (pátek) 33 930 91 350 33 600

22 400

Šumperský a Jesenický deník
Týdenik Moravský sever* 13 20 15 (úterý) 33 930 52 200 16 800

Olomoucký kraj 28 36 50 73 080 93 960 56 000

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

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

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

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

+ Týdeník Slovácké noviny*
+ Zlínský týden*

+ Kroměřížský týden*

+ Týdeník Naše Valašsko*

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

Z
lín

sk
ý 

k
ra

j

Kroměřížský deník
Kroměřížský týden* 11 15 15 (úterý) 28 710 39 150 16 800

Slovácký deník
Týdeník Slovácké noviny* 13 20 15 (středa, pátek) 33 930 52 200 16 800

Valašský deník
Týdeník Naše Valašsko* 13 20 15 (pondělí) 33 930 52 200 16 800

Zlínský deník
Zlínský týden* 20 28 15 (úterý) 52 200 73 080 16 800

Zlínský kraj 28 36 40 73 080 93 960 44 800

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

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

PŘÍJEM INZERCE
Mlýnská 10,  
702 00 Moravská Ostrava,
tel.: + 420 596 176 371,
e-mail: inzerce.moravskoslezsky@denik.cz

+  Týdeník Bruntálský  
a krnovský Region*

+ Týdeník Opavský a hlučínský Region*

+  Týdeník Karvinský  
a havířovský Region*

+   Týdeník Frýdecko-místecký 
a třinecký Region*

+  Týdeník Novojičínský Region*

+  Ostravský týdeník*

Třinec

Hlučín

Všechny Deníky mají svoji internetovou verzi.

(c
en

y 
v 

Kč
 b

ez
 D

PH
)

Kraj Tištěný deník
Cena za mm sloupce Cena za celostranu

po–čt, so pátek týdeník po–čt, so pátek týdeník

M
or

a
vs

k
os

le
zs

k
ý 

k
ra

j

Bruntálský a krnovský deník
Týdeník Bruntálský a krnovský Region* 10 18 20 (úterý)   26 100   46 980 22 400

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

12 19 25 (úterý)   31 320   49 590 28 000

Karvinský a havířovský deník
Týdeník Karvinský a havířovský Region* 10 18 20 (úterý)   26 100   46 980 22 400

Moravskoslezský deník
Ostravský týdeník* 16 26 20 (úterý)   41 760   67 860 22 400

Novojičínský deník
Týdeník Novojičínský Region* 10 18 20 (úterý)   26 100   46 980 22 400

Opavský a hlučínský deník
Týdeník Opavský a hlučínský Region* 12 19 30 (úterý)   31 320   49 590 33 600

Moravskoslezský kraj 43 52 50 112 230 135 720 56 000

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

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

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

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

SLEVY KOMBINAČNÍ  
– deníky a týdeníky

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

SLEVY  
PERSONÁLNÍ  
INZERCE

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

SLEVY  
ZA OPAKOVÁNÍ

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

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

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

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

* NET = cena po započtení příplatků a slev

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

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

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

V kratším termínu nelze inzerát stornovat.



25ZPĚT NA OBSAH

Technické podmínky

1. OBECNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE O TITULECH VLM
VLM si vyhrazuje právo změn technických podmínek.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Způsob pojmenování inzertních dat:
Jméno inzertního souboru musí být ve tvaru: jméno inzerenta_název titulu_první termín otištění.extenze 
(zkratka datového souboru). Příklad: XXXX_DČR_0303.pdf, info.doc nebo info.txt. 
Komprimovaný soubor musí být ve stejném tvaru, odlišuje se pouze extenzí komprimačního formátu. 
Příklad: XXXX_DČR_0303.zip
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2.5 Komprimace inzertních dat:
–  PDF soubory se nekomprimují.
–  EPS soubor doporučujeme komprimovat zipovou kompresí (max. objem komprimovaných dat: 20 MB).  

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

3. VÝROBA INZERÁTŮ NA OBJEDNÁVKU
3.1 Akceptovatelné podklady:
1. Podklady pro zpracování ve VLM
 –  text MS Word (.doc) nebo prostý text (.txt) dodaný e-mailem (neposílat text jako tělo emailu, vždy 

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

šením 300 DPI při 100 % velikosti) – nutno dodat samostatně, ne vložené do souboru MS Word
2.  Dodaný PDF tiskový soubor vytvořený programem Adobe Distiler pro novinový tisk (obsahuje pou-

ze jeden rámeček – obrazový, pokud je na okrajích inzerátů bílá plocha, nesmí být tato označena 
jako průhledná) 
–  rozměr inzerce (mimo některých formátů tabloid) je sazební obrazec, tedy soubor bez spadu 

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

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

200 DPI) – používaný barevný profil „ISOnewspaper26v4.icc“
3. Z programu Corel Draw vytvořit buď PDF soubor, nebo EPS v režimu CMYK – fonty vždy   

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

UZÁVĚRKA PRO DENÍK 
Uzávěrka na objednávky: 3 pracovní dny před vydáním do 16.00 hod. 
Uzávěrka na podklady: 2 pracovní dny před vydáním do 14.00 hod. 

UZÁVĚRKY INZERCE PRO OBJEDNÁVKY TÝDENÍKŮ
Den otištění Den objednávky

pondělní týdeník úterý (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
úterní týdeník středa (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
středeční týdeník čtvrtek (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
čtvrteční týdeník pátek (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
páteční týdeník pondělí (ve stejném týdnu) do 12.00 hodin

UZÁVĚRKY INZERCE PRO DODÁNÍ PODKLADŮ DO TÝDENÍKŮ
Den otištění Dodání podkladů a náhledů

pondělní týdeník středa (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
úterní týdeník čtvrtek (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
středeční týdeník pátek (v předešlém týdnu) do 12.00 hodin
čtvrteční týdeník pondělí (ve stejném týdnu) do 12.00 hodin
páteční týdeník úterý (ve stejném týdnu) do 12.00 hodin

V případě celostátní inzerce platí uzávěrka objednávek ČT do 12 h  / uzávěrka podkladů PÁ do 12 h.
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Sportovní
SPORT Z REGIONU, Z DOMOVA I ZE SVĚTA

GLOSA MILANA NOVOTNÉHO
Smrt si na Dakaru nevybírá
Jedná se o velkou výzvu, ale zároveň i o hru s ohněm. Už jen postavit se
na start Rallye Dakar vyžaduje velkou odvahu. Jde totiž o život.
Jízda v písečných dunách a kamenitých úsecích přináší velké nebez-

pečí hlavně pro motocyklisty. Ze všech jezdců jsou nejméně chráněni.
Krutým důkazem je včerejší smrt ostříleného Portugalce Paula Goncal-
vese. Ráno ještě vyrazil z bivaku poblíž Rijádu, ale večer zůstalo jeho
místo ve Vadí ad-Dauásir opuštěné. Osudným semu stal těžký pád.
Něco podobného zažil před dvěma roky český motorkář Ondřej

Klymčiw. Po nehodě strávil měsíc v nemocnici v Limě, dlouho se pak
léčil doma. Měl štěstí – narodil se podruhé.
Smrt provází Dakar od jeho počátků. V roce 1986 zemřel po havárii

vrtulníku jeho zakladatel Thierry Sabine. Obzvláště tragický byl závod
o dva roky později. To si nejkrutější daň vybralo šest (!) dakaristů.
Smrt kosí nezkušené začátečníky i šampiony – v roce 2006 zahynul
dvojnásobnýmotocyklový vítěz Fabrizio Meoni. Umírají i diváci podél
trati. Celkový počet obětí se od roku 1979 vyšplhal na sedm desítek.
Česko dakarský pomníček naštěstí nemá. Zatím.

HRDINA VÍKENDU
MARTIN MAREŠ
Ač nemá střílení gólů zrovna v náplni
své sportovní práce, dokázal v utkání
nejvyšší futsalové soutěže vsítit hned
dva. Brankář Olympiku Mělník povede-
nými obloučky do prázdné brány pečetil
důležité domácí vítězství nad Českou Lí-
pou (9:3). Kromě toho ještě za neroz-
hodnutého stavu prokázal, že je pro svůj
tým nepostradatelnou oporou také mezi
tyčemi. Spolu s autorem hattricku Anto-
nínem Hrdinou a rovněž dvougólovým
kapitánem Jiřím Vokounem tak měl hlavní podíl na tom, že se je-
diný středočeský zástupce ve Varta lize třetí výhrou v sezoně ko-
nečně vyhoupl nad sestupové příčky.

PORAŽENÝ VÍKENDU
HOKEJISTÉ BENEŠOVA
Ještěminutu a půl před koncem drželi
cenné vedení nad vedoucí Čáslaví, na-
konec ale v utkání krajské ligy podlehli
v prodloužení, když vyrovnal ex-
řisutský Ondřej Krpata a v prodloužení
dorazil BenešákyMichal Kraučuk.
Skvělá návštěva téměř čtyř stovek di-
váků odcházela domů zklamána, vese-
le naopak odjížděla výprava hostů. Ti
však klesli za Poděbrady, které na be-
nešovskou přivály smutek, protože přejely v poslední době silnou
Vlašim 10:3 (foto). Smutek i rzadost na Benešovskou přinesl i extra-
ligový zápas Sparta – Kladno. BenešákMichal Řepík tady jinému Be-
nešákovi Martinu Keharovi podlehl 4:8.

PŘÍBĚH DENÍKU

Monsieur Dakar. Se synovcovým týmem je každý den v kontaktu
MILANNOVOTNÝ

L
oni oslavil sedm-
desátku, ale slav-
nouminulostí
nežije. Legendární
řidič kamionu Ka-

rel Loprais z dálky sleduje
počínání svého synovce
a následovníka Aleše při
premiérovém ročníku Rallye
Dakar v Saúdské Arábii.
Dakar ho pořád zajímá.

„Dívám se na televizi, jsem ve
spojení s týmem, takže do-
stávám do telefonu zprávy
a fotky,“ vypráví muž nosící
přezdívkuMonsieur Dakar.
Tu získal od francouzských

organizátorů už v roce 1994,
kdy triumfoval podruhé.
„Klukům do závodu po-

chopitelně nemluvím. Mají
toho dost, comusí vstřebat

a během etap zvládnout. Jiná
věc jsoumediální akce před
každým ročníkem nebo po
jeho skončení. Když je po-

třeba, objevuju se na před-
stavovačkách. Kontakt s tý-
mem pořád udržuju, žiju
s nimi,“ říká Loprais.

Když se řekne slovo Dakar,
spoustě Čechů se vybaví jeho
jméno. Přes to, že naposledy
startoval v roce 2006. Své-
rázný Valach je totiž pro ne-
náročnější vytrvaleckou
soutěž takřka synonymem.
S vozem Tatra ji šestkrát vy-
hrál, čtyřikrát skončil druhý
a jednou třetí.
Řízení ho pořád baví, ale

s novýmimodely se už ne-
sveze. „Tam je všechno při-
způsobené Alešovým roz-
měrům. Moje postava je proti
jeho poněkudmohutnější,
takže by bylo zbytečné, aby
se kvůli projetí předělávala
sedačka,“ usmívá se účastník
devatenácti dakarských
dobrodružství.
S kamiony, s nimiž sbíral

úspěchy, moc do styku ne-
přijde. „Šestikolka se prodala

a údajně je stále ve Francii.
První vítězný vůz ročníku
1988 je v kopřivnickém
technickémmuzeu, další
je zase vystavený
v Dobříči. Dvakrát
první hasičský
speciál nám
v roce 1998
uloupili ban-
dité při pře-
padení
vMauritánii.
Trojnásobná
šampionka Pu-
ma jemajetkem
Loprais teamu,“ líčí
mistr volantu z Frenštátu
pod Radhoštěm.
Kopřivnické vozymu ale

stále naplňují život. „Mám
pár historických vozů: slav-
nou „šestsestrojku“, Tatru 70,
ale tomuto koníčku nevěnu-

jumoc času. S Pumou ale
občas vyrážím na propagační
akce,“ vypráví.
Podle Karla Lopraise se

Dakar vydal správnou
cestou. „V Saúdské
Arábii je písek,
duny a kamení.
Výhodou proti
Jižní Americe
je to, že je blíž
a terén víc
připomíná
původní africký
Dakar.“
Stejně tak semu

líbí i nový Alešův vůz.
„Praga vychází z osvědčené
koncepce jeho předchozích
kamionů. Co jsemmohl do-
sud vidět, tak jede rychle
a spolehlivě. A věřím, že do
cíle dorazí na nějakém pěk-
némmístě,“ dodává.

DAKARSKÁ LEGENDA. Karel Loprais při představení kamionu,
v němž jeho synovec nyní jede Rallye Dakar. Foto: ČTK/Jaroslav Ožana

„Alešův kamion
Praga jede zatím

rychle a spolehlivě.
Proto věřím, že do cíle
dorazí na nějakém
pěknémmístě.“

Karel Loprais

Fanoušci Kladna vyrazili
na Spartu vlakem a slavili

J
eden z nejpozoruhodnějších
výjezdů absolvovali včera fa-
noušci hokejistů Kladna. Tak
jako před šedesáti roky jejich
předchůdci vyrazili na zápas
Sparta – Kladno speciální

vlakovou soupravou z Kladna až na
nádraží do Libně před O2 arenu.
Skvělý zážitek okořenili i jejichmi-
láčci – hokejisté Kladna v čele s fe-
nomenálním Jaromírem Jágrem
zdolali vedoucí tým extraligy po
obratu z 2:4 na konečných 8:4.
„Výjezd dopadl dokonale. Ve vla-

ku ani při přesunu žádný problém,
o vše podstatné se ale postarali ho-
kejisté, na nich naše nálada závisí.
Hráli skvěle, udělali nám obrovskou
radost,“ těšilo jednoho z hlavních
pořadatelů výjezdu, šéfa kladen-
ského fanklubu Jaroslava Zelenku.
Fanoušky, jichž z Kladna dorazilo

do O2 areny více než pět set, po-

chválil i včera čtyřbodový Jaromír
Jágr. A připomněl letitou rivalitu
obou klubů, které spolu sehrály
bezpočet skvělých a divácky atrak-
tivních zápasů. „Týmu fanoušci sa-
mozřejmě pomohli, byli hodně sly-
šet. Z Kladna to semmáme blízko a
bylo jich tu hodně. Rivalita mezi

Spartou a Kladnem. Na Kladně
vždycky bylo na Spartu vyprodáno
a i tady byla spousta lidí. Je vidět, že
si to pamatují a na tahle derby se
těší,“ řekl Jágr.
Fanoušci si museli odepřít jedi-

nou libůstku, kterou si užívají při
cestách autobusem. Po vítězném
zápase vyberou kruhový objezd a
podle počtu vstřelených gólů ho
objíždějí. „Museli bychom až na
točnu u Lužné u Rakovníka, to je
moc daleko. Traťový okruh je i ko-
lem Prahy, ale kdybychom ho jeli
osmkrát, tak bychom nestihli ráno
jít do práce,“ usmál se Jaroslav Ze-
lenka.
Tenmá teď pouze strach, že fa-

noušci chytili slinu a budou chtít
opakovat výjezdy vlakem i do ji-
nýchměst. (rm) Foto: Antonín
Vydra

Šéf kladenského fanklubu
Jaroslav Zelenka:

„Výjezd dopadl
dokonale. Ve vlaku
žádný problém, o vše
podstatné se ale
starali hokejisté.“

913. ledna 2020 Deník
www.denik.cz

PUBLICISTIKA | Zvířecí deník

Zvířecí teritoria se zmenšují.
Narážejí na ploty a dálnice
Zvířata, která žijí v lidmi
upravené krajině, jsou
mnohem línější. Pohybují
se méně a místo lovu čas-
to spoléhají na odpadky.
Má to dopad na jejich
zdraví i celý ekosystém.

VERONIKA RODRIGUEZ

V
ypadal dost zou-
fale. Poté, co se
tři dnymarně
snažil překonat
dálnici, už svou

cestu pomalu vzdával, vzpo-
míná namladého losa zoo-
log Václav Hlaváč.
V nohách užměl přitom

nejméně čtyři sta kilometrů.
Ke svodidlům uHumpolce ho
totiž přivedla pořádně dlouhá
pouť. Dorazil sem až ze seve-
rovýchodního Polska. Jenom-
že pak ho zastavila tato pře-
kážka.
„Protože reálně hrozilo,

že se brzy srazí s autem, roz-
hodli jsme se ho raději uspat
a převézt na druhou stranu
na valníku,“ popisuje zoolog.

KRAJINA
PLNÁ PŘEKÁŽEK
Jakmile se zvíře na opačném
břehu probralo, neomylně si
to namířilo dál k jihu. „Než
nadobro zmizelo za hranice-
mi, ukázalo se ještě několi-
krát u Kardašovy Řečice a na
Třeboňsku,“ vzpomíná zoo-
log.
Příběhmladého losa

ukazuje, jak tomají divoká
zvířata v krajině těžké. Za-
tímco dříve semohla svo-
bodně pohybovat kdekoliv ,
dnes jim lidé do cesty stavějí
ploty, města a dálnice. Podle
eko-logů už lidé takto pozna-
menali dokonce padesát až
sedmdesát procent celého
zemského povrchu.

POLOVIČNÍ TRASY
„Tomá na zvířata obrovský
dopad. Jejich teritoria se kaž-
dým rokem zmenšují a mož-
nosti pohybu výrazně snižu-
jí,“ upozorňuje německá
ekoložkaMarlee Tucker
z Goetheho univerzity ve
Frankfurtu.
Třeba savci toho podle

ní v kulturní krajině nacho-
dí až o polovinuméně než
v divoké přírodě. Vědci to

zjistili, když pomocí GPS
mapovali přesuny asi 57 dru-
hů suchozemských savců.
„U některých z nich byl úby-
tek pohybu opravdu extrém-
ní,“ shrnula výsledek rozsáh-
lého průzkumu ekoložka.
K podobnému závěru do-

spěl i Martin Šálek z Ústavu

biologie obratlovců Akade-
mie věd. Když zkoumal veli-
kost liščích okrsků veměs-
tech, výsledek ho doslova
ohromil.

DOBRÉ
SOUSEDSKÉ VZTAHY
V některých lokalitách na-

počítal až 37 jedinců na kilo-
metr čtvereční. Ve volné pří-
rodě se přitom o stejné území
dělí jen asi tři lišky. V arktic-
kých oblastech bez lidských
zásahů si jedna šelma „drží“
dokonce čtyřicet kilometrů
čtverečních.
S velikostí plochy se ale

mění i další věci – především
chování a zdraví zvířat. Lišky
namalém území spolu třeba
musejí lépe vycházet. Dělí
se přece jen o zdroje potravy.
„Oproti kolegyním z ven-

kova jsou proto vůči svým
sousedům dalekoméně agre-
sivní,“ uvádí jeden z příkladů

Martin Šálek. Používají také
jinou strategii lovu. Pokud na
něj ovšem vůbec vyrazí. Část
z nich si totiž přivykla na
mnohem pohodlnější režim
– živí se zbytky jídla od lidí.
„Dotazníkové šetření

v anglickém Bristolu doko-
nce nedávno ukázalo, že
29 procent obyvatel místní
lišky i přikrmuje. Polovina lidí
přitom poskytuje zvířatům
potravu každou noc,“ dodává
k tomu zoolog. Šelmy jsou
pak logicky vypasenější
a celkem snadno semnoží.

SELHÁNÍ LEDVIN
ČI CUKROVKA
Lenivější život s lidmimá
ale i svá úskalí. Kalorické
jídlo lidí nemusí zvířatům
vůbec prospívat.
Třeba podle argentinských

biologů z Universidad Nacio-
nal Del Comahuemají kon-
doři žijící ze zbytků jídla na
skládkách vysoké hodnoty
kyselinymočové a cukru
v krvi. „Časem se tak zřejmě
budou potýkat s metabolic-
kými chorobami či poškoze-
ním ledvin,“ uvedli vědci
v odborném časopisě PeerJ –
the Journal of Life and Envi-
ronmental Sciences.
Příliš hustá populace zví-

řat, jejichž okrsky se navzá-
jem překrývají, navíc nahrá-
vá šíření infekcí. „Městské
prostředí takmůže být pro
zvířata ekologickou pastí,“
říká Martin Šálek.

DOPADNA
CELÝ EKOSYSTÉM
Pohyb zvířat je navíc důleži-
tý pro celý ekosystém. „Zví-
řata totiž pomáhají po světě-
šířit semena a živiny,“ připo-
míná další důležitý fakt ně-
mecká ekoložkaMarlee
Tucker.
A nejenom to. Pokud

třeba přestanoumigrovat
ptáci, kteří se živí hlavně
hmyzem, populace tohoto
hmyzu okamžitě stoupne.
To se pak projeví na zdraví
lesních porostů, ale i na po-
lích, sadech a plantážích. Ze-
mědělci zkrátkamohou
přijít o celou úrodu.

Příští sobotu 18. 1.:
Dlouhověkost zvířat.

OŠIZENI O ČÁST TERITORIA. . V divoké přírodě se liška pořádně naběhá. Její území totiž může měřit i čtyřicet kilometrů čtverečních.
Naopak ve městě se dělí o každý kilometr se čtyřiceti dalšími liškami. Teritoria lidé narušují i losům a kondorům.. Foto: Shutterstock

Hrozí hromadné vymírání zvířat. V oceánech přibývá „mrtvých zón“

K
amenité sicilské
pobřeží
je stále plné ži-
vota. Třeba
u rybářského

města Sciacca rejdí pod vo-
dou tisíce tvorů. Hlavně
krevet či sardinek.
Jinak už ale vypadá břeh

protějšího Tuniska. Tam je
podle vědců podmořský ži-
vot o poznání chudší. Dů-
vod? Voda tam má méně
než dva miligramy kyslíku
na litr vody. A to je podle
oceánologů špatně. Zname-
ná to prakticky jediné: jde
o takzvanou mrtvou zónu.
Většina živočichů tady
nemá šanci přežít.
„V mrtvých zónách přežijí

jen organismy zvyklé na ne-
dostatek kyslíku, nebo do-

konce na redukční prostředí.
To jsou třeba metanogenní
bakterie,“ vysvětlil nedávno
Radiožurnálu klimatolog
Václav Cílek. Ryby či hlavo-
nožci se v takových pod-
mínkách neudrží.
Příčina je přitom podle

odborníků jediná: moře je
znečištěné dusičnany. Ty
se do vody dostávají větši-
nou kanalizací spolu s prů-
myslovými hnojivy. Vysky-
tují se tedy především v hus-
tě zalidněných oblastech
s řadou průmyslových zón
nebo zemědělských oblastí.

ŘASY A SINICE
Dusičnany totiž bohatě
hnojí sinice a řasy, které se
díky tomu rychle přemnoží.
„A spotřebují veškerý kys-

lík,“ pokračuje Václav Cílek.
Mrtvé zóny jsou ale podle
něj i na otevřeném moři.
Tam je zase způsobuje glo-
bální oteplování. „Teplejší
oceán totiž udrží méně kys-
líku. Navíc je více vrstvený,
takže kyslík ve vodě hůř ko-
luje,“ přidává i Lisa Levinová
ze Scrippsova oceánografic-
kého institutu v San Diegu.
Vědci přitom varují, že po-

dobných mrtvých zón přibý-
vá. Jen za poslední půlstoletí
se jejich počet zvedl až čtyři-
krát. Pokud se zvířata ne-
přesunou, může to vést k je-
jich hromadnému vymírání.
Už nyní se prý kvůli tomu na
dně některých moří povalují
tisíce mrtvých ryb a krabů. K
vidění je to třeba v Baltském
nebo Severním moři. (ver)
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MOJE PENÍZE | Firmy a lidé
Názory odborníků

ADRIANA DERGAM,
ředitelka komunikace, Vodafone
Zpátky do oběhu. Výrobky by
neměly končit na skládkách
Průměrný Evropan spotře-
buje ročně šestnáct tunma-
teriálu – ale jen pět procent
hodnoty vrací do ekonomic-
kého systému, uvádí se ve
studii Cirkulární Česko.
S dnes čím dál rozšířenější
myšlenkou, že výrobky by
neměly končit na skládkách
nebo ve spalovnách, přišel do
Nadace Vodafone zakladatel
společnosti Opravárna.cz
někdy na sklonku roku 2014.
Už tenkrát – s podporou na-
šeho programu Laboratoř –
vznikal společný web pro
opraváře a šikovné lidi, kteří
umí něco opravit.
Zakladatel Jan Charvát se
v době zaměřené na výrobu
rychloobrátkového (a často
i jednorázového) zboží, které

se po ukončení
životního
cyklu nere-
cykluje, pustil
do novátor-
ského projektu.
A to nejen kvůli úspoře pri-
márních zdrojů
a ochraně životního prostře-
dí. Platforma už dala práci
více než půldruhému tisíci
opravářů a servisů.
Na udržitelnost a opětovné
použití se čím dál častěji za-
měřují i velké společnosti.
Například Vodafone ke konci
roku 2019 začal v několika
evropských zemích prodávat
modulární mobilní telefon
Fairphone. Opravit a aktua-
lizovat si homajitel může
doma sám.

Podnikatelské tipy a nápady

Zákon Jana Charváta. Co lze
opravit, má se opravit
JOZEF GÁFRIK

J
anu Charvátovi už od
mládí vadilo, že nej-
různější věci lidémísto
opravy téměř auto-
maticky vyhazují.
„Inspiroval jsem se

v zahraničí, kde existují třeba
jednodenní akce, během
nichžmajitelé opravují vý-
robky společně s opraváři,“
říká rodák z Mladé Boleslavi
žijící v Praze. Vybaven touto
motivací založil proto před
pěti lety – společně s kama-
rády – server www.opravár-
na.cz, jenžměl za cíl spojit
online dvě strany – ty, co
opravu potřebují, a ty, co jsou
schopni ji vykonat.
Záměr vyšel, server je dnes

velikou opravárenskou sítí
čítající kolem patnácti set
řemeslníků profesionálů
i kutilů. Rukama jim prošly
už tisíce předmětů.

JAK VYUŽÍT PŘÍLEŽITOST
Opravárna.cz je internetová
platforma, která spojuje zá-
kazníky s opraváři. Zájemce
na webu jednoduše uvede
typ výrobku a druh poruchy,
a počítač vzápětí nabídne
opraváře v okolí.
„Situace před pěti lety, kdy

jsme společnost založili,
byla smutná. Všeo-
becně jsem se se-
tkával s nedo-
statkem kva-
litních opra-
vářů. Zájemci
dlouho se če-
kali, aby se
nakonec do-
zvěděli, že
hodně věcí vů-
bec nejde opravit.
Proto jsme se rozhodli
zastřešit jak opraváře – do-
máci mistry, pro něž je opra-
vování radost a jsou schopni
opravit i věci, na kterých ne-
dosáhnou velkého zisku, tak
odborné servisy,“ vysvětluje
podnikatel. I přes velmi širo-
kou síť opravářů se však po-

daří opravit přibližně jen še-
desát procent výrobků.
U zbytku naráží opraváři

na limity dané samotnými
výrobky. Ty jsou často kon-
struovány nekvalitně a opra-
vit je nelze, případně se zá-
krok nevyplatí. Nejvíce se
opravují elektrospotřebiče,
ale také počítače.

„Z tohoto důvodu
jsme založili ne-
ziskový projekt
„Opravme
Česko“, v rám-
ci kterého se
podíl opravi-
telných vý-
robků snaží-
me zvýšit už od
výroby, přes

prodej a osvětu až
po úpravu legislativy,“

říká Jan Charvát. Myšlenka se
podle něj setkává s pozitiv-
ním ohlasem, a to především
v souvislosti s větším tlakem
na ekologii. Lidé si uvědo-
mují, že kupování stále no-
vého a nového jednorázové-
ho braku není správné.

Jak tvrdí, postupná změna
vmyšlení a spotřebním cho-
vání lidí je zcela nevyhnu-
telná. Vyzývá k ní i do nové-
ho roku: „Je třeba si uvědo-
mit, že planeta není na jedno
použití. Tak k ní i přistupuj-
me. Kupujme kvalitní vý-
robky, a když se pak pokazí,
nevyhazujme je, ale opra-
vujme.“

ŠROUBOVÁKVRUCE
Přestože řemeslníků trvalé
ubývá, s problémy při náboru
kvalifikovaných pracovníků
se tvůrci projektů zatím ne-
potýkají: „Většina řemeslní-
ků se přihlásila sama díky
známosti projektu a kampa-
ním na sociálních sítích. Do
nedostatečně obsazených
okresů občas zaměříme ná-
borovou inzertní kampaň.“
Klíč k úspěchu v hledání

kvalifikovaných sil vidí
i v samotnémmechanismu
zprostředkování práce. „Naši
opraváři jsou lidé, kteří mají
příslušné vzdělání, ale
na škole je nenaučili marke-

ting a účetnictví, a tak z obav,
že si sami nezajistí dostatek
zakázek, jdou dělat raději
třeba skladníka, což je škoda.
My těmto lidem zajišťujeme
dostatek práce a staráme se
o to, aby v ruce drželi co nej-
více šroubovák, a co nejméně
propisku,“ vysvětluje Jan
Charvát. Síť opravářů už po-
krývá celý stát, ale najít od-
borný servis je přece jen
snazší ve velkoměstě.
Společnost (právní forma –

s ručením omezeným) Opra-
várna rostla v posledním ro-
ce rychlým tempem, obrat
zvýšila asi desetinásobně.
Důvod ke spokojenosti je
evidentní.„Projektu jsem vě-
řil natolik, že i s hypotékou a
dvěma dětmi na krku jsem
svého času nadobro opustil
dobře placenou práci v ob-
lasti mediální komunikace,
kterou jsem vystudoval, a
začal se věnovat pouze své-
mu projektu. Dvaměsíce
jsem po nocích dělal taxiká-
ře. Pak naštěstí došlo ke zlo-
mu,“ přemítá Jan Charvát.
Začínajícím podnikatelům

by doporučil zejména snížit
ego: „Řada začátečníků si
myslí, že přicházejí s doko-
nalým nápadem. Obvykle
tomu tak není. Je proto dobré
vyslechnout si objektivní ra-
du odborníka. Kdybych ně-
které rady sám následoval,
ušetřil bych si spoustu času
i pádů. A i když člověk nápa-
du věří, je nezbytná vydrž
a často i risk.“

„Je třeba
si uvědomit, že

planeta není na jedno
použití. Tak k ní také
přistupujme. Kupujme
kvalitní výrobky, a když
se pokazí, nevyhoď-
me je, ale oprav-

me.“

JANCHARVÁT. Společnost trpí konzumem. Foto: Deník/Martin Divíšek

Příležitost
P Články v rubrice jsou sou-
částí seriáluDeníku, teleko-
munikačního operátora Vo-
dafone aČeské spořitelny.

P Zájemcům radí odborníci
z praxe, vysokých škol i bank.

P Projekt je dlouhodobý. Za
výběr odpovídá redakce.

P Naše e-mailová adresa je:
mojepenize@denik.cz.

VĚRA ŠIDLÍKOVÁ, ředitelka pro malé
a střední podniky, Česká spořitelna
Užitečný nápad
s celospolečenskýmdopadem
Podnikatel Jan Charvát měl
podlemého názoru skvělý
nápad – propojení řemeslní-
ků se zákazníky je totiž za
současných podmínek života
společnosti velmi užitečné.
V tomto případě je navíc
umocněno podporou šikov-
ných lidí, kteří se nebojí jít
v podnikání nevyšlapanou
cestou.
Napadámě, zda autor

dnešního podnikatelského
nápadu neplánuje organizo-
vání seminářů, kde by zku-
šení řemeslníci v roli opra-
vářů předávali zkušenosti
a rady, jak přistupovat k za-
kázkám a zákazníkům, na co
si dávat pozor atd. Takové
tipy by jistě ocenili jak začí-
nající podnikatelé, tak i mla-
dí lidé, kteří ukončili odbor-
né vzdělání a přemýšlejí
o tom, jakým směrem se
v životě dát.

Oceňuji ví-
ru a úsilí,
které Jan
Charvát vě-
noval rozjez-
du tohoto
podnikatelského
záměru. Určitě je velmi dů-
ležité, aby začínající podni-
katelé svému projektu plně
věřili a byli přesvědčeni, že
vynaložené úsilí se nakonec
zhodnotí a firma docílí
úspěchu.
Co bych podnikateli dopo-

ručila, to je větší propagace
činnosti. Například – na in-
ternetových stránkách
www.opravarna.cz jsou uve-
deni partneři projektu a jsem
toho názoru, že i oni by
mohli tuto ekologickou
a velmi zajímavoumyšlenku
účinně propagovat. Haldy
odpadků by se přeceměly
zmenšovat, a ne růst.

Za smrt syna dostane rodina
v USAmiliony dolarů odškodného
Zatímco v zahraničí se od-
škodné při pochybení firem
může vyšplhat do astrono-
mických výšek, v České re-
publice většinou stěží po-
kryje způsobené škody. Toto
hodnocení uvedl pro tisk
Štěpán Křeček, hlavní eko-
nom pražské společnosti
BHS, obchodující s cennými
papíry. Dodal dále, že by bylo
vhodné, aby „právní systém
v naší zemi více zohledňoval
zájmy spotřebitelů. V případě
vážných pochybení ekono-
mických subjektů jsou na
místě tvrdé tresty.“
Svůj názor opírá o fakt, že

švédská nábytkářská společ-
nost IKEA, která provozuje
síť prodejen v Evropě, Asii,
Americe a Austrálii, se v USA
dohodla na zaplacení re-
kordního odškodného za
smrt chlapečka, na kterého
se převrhl prádelník prodaný

touto společností. Rodina
dostane 46milionů dolarů,
což je v přepočtu více než
miliarda korun.
Komisi, která v USA dbá na

bezpečnost spotřebitelských
produktů, tato tragédie při-
měla zahájit informační
kampaň o riziku spojeném
s převržením nábytku.
Americká právní praxe je

ostatně plná případů, kdy se
odškodné vyšplhalo do ast-
ronomických výšek. Štěpán
Křeček uvádí dva. První se
týká aut, druhý cigaret. Po
prokázání závad na automo-
bilech značky GM byl zřízen
fond ve výši 400milionů do-
larů na kompenzaci škod vy-
volaných technickými záva-
dami aut. Společnost Philip
Morris, nyní Altria Group, zas
musela zaplatit 28milionů
dolarů ženě, která po kouření
onemocněla rakovinou. (fk)

Žehličky, ručníky, talíře. Věno
a výbava není přežitek
Dátmladým lidem výbavu
do společného života v žád-
ném případě není přežitek.
Téměř 64 procent párů uvá-
dí, že rodiče jim dali do vínka
materiální anebo finanční
podporu. Vyplývá to z prů-
zkumu, který v závěrumi-
nulého roku uskutečnila
Stavební spořitelna České
spořitelny. Podle organizá-
torů důvodem je, že rodiče
chtějí děti připravit na sa-
mostatný život a zejména
jim usnadnit pořízení bydle-
ní, které je stále nákladnější.
Nejoblíbenější část věna

anebo výbavy představuje
bytový textil (tvrdí 64 pro-

cent dotázaných) a vybavení
do kuchyně (57 procent). Pe-
níze dostalo 47 procent párů,
stavební spoření patnáct
procent. Osobní automobil
dostává sedm procent párů,
umělecké předměty jedno
procento. Nejčastějším dů-
vodem výbavy a věna zůstá-
vá svatba (42 procent).
Není to však jen záležitost

dcer, jak by se někdomohl
domnívat, s prázdnou totiž
z domova neodcházejí ani
synové. Výbavu či věno do-
stává každý druhý. Pro ženy
pak rodiče nebo prarodiče
chystají obvykle peřiny, talí-
ře a ručníky.
Společnost se všakmění,

takže dárci věnují obdarova-
ným stále častěji i peníze, ať
už hotovost (běžně do 25 tisíc
korun) anebo stavební spo-
ření, kde pak není zvláštností
ani sto tisíc korun. (jg)

Financování bydlení vloni
rekordy nelámalo
Banky a spořitelny zaměřené
na financování bydlení zažily
jistě už i lepší roky, než ja-
kým byl loňský. Jak vyplývá
z odhadů zveřejněnýchmi-
nulý týden Hypoteční ban-
kou, objem poskytnutých
hypotečních úvěrů v ČR klesl
loni o 17 procent na 181mi-
liard korun. Objem úvěrů ze
stavebního spoření se snížil
dokonce o 30 procent na pa-
desát miliard korun.
Skupina ČSOB si přitom

s třicetiprocentním podílem
v oblasti financování bydlení
zachovala nejsilnější posta-
vení na trhu. Skupina České
spořitelny na druhémmístě
vykázala podíl 22 procent,
skupina Komerční banky
19 procent a Raiffeisenbank
deset procent.
Podle generálního ředitele

Hypoteční banky Jiřího Feixe
u uvedeného poklesu sehrálo

roli zejména zpřísnění pod-
mínek pro získání úvěrů ze
strany státu a přetrvávající
růst cen nemovitostí. Celko-
vá výše všech poskytnutých
úvěrů činila u Hypoteční
banky 315miliard Kč, což
znamená, že už dvanáctý rok
v řadě zůstala jedničkou tr-
hu. Hypoteční banka před-
pokládá, že letos se pokles
zastaví.

Rok 2019 v kostce:
PPrůměrná výše hypotéky
dosáhla 2,6milionu Kč, což
bylo oproti roku 2018 zvýše-
ní asi o 300 000 Kč.

PNejvětší zájem byl o hypo-
téky na 80 procent hodnoty
nemovitosti s fixací úroků na
pět a více let.

PPrůměrný úrok hypoték byl
2,35 procenta. (jg)
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Aktuality a zajímavosti

Nový Golfmá ceník

Osmou generaci bestselleru Volkswagen Golf bu-
demožné koupit u tuzemských dealerů za
nejméně 479 900 Kč. Vůzmá pod kapotou přepl-
ňovaný benzinový tříválec s výkonem 110 koní,
který je spojen smanuální převodovkou. Výbava
je oproti minulému provedení vozumnohem
bohatší. Obsahuje například LED světla, automa-
tickou klimatizaci, vyhřívaný volant a sedačky,
digitální přístrojový štít, či bezklíčkové odemy-
kání dveří. (pe)

McLaren chystá rekordy

Zaméně než třináct sekund se z nuly na rychlost
300 kilometrů v hodině dostane nový chystaný
supersport britské automobilkyMcLaren. Maxi-
mální rychlost byměla přesáhnout hranici
400 km/hod. Automobil měří na délku 5,2metru
a pohání ho hybridní soustrojí s výkonem
1070 koňských sil a s nejvyšším točivýmmo-
mentem 1150 Nm. Testy auta probíhají rovněž
v Kennedyho vesmírném středisku v Kalifornii na
přistávací dráze pro raketoplány. (ra)

Autem roku v ČR je BMW3

Klasický zástupce prémiovýchmanažerských
vozů – BMW3 – se stal v České republice novým
Autem roku. Ve finále ankety porazil i Mazdu
CX-30 a třetí Škodu Kamiq. Jako nejlepší technic-
ká novinka byl vyhodnocen novýmotor Mazda
Skyactiv – X, který umožňuje kombinovat výhody
benzinových a dieselovýchmotorů, ekologickým
autem roku pak novinářská porota vyhlásila
elektromobil Audi e-tron. (rp)

TEST RENAULT CLIO

Králmalých aut je teď ještě lepší
Renault Clio je druhé
nejprodávanější evropské
auto. Je to samozřejmě
i zásluha jeho designu.
Proto lidé zodpovědní za
vytvoření podoby druhé
generace nejspíše ani moc
invence projevovat ne-
mohli. Nová generace vy-
padá velmi podobně jako
ta stará.

RADEK PECÁK

J
enže nová doba si pře-
ce jen žádá nějaké ty
novoty. A ty nastaly
v interiéru. Renault
Clio není v kategorii
menšíchměstských

aut v posledníchměsících
jediný, který dostal zásadně
přepracovaný interiér. Ale
v jeho případě je zřejmě nej-
větší mezigenerační změna
použitýchmateriálů, zpra-
cování, výbavy a vzhledu. Pro
někoho jsou tomožná bez-
významné detaily, ale mně se
líbila kovová ozdobná za-
končení a rámečky na
spoustě ovladačů. Vzhled
oživovala také přes celou
pravou část palubní desky se
táhnoucí linka v barvě karo-
série. Palec nahoru!
Kdyby tu nebyla příslušná

loga a některé další charak-
teristické prvky, mohl by si
člověkmyslet, že usedl do
malého auta vyráběného
značkami Audi nebo
Mercedes-Benz.

PROSTOR PŘEKVAPÍ
K redakčnímu týdennímu
testu jsem získal exemplář
poháněný benzinovým lit-
rovým turbomotorem a vy-
bavený pětistupňovouma-
nuální převodovkou. Prvním
dojmem z auta byla jeho

vnitřní prostornost. Vpředu
neutiskuje koleno člověka za
volantem středový tunel,
ovšem spolujezdec si v tomto
ohledu přece jen stěžovat
může. Je to dáno natočením
části palubní desky směrem
k řidiči.
Líbila semi snaha o prak-

tičnost. Například vlevo od

volantu jsem nalezl škvírky
pro uložení mincí do parko-
vacích automatů, níže je do-
konce relativně prostorná
výklopná schránka. I když
osobně nejsemmoc velkým
příznivcem dotykových dis-
plejů, se zdejší na výšku
orientovanou obrazovkou

multimediálního systému
jsem se docela sžil. Má velmi
solidní rozlišení a na tisk
virtuálních tlačítek reagovala
rychle.
Přestože se Clio oproti to-

muminulému o kousíček
zkrátilo a dokonce o celé tři
centimetry snížilo, je vzadu
překvapivě hodněmísta. I za
řidiče s výškou výrazně přes
180 centimetrů si bez
uskrovňování sedne stejně
vzrostlý muž či žena.
Také zavazadlový prostor

nezklame. Pojme 340 litrů,
což je hodnota, která už ne-
pochybně postačuje pro to,
aby auto dobře plnilo roli
auta vozícího lidi do práce,
na nákupy, za zábavou i na
středně dlouhé výlety.

DOBŘENALADĚNÉ
Líbilo semi odhlučnění sto-
koňovéhomotoru a také je-
ho výkony v běžných jízd-
ních situacích. Jen v opravdu
dlouhých dálničních stou-
páních je třeba k udržení so-

lidního tempa z „pětky pod-
řazovat na čtyřku“. Spotřeba
se přitom také na tomto typu
komunikací udržela pod šes-
tilitrovou hranicí, což platí
i proměstské jízdy se zahřá-
týmmotorem. Pohodová
jízda venkovskou krajinou
může přinést dokonce hod-
notu pod pěti litry.
Clio bude řidiče bavit rov-

něž díky příjemně naladě-
nému podvozku. V zatáčkách
se nenaklání a při přejezdu
nerovností nedrncá a nevy-
dává nepříjemné zvuky.

Naše hodnocení
+ design
+ prostornost
+ kvalita interiéru

–méněmísta na
kolena pro přední-
ho spolujezdce
– komplikované
ovládání rádia
– vyšší nakládací
hrana kufru

VÍCE NA

RENAULTCLIO – karosérie: pětimístný pětidveřový hatchback;motory/spotřeba: zážehový třívá-
lec 1,0/65,100 koní – 4,4–4,9 litru, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,3/130 koní – 5,2 litru, vznětový
přeplňovaný čtyřválec 1,4/115 koní; převodovky: pěti a šestistupňovámanuální, sedmistupňová
automatická; vnější rozměry: 4050 x 1798 x 1440mm; rozvor: 2583mm; zavazadlový prostor:
340/1146 l;max. rychlost: 160–200 km/hod.; zrychlení 0–100 km/hod.: 9,0–17,1 s; cena:
od 259 000 Kč

Peugeot 2008 je nynímnohem víc cool

Z
řejmě také proto,
že Škoda v kate-
gorii malých SUV
podle oficiálních
statistik Svazu

dovozců automobilů nemá
svého zástupce, stal se nej-
prodávanějšímmodelem
Peugeot 2008. To je ovšem
zásluha první generace to-
hoto vozu, který právě na-
hrazuje druhá.
Tuzemské zastoupení

značky se lvem ve znaku
zveřejnilo ceny, z nichž vy-
plývá, že zájemci si budou
muset poněkud připlatit.
Konkrétně základní cena činí
místo dřívějších 350 000
přesně 385 000 korun.
Takový vůzmá pod kapo-

tou benzinový tříválec 1,2
s výkonem 100 koní. Ten je
spřažen se šestistupňovou

manuální převodovkou. To-
čivýmoment se i v nové ge-
neraci přenáší výhradně na
přední kola.
Dalšímimotory jsou vý-

konnější verze dvanácti-
stovky poskytující sto třicet
koňských sil, případně tur-
bodiesel 1,5 s výkony 100 či
130 koní. Pro verzi GT je pak
vyhrazen agregát 1,2 Pure-
Tech s výkonem 155 koní.
Tentomotor je vždy spojen
s osmistupňovým automa-
tem.
Základní výbava Peugeotu

2008, která se označuje

Active, ale není vůbec špatná.
V autě se nalézá například
tempomat, kožený volant,
manuální klimatizace, cent-
rální zamykání s dálkovým
ovládáním, elektricky ovlá-
daná přední i zadní okna
i zpětná zrcátka i rádio se
sedmipalcovým dotykovým
displejem.
Na rozdíl odminulé verze

mu ale chybí například
střešní ližiny nebomlhovky.
Na druhou stranu získá
vlastník nového „základní-
ho“ Peugeotu 2008 bez pří-
platku takzvaný Pack Safety.
Ten obsahuje systém pro
čtení dopravních značek, ak-
tivní systém varování při
opouštění vybraného jízdní-
ho pruhu, systém sledování
pozornosti řidiče a aktivní
brzdění před překážkou. (pe)

Foto na straně: Deník/Radek Pecák a databáze značek
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Pondělí
Sportovní deník

Sobota
Zvířecí deník 

Pondělí
Moje peníze

Středa
Auto 

PRAVIDELNÉ TEMATICKÉ RUBRIKY

PRAVIDELNÉ RUBRIKY V DENÍKU ČESKÁ REPUBLIKA
(celostátní s možností mutace do krajů)

Třikrát do týdne naleznete v Deníku tematickou rubriku, v pondělí téma  
Sportovní deník (vše o sportu), Moje peníze (z oblasti financí). Ve středu téma 
Auto  (hlavně novinky) a v sobotu Zvířecí deník (zajímavosti a novinky ze světa 
našich zvířecích miláčků). 

Ceník platný podle celostátní inzerce.

PŘÍLOHY TABLOIDOVÉHO FORMÁTU

VYDÁVÁME TEMATICKÉ PŘÍLOHY TABLOIDOVÉHO FORMÁTU

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

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

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

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

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

po-čt, so:     338 000,-   
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po-čt, so:    445 000,-   
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1/1 1/2 A 1/2 B 1/2 C 2/3 A
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Junior
page
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po-čt, so:     227 000,-   
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po-čt, so:    170 000,-   
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po-čt, so:   170 000,-   
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pá:                  122 000,-  

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

1/8 D

90 x 435 mm 278 x 100 mm

1/4 B

1/3 A

UCHO
1 x 80 mm

UCHO „horní“
1 sl. x 80 mm

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

PODVAL
6 x 80 mm

PODVAL
3 x 80 mm
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Formáty inzerce:
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Měsíčníky

Deník BYDLENÍ 2020
(celostátní s možností mutace do regionů)
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

1Leden 2020

10
KROKŮ
K PASIVNÍMU

DOMU

          

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280 mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90  mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

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

Harmonogram:

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

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

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

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

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

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

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

Číslo vydání Termín otištění Měsíc Téma přílohy
1 09. 01. 2020 leden Pasivní a nízkoenergetické domy
2 06. 02. 2020 únor Typizované projekty rodinných domů
3 05. 03. 2020 březen Dřebostavby, dřevo v interiéru
4 02. 04. 2020 duben Stavíme dům, financování stavby
5 06. 05. 2020 květen Koupelny a relax v interiéru i exteriéru
6 04. 06. 2020 červen Kuchyně a spotřebiče
7 02. 07. 2020 červenec Léto doma i na zahradě
8 06. 08. 2020 srpen Relax na zahradě
9 03. 09. 2020 září Vytápění a energie
10 01. 10. 2020 říjen Rekonstukce bytu a domu
11 05. 11. 2020 listopad Inteligentní domácnost, elektronika a zabezpečení
12 03. 12. 2020 prosinec Vánoce
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Měsíčníky

Deník ŽENY 2020
(celostátní s možností mutace do regionů)
Pravidelná čtvrteční příloha pro ženy a o ženách

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý měsíc vždy 
ve čtvrtek
Formát: A4 (210 x 280 mm), magazínový papír SC ++  60 g
Rozsah: 32–48 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

1Prosinec 2019

                                      
Zuzana Stivínová:

Nesvlékám
roli s kostýmem

ROZHOVOR

ZENY_12.indd   1 05.12.19   13:10

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280  mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

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

Číslo vydání Termín otištění Měsíc Téma přílohy
1 16. 01. 2020 leden Zdravý životní styl
2 13. 02. 2020 únor Módní trendy na jaro
3 12. 03. 2020 březen Imunita na jaře: co jíst, pít, cvičit
4 08. 04. 2020 duben Hubneme do plavek
5 14. 05. 2020 květen Svatební a kosmetický speciál
6 11. 06. 2020 červen Plánujeme dovolenou, dovolená s knihou
7 09. 07. 2020 červenec Letní speciál
8 13. 08. 2020 srpen Zpátky do školy
9 10. 09. 2020 září Móda a zdraví na podzim
10 08. 10. 2020 říjen Lázně a wellness
11 12. 11. 2020 listopad Vánoční speciál
12 10. 12. 2020 prosinec Zimní dovolená a Vánoce na poslední chvíli

Harmonogram:

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

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

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

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

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

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

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



Záhlaví

30 ZPĚT NA OBSAH

Měsíčníky

Deník ZDRAVÍ 2020
(celostátní s možností mutace do regionů)
Pravidelná čtvrteční příloha o zdraví a zdravém 
 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

1
Listopad 2019

TÉMA

TRABLE

S KLOUBY

11_ZDRAVI_zakladni verze_JC.indd   1 21.11.19   7:56

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280 mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90  mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

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

Číslo vydání Termín otištění Měsíc Téma přílohy
1 30. 01. 2020 leden Diabetes
2 27. 02. 2020 únor Zdravé a krásné zuby
3 26. 03. 2020 březen Vitalita a zdravý životní styl
4 23. 04. 2020 duben Alergie
5 28. 05. 2020 květen Zdravé opalování a ochrana před sluncem
6 25. 06. 2020 červen Zdravé a krásné vlasy
7 23. 07. 2020 červenec Zdravé oči: péče o zrak
8 27. 08. 2020 srpen Alternativní medicína
9 24. 09. 2020 září Očkování, chřipka a nachlazení, imunita
10 22. 10. 2020 říjen Civilizační choroby
11 26. 11. 2020 listopad Pohybové ústrojí – zdravé klouby
12 17. 12. 2020 prosinec Zdravé Vánoce

Harmonogram:

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

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

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

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

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

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

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

Číslo vydání Termín otištění Měsíc Téma přílohy
1 23. 01. 2020 leden Restaurátorství
2 20. 02. 2020 únor Stavba skleníku a pařeniště
3 19. 03. 2020 březen Jak vybrat správnou podlahu
4 16. 04. 2020 duben Čištění septiků, trativody a veřejná kanalizace
5 21. 05. 2020 květen Solární vyhřívání
6 18. 06. 2020 červen Zahradní domky na nářadí
7 16. 07. 2020 červenec Stavba plotu
8 20. 08. 2020 srpen Stavba garáže, přístřešek pro auto
9 17. 09. 2020 září Topná sezóna začíná
10 15. 10. 2020 říjen Zazimování chalup, chat a zahrad
11 19. 11. 2020 listopad Vlhkost a plíseň zdiva

Harmonogram:

Deník HOBBY 2020
(celostátní s možností mutace do regionů)
Pravidelná čtvrteční příloha. Je určena především 
 praktickým mužům, kutilům, zahrádkářům, chovatelům, 
sběratelům, kteří si rádi dělají věci sami a po svém.

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

Říjen 2019/10

ZÁBAVA NEJEN PRO MUŽE 

JAK NA 
KRB?

TÉMA

ZAHRADA

ROZHOVOR

Údržba 
zahradních 
pomocníků 

Václav Vydra 
o lásce ke koním

10 HOBBY_zakladni verze.indd   1 10.10.19   15:03

Formáty 
inzerce:

1/2

1/1 strany
192 × 256 mm

zrcadlo

210 × 280  mm  
+ 5 mm spad

1/2 strany
192 × 127 mm

zrcadlo

210 × 138 mm 
+ 5 mm spad

1/2 strany 
93 × 256 mm

zrcadlo

103 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
192 × 83 mm

zrcadlo

210 × 90 mm 
+ 5 mm spad

1/3 strany 
62 × 256 mm

zrcadlo 

67 × 280 mm 
+ 5 mm spad

1/4 strany
93 × 127 mm 

zrcadlo

103 × 138 mm 
+ 5 mm spad

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

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

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

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

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

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

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

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

Deník VÍKEND 2020
Pravidelná sobotní příloha Deníku Česká republika  
s možností mutace do regionů

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

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Umístění: příloha Deníku Česká republika, vychází každý týden v sobotu
Formát: A4 (215 × 270 mm), vazba V1
Rozsah: 32 stran

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

1/2

1/1 strany
195 × 234  mm

zrcadlo

220 x 280  mm

1/2 strany
195 × 118  mm

zrcadlo

215 × 132  mm

1/2 strany 
95 × 234  mm

zrcadlo

105 × 270  mm 

1/21/1

– 5 mm spad* + 5 mm spad + 5 mm spad 

1/3 strany 
195 × 78  mm

zrcadlo

215 × 88  mm 

1/3 strany 
62 × 234 mm

zrcadlo 

70 × 270  mm 

1/4 strany
95 × 118  mm 

zrcadlo

105 × 132  mm 

1/3 1/3 1/4

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

PŘÍLOHA DENÍKU / 21. prosince 2019

SUDOKU
A�KŘÍŽOVKY
SUDOKU

4

ROZHOVOR

„Protančil jsem se do pohádky,“
říká Matouš RUML

Přečtěte si další pokračování seriálu o�srdci

S
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*SPAD: Čistý formát bez veškerých tiskových značek.  
Z čistého formátu 220 x 280 mm se ořezává 5 mm ze tří stran – podle 
toho, jestli se inzertní strana nachází vlevo nebo vpravo. Je potřeba 
počítat s větší vzdáleností písma od okraje strany (min. 10 mm).
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Týdeník VÍKEND

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

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

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

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

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

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

Deník Česká republika 195 000 Kč 110 000 Kč 75 000 Kč 59 000 Kč

Pražský deník a Deník střední Čechy 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník jižní Čechy 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník západní Čechy 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník severní Čechy 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník východní Čechy 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník jižní Morava + Deník Vysočina 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník střední a východní Morava 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Deník severní Morava a Slezsko 32 500 Kč 18 500 Kč 12 500 Kč 9 900 Kč

Číslo vydání Termín otištění Měsíc
1 04. 01. 2020 leden

2 11. 01. 2020 leden

3 18. 01. 2020 leden

4 25. 01. 2020 leden

5 01. 02. 2020 únor

6 08. 02. 2020 únor

7 15. 02. 2020 únor

8 22. 02. 2020 únor

9 29. 02. 2020 únor

10 07. 03. 2020 březen

11 14. 03. 2020 březen

12 21. 03. 2020 březen

13 28. 03. 2020 březen

14 04. 04. 2020 duben

15 11. 04. 2020 duben

16 18. 04. 2020 duben

17 25. 04. 2020 duben

18 02. 05. 2020 květen

19 09. 05. 2020 květen

20 16. 05. 2020 květen

21 23. 05. 2020 květen

22 30. 05. 2020 květen

23 06. 06. 2020 červen

24 13. 06. 2020 červen

25 20. 06. 2020 červen

26 27. 06. 2020 červen

Číslo vydání Termín otištění Měsíc
27 04. 07. 2020 červenec

28 11. 07. 2020 červenec

29 18. 07. 2020 červenec

30 25. 07. 2020 červenec

31 01. 08. 2020 srpen

32 08. 08. 2020 srpen

33 15. 08. 2020 srpen

34 22. 08. 2020 srpen

35 29. 08. 2020 srpen

36 05. 09. 2020 září

37 12. 09. 2020 září

38 19. 09. 2020 září

39 26. 09. 2020 září

40 03. 10. 2020 říjen

41 10. 10. 2020 říjen

42 17. 10. 2020 říjen

43 24. 10. 2020 říjen

44 31. 10. 2020 říjen

45 07. 11. 2020 listopad

46 14. 11. 2020 listopad

47 21. 11. 2020 listopad

48 28. 11. 2020 listopad

49 05. 12. 2020 prosinec

50 12. 12. 2020 prosinec

51 19. 12. 2020 prosinec

Harmonogram:
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Deník EXTRA

Deník EXTRA 2020 
ZDARMA do vybraných schránek v celé ČR

(70 okresních mutací s možností krajské  
a celostátní mutace)

Speciální vydání Deníku ČR  
vychází každý měsíc
Deník EXTRA v lokálních mutacích zdarma čtenářům  
přímo do schránek v celé České republice
Vzhled vychází z grafiky Deníku.
Deník EXTRA má vždy 2 hlavní redakční témata:  
1. celostátní a 2. regionální, které je přímo šité  
na míru regionu nebo okresu, ve kterém vychází

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Umístění: Česká republika 
Den distribuce: Sobota
Formát celé strany: 278 × 435 mm 
(sazební obrazec)
Papír: Novinový 45 g/m2 
Uzávěrky objednávek inzerce:  
10 prac. dnů do 12.00 hodin před termínem vydání
Dodání hotových podkladů:  
8 prac. dnů do 12.00 hodin před termínem vydání

extra
pro SEVEROZÁPADNÍ část metropole a okolí prazsky.denik.cz

pražský

9. LISTOPADU 2019 NEPRODEJNÝ VÝTISK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHOVOR
MĚSÍCE

Foto: Supraphon/StandaMerhaut

strana 7

Hana
Hegerová:
„V jídle jsem
odvážná“

Každý čtvrtý je
svátečním řidičem
Počet aut v metropoli
v posledních letech roste,
loni připadalo jedno
osobní auto na 1,5 obyva-
tele města, uvádí ročenka
Technické správy komu-
nikací. Podle průzkumů
ale představuje až čtvrtina
pražských motoristů svá-
teční řidiče.

PAVEL KOPECKÝ

P
odle nedávného
průzkumu agen-
tury
STEM/MARK,
kterýmá Pražský

deník k dispozici, je tako-
výchtomotoristů v Praze až
čtvrtina. Svým vozem vyrazí
na silnicemaximálně třikrát
doměsíce 14 procent Praža-
nů a 10 procent pak jen pár-
krát za rok.
„Autem semi nevyplatí

vůbec jezdit, pracuji nyní
v centru a tam raději
jeduMHD. Pouze
párkrát do roka
s ním vyrazíme
za příbuznými
do jižních
Čech,“ svěřil
se Pražskému
deníku pan
Václav ze Žiž-
kova.
Podle průzku-

mu pak 15 procent
Pražanů, kteří vlastní řidi-
čák, nedrželo volant v ruce již
dva roky a déle. Vlastní vůz
pak nemá 11 procent praž-
ských domácností. Více než

jedno auto vlastní třetina
pražských domácností.

DENNĚ 17% PRAŽANŮ
Podle průzkumu pro-
vedenéhomezi ti-
sícovkou řidičů
z Prahy ve věku
21 až 60 let se
vlastním au-
tem v Praze
denně pře-
pravuje
17 procent Pra-
žanů, několikrát
týdně jej využije

23 procent (téměř
čtvrtina). Důvod, proč jím
lidé v Praze jezdí, je vlastní
pohodlnost – tu uvádí
72 procent dotázaných.
Jako největší nevýhody

Pražané v průzkumu uvádějí
problematické parkování a
vysoké provozní i pořizovací
náklady, častou odpovědí je i
delší čas strávený za volan-
tem oproti jiným typům do-
pravy. Roční náklady spojené
s údržbou auta pak polovina
lidí uvádí mezi 20 a 40 tisíci
ročně. Do 10 tisíc se vejde jen
8 procent Pražanů.
Jedno procento oslovených

Pražanůmísto auta využívá
denně kolo, několikrát týdně
na bicykl usedá každý dva-
cátý respondent. V kopcovi-
tém terénu a vzhledem
k rozdílům v počasí i nedo-
statečné infrastruktuře se v
metropoli cyklodoprava za-
tím netěší masivnímu zájmu.
Další informace na str. 3

DENÍK
ZAUJALO

Foto: Deník/M. Divíšek

Příští vydání 

5. října 2019

Příští vydání
7. prosince 2019

Jak vidí 
Češi listopad 1989

LISTOPAD 89

O seriálu
Deníku čtěte
na str. 11

VŽDY NĚCO NAVÍC UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

800 134 134 
www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou 
střechou“ s novým produktem 
KOMPLET a ušetřete.   
Vše potřebné tak vyřídíte  
na jednom místě, budete 
mít stále stejnou cenu silové 
elektřiny po dobu 2 let a navíc 
stálý měsíční poplatek ve výši  
0 Kč za odběrné místo elektřiny. 
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Tarif
Cena 

za mm 
sloupce

Cena v Kč

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

2 sl. x 
50 mm

2 sl. x 
100 mm

3 sl. x 
100 mm

6 sl. x 
100 mm

3 sl. x 
202 mm

6 sl. x 
202 mm

6 sl. x 
435 mm

A1 22 2 200 4 400 6 600 13 200 13 332 26 664 57 420

A2 28 2 800 5 600 8 400 16 800 16 968 33 936 73 080

A3 30 3 000 6 000 9 000 18 000 18 180 36 360 78 300

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

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

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

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

B5 180 18 000 36 000 54 000 108 000 109 080 218 160 469 800

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

Ceník:
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Deník EXTRA

PÁSMA – DETAIL

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C
Benešovský deník 
Berounský deník
Blanenský deník
Bruntálský  
a Krnovský deník
Českokrumlovský deník
Českolipský deník
Děčínský deník
Domažlický deník
Frýdecko-Místecký  
a Třinecký deník
Havlíčkobrodský deník
Chebský deník
Chomutovský deník
Chrudimský deník
Jablonecký deník
Jičínský deník
Jihlavský deník
Jindřichohradecký deník
Karlovarský deník
Karvinský  
a Havířovský deník
Kladenský deník
Klatovský deník
Kolínský deník
Krkonošský deník
Kroměřížský deník 
Kutnohorský deník
Litoměřický deník
Mělnický deník
Mostecký deník
Náchodský deník
Novojičínský deník
Nymburský deník
Opavský  
a Hlučínský deník
Pelhřimovský deník
Písecký deník
Prachatický deník
Prostějovský deník
Přerovský a Hranický 
deník
Příbramský deník
Rakovnický deník
Rokycanský deník
Rychnovský deník
Slovácký deník
Sokolovský deník
Strakonický deník
Svitavský deník
Šumperský a Jesenický 
deník
Táborský deník
Tachovský deník
Teplický deník
Třebíčský deník
Valašský deník
Znojemský deník
Žatecký a Lounský deník
Žďárský deník

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

Brněnský deník
Českobudějovický 
deník
Hodonínský deník
Moravskoslezský 
deník

Kombi  
Karlovarský kraj
Kombi  
Kraj Vysočina
Kombi  
Liberecký kraj
Kombi  
Olomoucký kraj
Kombi  
Zlínský kraj
Plzeňský deník
Pražský deník – 1 pásmo

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

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

Kombi Jihomoravský kraj 
a Vysočina 
Praha – plný náklad 
(celkem 4 pásma)

Celostátní vydáníPraha + Středočeský 
kraj (plný náklad)

SLEVY 

kombinační 

2 okresy 15%
3 a více okresů 25%
2 kraje či oblasti 10%
3 a více krajů či oblastí 20%

opakování
2 inzeráty ve stejném titulu 10%
3 a více inzerátů ve stejném titulu 15%

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

Měsíc Vykrytí Datum vydání Uzávěrka objednávek
LEDEN ČR 18. 01. 2020 03. 01. 2020
ÚNOR ČR 08. 02. 2020 24. 01. 2020
BŘEZEN ČR 07. 03. 2020 21. 02. 2020
DUBEN ČR 04. 04. 2020 20. 03. 2020
KVĚTEN ČR 09. 05. 2020 24. 04. 2020
ČERVEN ČR 06. 06. 2020 22. 05. 2020
ČERVENEC ČR 04. 07. 2020 19. 06. 2020
SRPEN ČR 15. 08. 2020 31. 07. 2020
ZÁŘÍ ČR 12. 09. 2020 28. 08. 2020
ŘÍJEN ČR 03. 10. 2020 18. 09. 2020
LISTOPAD ČR 07. 11. 2020 23. 10. 2020
PROSINEC ČR 05. 12. 2020 20. 11. 2020

Harmonogram:

extra
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Týdeníky

KAM VYRAZIT? Tipy pro volný čas

2019/47

úterý 19. listopadu 2019
SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

Skvosty regionu 

Projekt Stavba 
čtvrtstoletí mapuje 
stavitelství v Česku za 
posledních pětadvacet 
let. Do projektu se 
už přihlásilo více než 
200 staveb. V dnešním 
vydání si můžete 
prohlédnout některé 
z nich, přečíst si 
příběh stavby z našeho 
regionu, o osobnostech 
českého stavitelství 
i rozhovor s iniciátory 
projektu.Více uvnitř Vila Na Landeku, Ostrava-Petřkovice

2-3Debataominulosti
i budoucnosti Ostravy
Negativní vnímání Ostravy se
musí změnit, shodli se při diskusi
její primátoři Evžen Tošenovský,
Čestmír Vlček, Aleš Zedník,
Petr Kajnar a TomášMacura

2019/číslo 46
nymbursky.denik.cz

TÝDENÍK

Nymbursko

Nový týdeník k dostání 

na stánku po celý týden

#Nezapomeňme

Podívejte se na speciální přílohu regionálních Týdeníků a projektu 
Paměť národa u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Uvnitř najdete 

osm stran věnovaných listopadovým událostem ve středních Čechách.  

19 Dobrovolní hasičise snaží zachránit
unikátní historickou
stříkačku, vyrobenou
v roce 1807. Na opravu
mohou přispět i dárci

8Hledáte inspiraci, jakstrávit volný čas?
Kompletní přehled kul-
turních a společenských
akcí v regionu na celý
následující týden

4 Palivové dřevo kvůli
kůrovci zlevnilo nej-

méně o třetinu. Prodej-
cům to tržby nezvedlo,
někteří majitelé lesů na-
bízejí dřevo i zadarmo

9 771212 854002

4 6

TÝDENÍK

Ústecko

2019 / číslo 43
usteckydenik.cz

samostatně neprodejné

ÚSTECKO    CHABAŘOVICKO    CHLUMECKO

  

KAM VYRAZIT? Tipy pro volný čas
na Ústecku více uvnitř

 

KDE NÁS 

NAJDETE:

ÚSTECKÝ DENÍK

Velká Hradební 238, 400 01 Ústí n. L.
Telefon: 776 247 130 

3Událost týdne:Tři nové „kruháče“
vzniknou na Ústecku.
V Krásném Březně,
místo všebořického
Rondelu a třetí pak
u Chlumce nahradí
křižovatku smrti.

4 Lidé odvedle:
„Nemám koně

na vydělávání peněz,
ale beru je jako svoje
parťáky,“ říká
Kateřina Šeráková,
kterámá na Střekově
stáj s jedenácti koníky.

6-7Rozhovor:Ditta
Hromádková,
původním povoláním
zdravotní sestra, je už
čtrnáct let ředitelkou
Pečovatelské služby
v Ústí nad Labem.

Z výstavy
stříkají
emoce
Ústecká knihovna vystavuje

fotografieMilana Říského, které
pořídil v posledních pěti letech

na různých evropských koncertech
skupin jako jsou AC/DC,Marylin
Manson, Linkin Park, a další.

Jakého snímku si nejvíce cení? Nebojí
se ohňů při showRammstein?

Čtěte v rozhovoru na straně 9TOMMORELLO.
Foto: Milan Říský

 

KDE NÁS 

NAJDETE:

JABLONECKÝ DENÍK

Podhorská 7, 466 01 Jablonec n. N.
Telefon: 724 482 869

11Tip redakce:Pomozte
s úklidem hor! Akce
Společnosti pro
Jizerské hory se staly
tradicí a lidé pomáhají
vždy dvakrát za rok
uklidit Jizerky.

6-7Rozhovor:Papežovi
jsem osobně předával
ve Vatikánu jedno
ze svých děl, řekl
mezinárodně
uznávaný umělecký
rytec Jiří Tesař.

3 Událost týdne:Zastupitelé
rozhodnou
o budoucnosti
tramvaje. Ve hře je
i konec tramvajové
linkymezi Libercem
a Jabloncem.

TÝDENÍK

2019 / číslo 42
jabloneckydenik.cz

samostatně neprodejné

JABLONECKO    TANVALDSKO    ŽELEZNOBRODSKO

  

KAM VYRAZIT? Tipy pro volný čas
na Jablonecku více uvnitř

Zlepšuje pružnost, je 
cestou k lepší postavě, 
pomáhá zklidnit mysl, 

detoxikovat tělo a přispívá 
k celkovému zdraví. To vše 
a řada dalších pozitivních 

účinků se připisuje józe. 
Přečtěte si zajímavé 

povídání s instruktorem 
jógy z našeho regionu. 
Co dalšího můžeme na 
podzim udělat pro své 

zdraví?

Čtěte uvnitř dnešního vydáníFOTO: SHUTTERSTOCK

Zázračnou
jógu cvičíme

i na Jablonecku

Týdeníky 2020
Unikátní lokální zpravodajství
každý týden v celé ČR.
Aktuální informace a zajímavosti z každého okresu.
–  moderní celobarevné zpracování
– dynamické zprávy
– servisní informace
– TV program
– lifestylové čtení
– zábava na každý týden

Technická specifikace:
Umístění: Česká republika
Distribuce: Ve vydání Deníku ČR v každém okrese
Formát: Tabloid 200 x 280 mm

Uzávěrky objednávek inzerce pro:
  pondělní,  úterní,  středeční a   čtvrteční 
týdeník v předešlém týdnu v   úterý, ve  středu, 
 čtvrtek a v  pátek vždy do 12.00 hodin.
Inzerce pro  páteční týdeník: ve stejném týdnu 
v   pondělí do 12.00 hodin.

Uzávěrky hotových podkladů pro:
 pondělní,   úterní a   středeční týdeník 
v předešlém týdnu ve  středu,   čtvrtek  
a v    pátek vždy do 12.00 hodin. 
  čtvrteční a  páteční týdeník ve stejném týdnu 
v   pondělí a v   úterý vždy do 12.00 hodin.

V případě CELOSTÁTNÍ INZERCE platí uzávěrka objed-
návek ČT do 12 h  / uzávěrka podkladů PÁ do 12 h. 

6-7Rozhovor:Medailí mám
plný šuplík, říká
Ladislav Verner, který
je jedním z posledních
žijících členů
partyzánské skupiny
Olga.

11 Tip redakce:Regionální
muzeumK. A. Polánka
v Žatci vystaví betlémy.
K vidění bude i sbírka
Víta Svorníka
z Holedečku. Výstava
začíná 28.listopadu.

3 Událost týdne:V centru Loun
se chystají dopravní
omezení. Půjde
o jednosměrky i zákaz
vjezdu. Chystané
novinky radnice
probere s lidmi.

 

KDE NÁS 
NAJDETE:
ŽATECKÝ A LOUNSKÝ DENÍK
Kruhové nám. 3234, 438 01 Žatec 

Telefon: 724 482 848

TÝDENÍK

Lučan
LOUNSKO    ŽATECKO    PODBOŘANSKO

2019 / číslo 48
zateckydenik.cz
lounskydenik.cz

samostatně neprodejné
dbi_1074808-32

3 REGION

Nový Jičín budemít
další kruhový objezd
v centruměsta

2 REGION

Představit vozidlo
expedice Tatra kolem
světa 2 přijeli do
KopřivniceMarek
Havlíček a Petr
Holeček

24SPORT

Házenkáři Kopřivnice
nezvládli druhý
poločas
extraligového duelu
proti pražské Dukle
a prohráli

5 LIDÉ ODVEDLE

Hynek Tekula jezdí
skoro jako profesionál
závody horských kol
Cross-country takzvané
XCM

Slatinu osvítily lampióny

KAM VYRAZIT? Tipy pro volný čas

2019/45

úterý 5. listopadu 2019
SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

ODUŠIČKOVÉMVÍKENDU nechyběla ve Slatině ani letos oblíbená akce spojená s dlabáním
halloweenských dýní a lampionovým průvodem. Foto: Region/Ivana Reková

1 sloupec =   47 mm
2 sloupce =   98 mm

3 sloupce = 149 mm
4 sloupce = 200 mm

1/1 strany
200 x 280 mm

zrcadlo

1/1

1/2 strany
200 x 130 mm

zrcadlo

1/2

1/4 strany
98 x 130 mm

zrcadlo

1/4

1/4 strany
200 x 64 mm

zrcadlo

1/4

1/8 strany
98 x 64 mm

zrcadlo

1/8

(mezera mezi sloupci je 4 mm)
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Týdeníky

TARIFY – REGIONY

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Týdeník Klatovska
Týden u nás 
(Blanensko)
Královéhradecký 
týden
Pardubický týden
Týdeník Olomoucko
Hranický týden
Prostějovský týden
Ostravský týden
Týdeník Bruntálský 
a krnovský Region
Týdeník Karvinský 
a havířovský 
Region
Týdeník 
Novojičínský 
Region

Českobudějovický 
týden
Týdeník Plzeňsko
Týdeník Brno
Týdeník Vyškovský 
noviny
Týdeník Nový život 
(Břeclavsko)
Týdeník Vysočina 
(Žďársko)
Týdeník Frýdecko-
místecký  
a třinecký Region

Nové Přerovsko 
Týdeník Slovácko 
(Hodonínsko) 
Týdeník Opavský 
a hlučínský Region
Karlovarský kraj
Liberecký kraj

Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký 
kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Zlínský kraj

severní Čechy 
západní Čechy
východní Čechy
Jihočeský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský 
kraj

střední Morava
Jihomoravský kraj

Česká republika

SLEVY 

kombinační 
2 okresy/kraje/regiony 15%

3 a více okresů/krajů/regionů 25%

opakování
2 inzeráty ve stejném titulu 10%

3 a více inzerátů ve stejném titulu 15%

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

Tarif
Cena 

za mm 
sloupce

Cena pro regiony v Kč bez DPH

1/1 1/2 1/4 1/8 2 sl. x 100 mm 3 sl. x 100 mm

T1 15   16 800     7 800   3 900   1 920   3 000   4 500

T2 20   22 400   10 400   5 200   2 560   4 000   6 000

T3 25   28 000   13 000   6 500   3 200   5 000   7 500

T4 30   33 600   15 600   7 800   3 840   6 000   9 000

T5 40   44 800   20 800 10 400   5 120   8 000 12 000

T6 50   56 000   26 000 13 000   6 400 10 000 15 000

T7 60   67 200   31 200 15 600   7 680 12 000 18 000

T8 250 280 000 130 000 65 000 32 000 50 000 75 000
 

Ceník 2020

Benešovský týden 
Berounský týden 
Boleslavský týden 
Kladenský týden 
Kolínský týden 
Kutnohorský týden 
Mělnický týden
Týdeník Nymbursko 
Příbramský týden 
Rakovnický týden 
Jindřichohradecký 
týden 
Českokrumlovský 
týden 
Písecký týden 
Prachatický týden 
Strakonický týden 
Táborský týden 
Týdeník Karlovarsko 
Týdeník Chebsko
Týdeník Sokolovsko
Týdeník Domažlicko 
Týdeník Rokycansko 
Týdeník Tachovská 
Jiskra
Týdeník Ústecko 
Týdeník Liberecko 
Týdeník Jablonecko 
Týdeník Českolipsko 
Týdeník 
Chomutovsko 
Týdeník Děčínsko 
Týdeník Litoměřicko
Týdeník Lučan 
(Žatecký a lounský 
týdeník)
Týdeník Mostecko 
Týdeník Směr 
(Teplice) 
Týdeník Chrudimsko 
Týdeník Podorlicka
Týdeník Nové 
Svitavsko
Týdeník Jíčínska
Krkonošský týden 
(Trutnov)
Týdeník Rychnovska
Týdeník Náchodska
Naše Znojemsko
Jihlavský týden
Pelhřimovský týden 
Třebíčský týden
Zlínský týden
 Týdeník Moravský 
sever (Šumpersko)
Týdeník Slovácké 
noviny plus  
(Uherské Hradiště)
Týdeník Naše 
Valašsko (Vsetínsko)
Havlíčkobrodský 
týden
Kroměřížský týden
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Záhlaví Tištěný náklad / Vkládané přílohy / Výpočet ceny inzerátu

VZOROVÝ VÝPOČET CENY INZERÁTU / ZADÁNÍ:
Deník ČR, 2 sloupce × výška 110 mm, celobarevný inzerát, konkrétní umístění, 12 × uveřejnění
Základní cena (2 × 110 mm × 298 Kč) ...........................................................................................65 560 Kč
Příplatek za umístění na konkrétní straně (25 % z 65 560 Kč) ..........................................................+16 390 Kč
Mezisoučet ..................................................................................................................................81 950 Kč
Sleva za opakování (10 % z 81 950 Kč) ........................................................................................ – 8 195 Kč
Výsledná cena (bez DPH 21 %) ..................................................................................................... 73 755 Kč

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

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO STROJNÍ VKLÁDÁNÍ 
POŽADOVANÝ FORMÁT A ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH
A6 (105 x 148 mm)**: gramáž použitého papíru 150 –200 g/m2. A5 (148 x 200 mm): gramáž použi-
tého papíru nesmí být nižší než 120 g/m2. A4 (210 x 297 mm): gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 
120 g/m2. Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě jednou 
přeloženy.Formáty a gramáž papíru pro vícestránkové přílohy: A6 (105 x 148 mm): 4–8 stran: gramáž 
použitého papíru 80–120 g/m2. A5 (148 x 210 mm): 4–8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 80 g/m2. Při větším počtu stran nesmí být gramáž papíru nižší než 45 g/m2. A4 (210 x 297 mm): 
4 strany: gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m2. 8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být 
nižší než 48,8 g/m2. Hmotnost jedné vícestranné přílohy max. 70 g/exemplář. Po dohodě je možno vložit 
i přílohy, které mají novinový charakter a rozměr 235 x 305 mm. Dodané přílohy nesmí být poškozeny ořezem, 
slepením, nevhodným balením, páskováním a dopravou. Vklady musí být dodány na paletách volně ložené 
bez balení nebo páskování. Všechny dodané přílohy musí být dodány ořezané do pravého úhlu a musí mít 
stejný formát. Ořez musí být rovný a hladký. Prospektové přílohy musí být zpracovány křížovým, překládacím, 
úhlovým nebo středícím zlomem. Vícestránkové prospektové přílohy musí mít ohyb na delší straně.

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

Místo dodání příloh (návoz vkladů je pondělí – pátek 7.00 –15.00 hodin):
STŘEDOČESKÝ KRAJ, ÚSTECKÝ KRAJ, LIBERECKÝ KRAJ, JIHOČESKÝ KRAJ, PLZEŇSKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ, PRAHA:  
Novotisk Praha, U Stavoservisu 646/1a, Praha 10, tel.: +420 602 673 272 nebo +420 602 284 157
MORAVA, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PARDUBICKÝ KRAJ: Novotisk Olomouc, Šlechtitelů 636/6, Olomouc, 
 tel.: +420 585 530 151

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

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

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

po, út, st, čt průměr 89 784   

Orientační TN Deník česká republika
PO 89 724 ÚT 90 173 ST 92 357 ČT 86 883 PÁ 215 543 SO 113 442    
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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, Šárka Adámková, tel.: 606 739 083,  
e-mail:  Sarka.Adamkova@denik.cz

Střední Čechy, Pražský deník: +420 602 776 872, 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,  
Šárka Adámková, tel.: 606 739 083, e-mail: Sarka.Adamkova@denik.cz

Příjem pro přímé klienty a agentury v jednotlivých krajích
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice,  
mobil: +420 601 589 064, e-mail: obchod@denik.cz

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

PLZEŇSKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ: Kovářská 4, 301 00 Plzeň,  
tel.: +420 377 168 245, e-mail: inzerce.plzen@denik.cz

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

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

KRAJ VYSOČINA: nám. Republiky 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 653 511, e-mail: inzerce.radkova.vysocina@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.: +420 596 176 371, e-mail: inzerce.moravskoslezsky@denik.cz

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

www.mojeinzerce.cz

KONTAKTY

Kontakty

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky  
najdete na webu VLM: https://www.vlmedia.cz/podminky
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