
Brněnský zpravodaj
Jak se jezdilo na Ferdinandce
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Kdo dnes cestuje místy i stošedesátikilometrovou rychlostí třeba mezi Prahou a Bratislavou, 

jistě si neuvědomí, že trať, po které vlak fičí, je stará přes 170 let. „K trati, které se říká Ferdi-

nandka, patřil i úsek mezi Vídní a Brnem, který byl zprovozněn roku 1839,“ říká železniční 

historik Mojmír Krejčiřík z Brna. V roce 1828 přišel profesor Riepl s plánem vybudování více 

než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč Moravou až do Polska. Hlavním 

důvodem stavby „železné dráhy“ byla sůl.

…můžete přes facebook napsat pracovníkům Kanceláře architekta města Brna (KAM)? KAM je hlavní koncepční pracoviště Brna v oblas-ti architektury, urbanismu a tvorby města. Pracuje se zde na změnách územního plánu, navrhují se urba-nistické a dopravní studie a připra-vují architektonické soutěže.  red

Přivezl si na posprejování vlaku jedenáct barev
Brno – Brněnští kriminalisté 19. září obvinili z poškozová-ní cizí věci dvaačtyřicetiletého muže, který posprejoval osobní vlak. Chtěl tak prý vyjádřit své umělecké sklony. Proto přijel z Blanenska do Brna a s sebou si 

v batohu přivezl jedenáct sprejů, šátek, rukavice i fotoaparát, aby si mohl zdokumentovat svůj vý-tvor. K dokončení díla a focení už nedošlo. Malíř byl vyrušen pracovníkem drah a skončil v rukou policistů. Ale i tak sta-

čil červenou barvou nastříkat nápis o velikosti 5 m2. Od začát-ku roku brněnští policisté řešili více jak 180 případů. V Brně jsou přitom vymezené plochy, kde se sprejeři mohou legálně umělecky realizovat.  pol

Víte, že...

Inzerujte





 

Článek na stranách 8–9

Inzerce v našem časopise oslovuje nejširší okruh čtenářů z Brna!
Volejte:

724 274 181

i-zastávky na Moravském náměstíAktuální odjezdy vozů, vyhledává-ní v jízdních řádech nebo informa-ce o kultuře v Brně, to vše nabízejí dvě „chytré“ zastávky na Morav-ském náměstí. Vybudovány byly v letních měsících, kdy tramvajová trať v ulici Milady Horákové, v úse-ku Koliště–Rooseveltova prochá-zela rekonstrukcí.  více na straně 3

RECETOX shání narozené 1991–92V 90. letech byla část generace dětí narozených v Brně sledována od těhotenství matky až do své dospě-losti. Nyní se připravuje pokračo-vání této studie. Jste-li narozeni v Brně v letech 1991 až 92, ozvěte se do centra RECETOX, které pře-vzalo za studii odpovědnost. Na oplátku vám bude zdarma změře-no například složení těla, fyzická kondice, hladina toxinů nebo důle-žitých hormonů. více na straně 4

Říjen 2018 / Náklad 60.000
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Maminka nerada slyšela,  

že jsem herečka
STRANY 8–9

SLAVÍME 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

PROVOŇTE SVOJI DOMÁCNOST. ZAŽIJTE VÁNOCE S JELENEM!

Jelen ví, že dokonale čistá domácnost je ta nejkrásnější věc na světě. Jeho domácnost je tak i o Vánocích krásně 

vyvoněná a čistá! 
Podlahu myje zásadně jen tekutým rejžákem s vůní meduňky. Všechna špína zmizí a podlaha se znovu krásně leskne. 

A protože už Jelenova babička uklízela koupelnu i kuchyň s pomocí octa, používá Jelen na úklid domácnosti octový 

čistič. Přírodní tenzidy a kyselina citronová, které jsou do něj přidané, činí ocet ještě silnějším a všechna urputná špína 

i vodní kámen rychle zmizí. Komu ocet nevoní, může šáhnout po „ocťáku” s vůní malin.

Když je doma krásně uklizeno, je na čase vyprat prádlo s Jelenem. Od prádla barevného až po sportovní se speciálním 

neutralizátorem zápachu. Už je čas na zimní pletené svetry. Na ty má Jelen připravený nový prací gel na vlnu 

a merino. Je na bázi lněného mýdla, které vlákna krásně ochrání a zjemní. U všech produktů Jelen garantuje složení 

z látek dobře odbouratelných, a přírodu tak zatěžují co nejméně. 

Jelenovy výrobky jsou k dostání ve vyvoněném ústeckém Jelením krámku (Masarykova 998/31), v sítích supermarketů 

nebo na e-shopu mydlosjelenem.cz. 

MC2018991

JIH JE NEJLEPŠÍ ZADAVATEL ZAKÁZEK                 STRANA 3 V SADECH MLADÝCH SE BUDOU SÁZET STROMY               STRANA 4HLASUJTE O PROJEKTECH OBYVATEL JIHU             STRANY 20–27

JIŽNÍ LISTYZpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih � www.ovajih.cz � facebook.com/mob.ovajih

Říjen 2018

Zpravodaj statutárního města Opavy 2018
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Farmářské trhy 

na Dolním náměstí 

ukončí zabijačka

Rozpis svozových 

dnů bioodpadu

Nová kniha i kalendáře 

o opavských 

kavárnách

11

Hlasuj a rozhodni

11/2018

Hlasuj a rozhodniHlasuj a rozhodniHlasuj a rozhodniHlasuj a rozhodni

Oprava Prioru fi nišuje  str. 10 Úpravy zeleně na Jižních Svazích str. 11 František Květoň slaví str. 20

Peníze a moc jsou výplodem nedůvěry.

 Hermann Hesse, německý spisovatel

březen  2018  |  ročník  XIV

Magazín Zlínského kraje
listopad  2018  |  ročník  XIV

Hejtman představil zastupitelům projekt nové krajské nemocnice

Expozice v mrakodrapu projdou obnovou, na terase vznikne nová

Na pracovním tříhodinovém setkání v pátek 19. října představil hejtman Jiří Čunek krajským zastupitelům dvě varianty rozvoje krajského zdravotnictví. „Buď můžeme za 8,6 miliardy korun 12 let rekonstruovat a dostavovat současný areál KNTB, který však má svá úskalí a po provedených analýzách víme, že by to bylo ekonomicky neefektivní, nehledě na to, že je v zápla-vové oblasti a navíc nebude nemocnice nikdy postave-ná tak, jak se s ohledem na medicínu jednadvacátého století staví,“ informoval zastupitele hejtman Jiří Ču-nek a dodal: „A pak tady máme druhou variantu, kte-rou je výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice v Ma-lenovicích, která by mohla vyrůst na zelené louce za  6 let a 6,1 miliardy korun.“

V prvním případě byl proveden audit stávající dokumentace z roku 2008, protože bylo potřeba zindexovat veškeré nákladové položky, doplnit je o položky, které původní dokumentace neobsahova-la - například nikdo se před deseti lety nevěnoval informačním technologiím nemocnice, a také nebylo zohledněno, že je potřeba dodat náklady na projektovou dokumentaci.�
pokračování�na�str.�5

Celková obnova, doplnění a rozšíření stávajících expozic v budově Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad, bude zahájena ještě letos a dokončena by měla být do poloviny příštího roku. Vytvořen zde bude ucelený prohlídkový okruh budovou s jednotným informačním a orientačním systémem. „Úpravy�se�budou�týkat�expozic�ve�2.�etáži,�Baťově�výtahu�a�8.�etáži.�Expozice�budou�aktualizovány,�obnoveny�jejich�opotřebené�nebo�poško-zené�části,�na�základě�zkušeností�z�dosavadního�provozu�se�provedou�dispoziční�změny�a�doplní�se�sem�také�nové�expoziční�i�funkční�objekty.�Zcela�nová�expozice�pak�vznikne�na�vyhlídkové�terase�v�16.�etáži,“�informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.  
pokračování�na�str.�5

Symbol přátelství v Provodově

Inspirací pro Novou krajskou Baťovu nemocnici je nejmodernější nemocnice v Holandsku 

Český DomovCeník inzerce 2020
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Na radnici
se vrátí dva

místostarostové
Na personálním obsazení devíti-

členné rady města se již shodli zástup-

ci nedávno vytvořené čtyřkoalice. 

Za klub Ždár-Živé město budou v 

radě Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil 

a Zdeněk Kulhánek, za ANO 2011 

Ludmila Řezníčková a Radek Zlesák, 

za KDU-ČSL Josef Klement a Roma-

na Bělohlávková a za ODS Jaroslav 

Ptáček a Jan Mokříš.
Na rozdíl od některých měst, kde 

se bude počet uvolněných členů ZM 

rovnat počtu stran koalice, ve Žďáře 

vyhrál model tří uvolněných, tedy sta-

rosty a dvou místostarostů. 

Dle čtyřkoalice jde o optimální vari-

antu pro řízení města. Za cíl si dává 

posílení výkonného týmu radnice, 

zejména z důvodu rostoucí agendy a 

nároků na samosprávu města velikos-

ti Žďáru, a také na kvalitu. 

Na starostu města koalice navrhuje 

Martina Mrkose, a na pozici místosta-

rostů Ludmilu Řezníčkovou a Josefa 

Klementa.
Tak by dle čtyřkoalice mělo dojít 

k rozložení zátěže a navýšení výko-

nu. Úředníci se budou moci věno-

vat jen záležitostem, které jim pří-

sluší. To by mělo přinést zrychlení, 

a realizaci rozvojových projektů, vět-

ší soustředění na výkon příspěvko-

vých organizací a prosazování zájmů 

města u ministerstev a kraje. „Zvýšení 

pracovního výkonu ve prospěch obyva-

tel deklaruje koalice jako jednu ze svých 

priorit,“ dodává za tým čtyřkoalice 

Martin Mrkos. O návrhu rozhodne 

ustavující zastupitelstvo v pátek 2. lis-

topadu. 
Model dvou místostarostů si již 

žďárská radnice vyzkoušela v před-

minulém volebním období, kdy po 

boku starostky Dagmar Zvěřinové 

(ČSSD) stáli místostarostové Jaro-

mír Brychta (ODS) a Ladislav Bár-

ta (TOP 09). Pro roky 2014 – 2018 

ale nebyl model opakován, a jediným 

místostarostou byl Josef Klement 

(KDU-ČSL). -lko-

V neděli 28. října ve Žďáře 

vrcholily oslavy stého výročí 

vyhlášení samostatného česko-

slovenského státu. I přes dešti-

vé počasí se dostavila spousta 

Žďáráků, v davech se třepotaly 

praporky v národních barvách. 

� Lenka Kopčáková

Někteří lidé měli na klopě tri-

koloru, nebo rudé máky - sym-

bol válečných veteránů. Trikolo-

ru měly namalovanou na tvářích i 

některé děti v průvodu.

Sotva v kostele sv. Prokopa skon-

čila slavnostní mše za náš národ, 

slavnostní průvod se již řadil. A 

stál vskutku za podívanou. První 

šli uniformovaní vlajkonoši: dob-

rovolný hasič nesl českou státní 

vlajku, s ním držel krok oldskaut s 

praporem města. Za nimi šli stráž-

níci MP s historickým znakem 

města Žďáru.
Následovali Sokoli, a další vlajko-

noši s prapory svých spolků. Z his-

torické hasičské stříkačky mával 

davům malý Floriánek, symbol 

dobrovolných hasičů…V průvodu 

hrdě kráčeli policisté, hasiči, spor-

tovci, turisté a řada dalších žďár-

ských organizací. Škoda, že nepří-

jemný déšť nedovolil folklorním  

spolkům obléci kroje. Alespoň tedy 

zapěly Masarykovy oblíbené písně. 

U busty prvního českosloven-

ského prezidenta přiblížil histo-

rik Regionálního muzea města 

(RMM) Stanislav Mikule uběhlých 

sto let v kontextu s myšlenkami 

Tomáše Garigue Masaryka. (Něk-

teré uvádíme na str. 5). Představi-

telé radnice Zdeněk Navrátil, Josef 

Klement a zástupci klubů zastupi-

telstva uctili památku TGM a pad-

lých legionářů. Pak se průvod pře-

sunul do Sadovy ulice, kde uctil 

památku u pomníku Obětí 1. sv. 

války.
V centrálním parku pak zástup-

ci radnice a host ze Zámku Žďár 

Constantin Kinský zasadili Strom 

svobody. Na pomoc pozvali při-

hlížející děti, které si oslavu sta let 

republiky budou pamatovat i za 

padesát let… Mladé lipce i všem 

Žďárákům požehnali faráři Řím-

skokatolické církve a Církve čes-

koslovenské husitské. Než se lidé 

rozešli, zapěli si celou verzi Česko-

slovenské hymny: Kde domov můj 

a Nad Tatrou sa blýska. 

Průvod Žďáráků oslavil republikuSLAVNOSTNÍ průvod završil v neděli 28. října žďárské oslavy 100. výročí vzniku ČSR.  Foto: Lenka Kopčáková

listopad

V ARCHITEKTONICKÉ soutěži o revitalizaci Masarykova náměstí získal 1. cenu návrh pražského ateliéru MCA atelier. 

Návrh kromě jiného zřizuje na západní straně Masarykova náměstí širokou pěší promenádu se dvěma řadami stromů, kde 

mohou být umístěny restaurační zahrádky. Více na str. 2. 

Repro: archiv MMJ
kandidátní listina

příjmení, jméno, tituly
věk hlasy abs.

1 ANO 2011
Popelka Radek MBA

47 3 598

2 ANO 2011
Kourek Radek Ing. Ph.D.

47 3 260

3 ANO 2011
Šedivý Richard Ing.

35 3 214

4 ANO 2011
Faltus Zdeněk MUDr.

61 3 339

5 ANO 2011
Habán Rostislav Ing.

44 3 236

6 ANO 2011
Neckář Miloslav Ing.

56 3 169

7 ANO 2011
Mayer Daniel MBA

39 3 146

8 ANO 2011
Pokorný Jiří Ing.

43 3 129

9 ANO 2011
Jiřiště Jan Bc.

36 3 123

10 ANO 2011
Skořepová Magdaléna

48 3 124

11 FÓRUM JIHLAVA Koubová Karolína MgA.
33 3 292

12 FÓRUM JIHLAVA Hovorka Marek MgA.
38 3 165

13 FÓRUM JIHLAVA Kuchyňa Libor
31 2 969

14 FÓRUM JIHLAVA Mikletičová Lenka Ing.
40 2 813

15 FÓRUM JIHLAVA Tomanec Miroslav Ing. MBA 61 2 747

16 FÓRUM JIHLAVA Děchtěrenko Filip Mgr. Ph.D. 30 2 741

17 FÓRUM JIHLAVA Škarka Daniel Bc.
39 2 599

18 ODS
Vymazal Jaroslav Ing.

63 2 670

19 ODS
Schrek Vítězslav Mgr.

48 2 576

20 ODS
Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch. 57 2 470

21 ODS
Ryška Petr Mgr.

51 2 458

22 ODS
Laštovička Petr Mgr.

39 2 393

23 ODS
Beke David Ing. arch.

38 2 338

24 ŽIJEME JIHLAVOU! Zeman Vít Ing.
46 1 856

25 ŽIJEME JIHLAVOU! Nováková Eva Bc.
37 1 698

26 ŽIJEME JIHLAVOU! Čermáková Silvie Mgr.
42 1 685

27 ŽIJEME JIHLAVOU! Prchal Vojtěch Bc
24 1600

28 KDU-ČSL
Laštovička Martin Ing. arch. 53 1 559

30 KDU-ČSL
Kalina Jaromír Ing.

52 1 550

31 KDU-ČSL
Kodet Josef Mgr.

40 1 446

32 KSČM
Šlechtický Pavel Ing.

74 1 405

33 KSČM
Kremláčková Božena MVDr. 63 1 397

33 KSČM
Vejmělek Ladislav Ing.

58 1 371

34 ČSSD
Hyský Martin Ing. Bc.

43 1 519

35 ČSSD
Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. 67 1 219

36 SPD
Paul Petr JUDr.

69 1 072

37 SPD
Havlík Tomáš

46 983

Městské zastupitelstvo Jihlavy 

JAN KOBLASA – otevření nové 
miniexpozicePředstavení stálé expozice o socha-

řově realizaci parku a pomníku Gus-
tava Mahlera v Jihlavě. Dům Gustava Mahlera,v úterý 6. 11. v 17.00

SVATÝ MARTIN 2018v neděli 11. 11. ve 14.00,Masarykovo náměstí.Více uvnitř NJR.
VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVR-

HŮ 
Územní studie Kosov.Kino Dukla – sál Edison,v pondělí 12. 11. od 15.30 hodin.VÝSTAVA K ARCHITEKTONIC

Ké SOuTěžIRevitalizace Masarykova náměstí,
ve vestibulu radnice,od 3. do 21. prosince.

ROZSVíCENí VÁNOčNíHO 
STRO  Mu
V neděli 2. prosince od 16 hodin, 

Masarykovo náměstí. Vystoupí Ewa Farna se skupinou, 
MILO a Milan Řezníček s dětskou 
show.

K volbám do obecní-ho zastupitelstva přišlo 5. a 6. října více než  37 procent Ji hlavanů. Ve volbách zvítězilo ANO, které-
mu odevzdalo hlasy téměř 22,5 % 
voličů, což je o více než čtyři pro-
centa lepší výsledek, než v předcho-
zích komunálních volbách. Ve 37členném zastupitelstvu 

bude mít podle výsledků voleb 10 
hlasů hnutí ANO 2011, sedm hla-
sů FÓRUM JIHLAVA a šest hlasů 
ODS. 

Čtyři hlasy získala trojkoali-
ce Pirátů, TOP 09 a Zelených, s 
názvem ŽIJEME JIHLAVOU!, 
po třech hlasech získaly KSČM a 
KDU-ČSL a po dvou hlasech mají 
ČSSD a SPD.Největší propad zaznamenala 

ČSSD, kterou zvolilo necelých 7 % 
voličů. Strana zaznamenala o téměř 
10 % horší volební výsledek, než 
před čtyřmi lety. Do termínu naší uzávěrky ještě 

neskončila jednání o složení koali-
ce; o úspěch se pokouší Forum Ji-
hlava, ODS, KDU-ČSL a Žijeme 
Jihlavou!, kterou tvoří TOP 09, 
Piráti a Zelení. 

-lm-

listopad 2018  |  Vydává město Kutná Hora  |  neprodejné  |                                 Vychází od roku 1881

KUTNOHORSKÉ LISTY

MěstsKý zpraVodaj

3 5 14 16
Nové semafory  ve Vítězné ul.  pro výjezd HZS

Parkoviště  
s parkovacím kotoučem

Výročí 85 let Městského  
Tylova divadla

Oslava  
17. listopadu v Kutné Hoře
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Hořínková

Ústecké publikum  

je plné překvapení
STRANY 8–9

SLAVÍME 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

PROVOŇTE SVOJI DOMÁCNOST. ZAŽIJTE VÁNOCE S JELENEM!

Jelen ví, že dokonale čistá domácnost je ta nejkrásnější věc na světě. Jeho domácnost je tak i o Vánocích krásně 

vyvoněná a čistá! 
Podlahu myje zásadně jen tekutým rejžákem s vůní meduňky. Všechna špína zmizí a podlaha se znovu krásně leskne. 

A protože už Jelenova babička uklízela koupelnu i kuchyň s pomocí octa, používá Jelen na úklid domácnosti octový 

čistič. Přírodní tenzidy a kyselina citronová, které jsou do něj přidané, činí ocet ještě silnějším a všechna urputná špína 

i vodní kámen rychle zmizí. Komu ocet nevoní, může šáhnout po „ocťáku” s vůní malin.

Když je doma krásně uklizeno, je na čase vyprat prádlo s Jelenem. Od prádla barevného až po sportovní se speciálním 

neutralizátorem zápachu. Už je čas na zimní pletené svetry. Na ty má Jelen připravený nový prací gel na vlnu 

a merino. Je na bázi lněného mýdla, které vlákna krásně ochrání a zjemní. U všech produktů Jelen garantuje složení 

z látek dobře odbouratelných, a přírodu tak zatěžují co nejméně. 

Jelenovy výrobky jsou k dostání ve vyvoněném ústeckém Jelením krámku (Masarykova 998/31), v sítích supermarketů 

nebo na e-shopu mydlosjelenem.cz. 

MC2018991

listopad

Sejdou se 
diabetici 

Veřejné setkání diabetiků pořádá Svaz diabetiků ČR – územní organi-zace Třebíč, pobočný spolek, v pátek 16. listopadu od 15.30 hodin v Cent-rální jídelně v Sirotčí ulici v Třebíči. Po uvítání přítomných a hostů následuje zpráva o činnosti územní organizace. Následuje přednáška dia-betologa MUDr. Marka Frydrycha. Další přednáška - MUDr. Lenky Mrázové - má název Diabetes a led-viny. V sobotu 17. listopadu územní organizace organizuje Pochod proti diabetu. 
Start pořadatelé stanovili na čtr-náctou hodinu od třebíčské radnice na Karlově náměstí.   -zt-

Síly změří dýmkařiJiž po třiadvacáté se uskuteční tra-diční podzimní soutěž v pomalém kouření dýmky. 
Třebíčské kouření se letos koná v sobotu 10. listopadu v zámeckých konírnách. Od 11.30 do 13.30 hodin proběhne registrace účastníků. Vlastní soutěž začne ve 14 hodin, a vyhlášení výsledků v 17 hodin. Soutěž je otevřená široké veřejnos-ti. Každý soutěžící dostane tři gramy tabáku, a pět minut na jeho přípra-vu. Na zapálení je k dispozici jedna minuta a dvě sirky. Vyhraje ten, komu dýmka vyhasne nejpozději. Vítěz v Třebíči dosahuje většinou času těsně nad dvě hodiny. 

-zt- 

Julie Dolejší  KSČMHana Máchalová  KSČMJaromír Barák  Třebíč Občanům!Blanka Kutinová  Třebíč Občanům!Rostislav Štork  Třebíč Občanům!Aleš Novák  Třebíč Občanům!Alexandra Svobodová Třebíč Občanům!Miloš Hrůza  ANO 2011Pavel Franěk  ANO 2011

Zuzana Kratochvílová  ANO 2011Pavel Švec  ANO 2011Pavel Pacal  Pro TřebíčJaromíra Hanáčková Pro TřebíčZdeněk Vedral  Pro TřebíčNaděžda Dobešová  ČSSDVladimír Malý  ČSSDMartina Bártová 
 ODS a TnT-Společně za Třebíč!Jakub John 
 ODS a TnT-Společně za Třebíč!

Milan Zeibert  BřehySvatava Křížová BřehyPavel Janata  KDU-ČSLMarie Dudíková  KDU-ČSLJosef Klíma  KDU-ČSLMarie Černá  Třebíč můj domovJan Burda  Třebíč můj domovStanislav Neuman  Společně otevřeme TřebíčRoman Pašek 
 Společně otevřeme Třebíč

Členové třebíčského zastupitelstva

Ustavující zastupitelstvo se v Tře-bíči mělo konat ve čtvrtek 1. listo-padu. Na poslední chvíli doputovala ke Krajskému soudu v Brně stížnost na průběh či výsledky voleb v Tře-bíči. „Soud má na rozhodnutí 20 dnů, a není jasné, kdy zaujme stanovisko,“ konstatoval starosta Pavel Janata. Doplnil, že zpráva o svolání zastu-pitelstva musí být na úřední desce 

sedm dní. Pokud by město chtělo stihnout původní termín, musel by soud rozhodnout do středy. „Obá-váme se, že tak brzy to nebude; dalším termínem je čtvrtek 8. listopadu, pří-padně další čtvrtek,“ poznamenal sta-rosta Janata. 
Zdůraznil, že za předpokladu, že soud stížnost zamítne. Dodal, že město nemá informaci, kdo stížnost 

podal, ani co obsahuje. Koalici a obsazení jednotlivých postů se v Třebíči podařilo poměr-ně brzy dohodnout, byť se do zastu-pitelstva dostalo deset subjektů. Na budoucím vedení města se domlu-vilo sedm z nich, Ano 2011, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Pro Třebíč, Břehy a Třebíč můj domov.  (Pokračování na str. 6)
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DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 

MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA

Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 

počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 

UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-

kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 

s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-

povou cestou, která měří úctyhodných 

292 m. Není to tak dávno, co byl právě 

děčínský zámek vinou dlouholetého 

pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 

stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 

nově zrekonstruovanými zámeckými 

zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-

kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-

tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 

stezka a lemuje romantické záhyby 

řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 

- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 

Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-

lepý pohled na tuto neopakovatelnou 

scenérii Labského kaňonu. Tu si také 

můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 

kterou ocení zejména děti. Užijete si 

pohodový rodinný výlet například s 

šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 

dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 

sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.
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DOBRODRUŽSTVÍ 
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LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-

kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 

s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-

povou cestou, která měří úctyhodných 

292 m. Není to tak dávno, co byl právě 

děčínský zámek vinou dlouholetého 

pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 

stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 

nově zrekonstruovanými zámeckými 

zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-

kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-

tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 

stezka a lemuje romantické záhyby 

řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 

- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 

Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-

lepý pohled na tuto neopakovatelnou 

scenérii Labského kaňonu. Tu si také 

můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 

kterou ocení zejména děti. Užijete si 

pohodový rodinný výlet například s 

šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 

dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 

sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

mmdecin.cz

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

www.zpravodajdecin.com
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 

velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.cz

Tel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák

Tř. Čs. legií 1083/10 

405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista

statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí 

a zdraví v novém roce

PF 2012

František Pelant

primátor
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V prosinci bude omezen provoz 

na odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví

Dotazy a požadavky na zimní 

údržbu  volejte dispečerovi

Trhy na Masarykově 

náměstí pokračují 

Od nového roku začne

sociální dávky vyplácet 

úřad práce

Cenu města získaly 

dvě osobnosti

Nová vitrína kina

Pozvánka na Rybovu 

mši vánoční

   str.14

O Vánocích na zámek

 str.3

Omezení provozu 

pokladen magistrátu

Topení kapra a Vynášení zimy do hor

Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 

pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 

veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 

  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 

hodin, se sejdeme u Zámeckého 

rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 

„Topení vánočního kapra“ a na Ště-

pána, 26. prosince, budeme opět vy-

nášet zimu do hor, pro velký úspěch 

opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 

ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 

pěšky na sněžnickou rozhlednu. 

Každý účastník obdrží vrcholový 

diplom a učiní tak maximum pro 

své tělo přecpané vánočními dob-

rotami.
  Na hojnou účast se těší vedení 

Společnosti. (spprovc)

všem občanům města

www.zpravodajdecin.com

 MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 

který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

Děčín oslavil sto let 

republiky ................
............ str. 4

Seriál o odpadech: Kam

s ojetými pneumatikami ... str. 3

Potraviny pomáhají

i v Děčíně ..............
 str. 6

Město pečuje o sedm

hřbitovů  .............
............ str. 2

Živá knihovna

a veletrh Škola Děčín  ....... str. 5

Vánoční atmosféra začíná s prvním adventním víkendem

V  posledních letech jsme mohli 

slyšet například zpěváka Petra Kolá-

ře, Vláďu Hrona, slovenskou skupi-

nu Fragile, Beatles revival, Jaroslava 

Uhlíře a další. Oblíbenou tradicí na 

vánočních trzích se stává i  gastro 

festival plný výborného vánočního 

jídla a pití, který se v loňském roce 

konal již počtvrté. Součástí je napří-

klad rozdávání polévky a  degusta-

ce svátečních jídel.

Společně s  gastro festivalem je 

další tradiční akcí sbírka v  rámci 

charitativní akce Andělé bez křídel, 

která je pod patronací Koubasketu. 

První adventní víkend vyvrcholí 

v  neděli slavnostním rozsvěcením 

vánočního stromu. To je spoje-

né s  vystoupením hlavní hudební 

hvězdy, která první trhy ve městě 

symbolicky uzavírá. Letos se tak 

můžeme těšit na Marka Ztraceného. 

Hlavním partnerem akce je ČEZ, a.s.

O druhém adventním víkendu 

se letos bude konat již třetím ro-

kem vánoční jarmark v  děčínském 

muzeu. Muzeum jako každoročně 

nabízí bohatý program pro dospělé 

a děti, a to v podobě tvůrčích dílen. 

Dalšími lákadly jsou tradiční teplé 

nápoje a  speciality z  mas a  sýrů, 

stánky s  drobnými dárky a  vánoč-

ním zbožím nebo také balónky 

s přáním pro Ježíška. 

První adventní víkend je časem pro vánoční akci na Masarykově náměstí. Tu pořádá město již 12 let a nese se v duchu vánočních koled, 

ledosochání, zajímavých stánků s tradičním vánočním zbožím a v neposlední řadě vše doplňuje skvělá hudba nejen místních uměleckých 

souborů, ale také známých hvězd. 

Trhům předchází na konci listo-

padu tradiční tvůrčí dílna, kterou 

pořádá muzeum společně s  DDM 

Teplická. Zde si návštěvníci mohou 

vyrobit například adventní věnce 

z přírodních materiálů.

Současně s muzejními trhy bude 

letos také již třetím rokem připra-

vený hojně navštěvovaný vánoční 

trh v Podmoklech pořádaný Hoste-

lem Děčín. Ten se bude opět konat 

v parku Na Skřivance a návštěvníci 

se mohou těšit na domácí brambo-

rový salát s  řízky, vánoční cukroví, 

svařené víno a  kulturní program. 

Mimo jiné se o  hudební doprovod 

letos postará ZUŠ Děčín, ZŠ Na Strá-

ni a mnoho dalších. 

Třetí adventní víkend se konají již 

po šestnácté vánoční trhy na děčín-

ském zámku. Celé nádvoří se zapl-

ní tradičními historickými řemesly 

a stánky s výrobky. Uvolněnou svá-

teční atmosféru doplní každoročně 

vůně svařeného vína a vánoční ko-

ledy zpívané místními pěveckými 

sbory.
Doplňkovou akcí vždy bývají 

speciální hrané vánoční prohlídky 

zámku, adventní koncerty, zdobení 

perníčků a  vánoční dílny pro děti 

nebo různé výstavy, např. výstava 

historických hraček a kočárů. 

                    
                    

                 (martes)

Plavecké závody

v Aquaparku .......  str. 14

vánoční trhy a 

slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu

Statutární město 

Děčín zve na

1. 12. – 2. 12. 2018

Děčín, Masarykovo náměstí

1. 12. – 2. 12. 2018

Děčín, Masarykovo náměstí

Kulturní
program:

11.00    začátek vánočních trhů 

13.00   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

 ৹ 5. ročník vánočního gastro festivalu – 

degustace svátečních jídel

 ৹ zahájení sbírky Andělé bez křídel  

pod patronací Koubasketu

 ৹ rozdávání polévky

 ৹ vánoční koledy, hudební vystoupení

Sobota 1. 12. 2018:

Neděle 2. 12. 2018:

10.00    začátek vánočních trhů

13.00    vystoupení dětských uměleckých souborů

17.00    slavnostní rozsvícení vánočního stromu

17.05    MAREK ZTRACENÝ

Říjen 2018 » ročník 24 » zdarma » www.letnany.cz » www.letnanskelisty.cz 

Blaník oslavil šedesáté

narozeniny

Z radnice:
Volby vyhrály Zdravé Letňany
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DOORING  
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Křížovka o ceny:

Vstupenky na veletrh RACING EXPO
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www.praha8.cz

Nevnímaný a krásný 
svět prvního patra

Jak dopadly volby 
v Praze 8

Děti se rozloučily  
s létem

str. 12str. 10 str. 19

Osobnosti Prahy 8 převzaly
čestná občanství
Více na straně 5
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JAZZFEST 2018: PRVNÍ Z FESTIVALOVÝCH 
KONCERTŮ UCTÍ 

GEORGE GERSHWINA
NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.cz

DEVITKA
Příští číslo vyjde

LISTOPAD 2018 PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ SENIORŮ: POMOC PŘIVOLÁ MOBILNÍ TLAČÍTKO 

6. prosince

2018

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
V PRAZE 9 ZVÍTĚZILA ODS 
S PODPOROU SVOBODNÝCH

GALERIE 9: 
VYBERTE 
DÁRKY

EDU 
BUBO 
KLUB

MISTRYNĚ 
EVROPY 
Z VYSOČAN

Gong plný fantazie 



Český DomovMapa pokrytí periodiky sítě Český Domov

Český DomovSpecifika čtenářů

Srovnání cena (Kč) inzertní 1/1 4C. jeden výtisk

1
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2

4

4 , 5

3 , 5
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0
Český Domov  

0,85 Kč
Blesk 

1,92 Kč
Metro 

1,98 Kč
Mf Dnes 
4,36 Kč

Deník  
5,19 Kč

0,85

1,92

1,98

4,36

5,19

Srovnání jednotlivých titulů podle nákladu

4 0 0  0 0 0

6 0 0  0 0 0

1  0 0 0  0 0 0

1  2 0 0  0 0 0

8 0 0  0 0 0

1  8 0 0  0 0 0 

1  6 0 0  0 0 0

2  0 0 0  0 0 0 

1  4 0 0  0 0 0

2 0 0  0 0 0

0
Český Domov  

1 865 450
Blesk 

274 206
Metro 

308 000
Mf Dnes 
172 655

Deník  
153 310

1 865 450

274 206 308 000 172 655 153 310

Český Domov

místo distribuce Česká republika 

celkový náklad 1 762 450

celkový počet titulů 40

1/1 1 729 550 Kč

1/2 929 195 Kč

1/4 436 900 Kč

1/8 281 670 Kč

1/16 149 390 Kč*

  Periodika Českého Domova jsou masmédia oslovující obecnou 
populaci čtenářů bez výrazných odchylek

  Čtou nás lidé, kteří se zajímají o svůj domov a okolí

  55% ženy, 45% muži

  90% čtenáři 20-69 let

  Stejnoměrné zastoupení vzdělání

  Distribuce: vždy plošně zdarma do všech schránek, 
včetně přilehlých satelitních vesnic

Zdroje: ABC ČR I.+II.Q 2020, Unie vydavatelů, Strategic Consulting s.r.o., MAFRA a.s., 
Czech News Center a.s., VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Zdroje: ABC ČR I.+II.Q 2020, Unie vydavatelů, Strategic Consulting s.r.o., MAFRA a.s., 
Czech News Center a.s., VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Praha 9
Devítka

35 000 ks

Praha 4

74 250 ks
Praha 4

Naše Praha 4
106 000 ks

Praha 8

64 200 ks

Praha 7

20 000 ks

Praha 10

65 000 ks

Naše 
Praha 10

Praha 9

43 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 18

10 500 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
47 000 ks

Praha 1, 2 a 3
Naše Praha

centrum
43 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

58 000 ks

Opava
Hláska

26 000 ks

Ústí nad Labem
Žít Ústí

47 500 ks

Děčín
Zpravodaj Děčín

26 000 ks

Hradečák
Hradec Králové

50 000 ks

Náchodsko
Echo

30 000 ks

Rychnovsko
Orlický týdeník

32 000 ks

Šumpersko
Týden 

na severu
6 000 ks

Písek
Zpravodaj 

města Písek
14 700 ks

Jižní listy
50 900 ks

Jihlava
Jihlavské noviny

22 000 ks
Brno

Brněnský Zpravodaj
60 000 ks

Plzeň, Klatovy
OKO - Plzeňský kraj

80 000 ks

České Budějovice
Ahoj Rodino

60 000 ks

Praha 10
75 000 ks

Třebíč
Třebíčské noviny

15 400 ks

Žďár 
nad Sázavou

Žďárské noviny
10 200 ks Valašské Meziříčí

Obelisk
6 000 ks

   

Cheb, Sokolov, K. Vary
OKO - Karlovarský kraj

71 300 ks

Karlovy Vary
Radniční Listy

26 000 ks

Teplice
Žít Teplice
26 500 ks

Oko do kraje
Zlínský kraj
250 000 ks

Magazín Zlín
Zlín

34 500 ks

Prio
Ostrava - Poruba

35 000 ks

Ostrava-Jih

Mělník
Mělnicko
40 000 ks

Brandýs n/L
Městské listy 

8 500 ks

Praha 4

74 250 ks

Praha 4
Naše Praha 4

106 000 ks

Praha 18

10 500 ks

Praha 8

64 200 ks

Praha 10
Naše Praha 10

65 000 ks

Praha 9

43 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

58 000 ks

Litoměřice
Vaše Litoměřicko 24

19 000 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
47 000 ks

Kutnohorské listy

10 500 ks
Kutná hora

Praha 9
Devítka

35 000 ks

Praha 7

20 000 ks

43 000 ks

Praha 1,2 a 3
Naše Praha

centrum
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Rey Koranteng: 

V Praze mi 

chybí více

moderních 

budov!
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NAŠE PRAHA je součástí sítě                   
                   • w
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VÝKUP AUTOMOBILŮ

VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 

elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377

www.svobodaanejtek.wz.cz 38
15

28
/1

08

Rozhovor na stranách 8 a 9

Nejčt
enější

 
v ce

lé 
Praze

Pražská 
řidička získala

evropský bronz!

STRANA 10

Vodní tramvaj?

Kudy bude 

jezdit?
STRANA 11

Soutěž Naší Prahy: 

Nevšední zážitky 

na Veletrhu vědy

Veletrh vědy se koná 6. až 

8. 6. v PVA EXPO Letňany. 

Spousta zážitků a více než  

100 expozic. A hodnotné ceny 

v soutěži Naší Prahy. 
více na straně 10

Nejlepší dětská hřiště

podle Naší Prahy: 

vybrali byste stejná?

Vypravte se s Naší Prahou 

napříč metropolí a podívejte 

se na zajímavé nápady a tren-

dy na dětských hřištích. Jaká 

jsme pro vás vybrali? Jaká 

byste doplnili vy?
více na stranách 6 a 7

Foto: TV Nova

NAŠE PRAHA je součástí sítě                                      • www.nasepraha.cz 20. 9. 2019
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Foto: archiv VU

Muž roku
2019
Vojtěch Urban:
Z promenády
v plavkách
jsem měl
hrůzu!

let jsme 
s Vámi
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STRAŠIDELNÝ 
HALLOWEEN  
S DRÁKULOU

31. 10. 2019
Od 16 do 19 hodin
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 

elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377

www.svobodaanejtek.wz.cz

Rozhovor na stranách 8 a 9

Nejčtenější 

v celé 
Praze
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VÝKUP AUTOMOBILŮ

VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
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SLAVÍME 20 LET!
Vyhrajte desítky cen!

  více na straně 10

Miss
Denisa 
Spergerová: 
Ať mi Prahu 
ukáže 
gurmánský 
průvodce! 

Foto: Miss Czech Republic

NAŠE  PRAHA
H o l e š ov i ce  �  B u b e n e č  �  Troj a  �  Le tn á
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TEL.: 739 665 455

PRAHA.

Kontaktujte nás: 608 875 378 www.stalynajem.cz

KOUPÍME VÁŠ BYT 
ZA 100 % 

TRŽNÍ CENY.
Hledáme byty v Praze. Koupíme, zrekonstruujeme a pronajmeme.

Za kolik 
pronajmout byt?

Maximalizujte své nájemné. 

Zjistěte aktuální tržní cenu nájmu.

Pro nezávaznou kalkulaci nebo dotaz nás kontaktujte: 773 108 499

www.sohoreality.cz 
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

 
 

NABÍZÍME:
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NAŠE PRAHA je součástí sítě                                      • www.nasepraha.cz 22. 3. 2019
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Jediný 
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Foto: Matěj Sládek

Kulinářský
mág
Roman
Vaněk:
Kus
Štvanice
mám
pořád
doma!

Rozhovor na stranách 8 a 9
Nejčtenější 

v celé 

PrazeNejčtenější 

v celé 

Praze
INZERCE

www.stako.cz  |  stako@stako.cz
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VÝKUP AUTOMOBILŮVŠECH ZNAČEKPLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHYTel.: 604 868 055
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 
práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz

Stanoviště VOK
Kde najdete přistaveny velkoobjemové kontejnery?  více na straně 5

Parkování aut 
se opět zhorší

Víte, že další městské čtvrtě chystají v dohledné době omezení příjezdu mimopražských řidičů zavedením rezidenčních ZPS? Pomohou spíše restriktivní parkovací zóny nebo rozšiřování a zkvalitňování možností dopravy? více na stranách 6 a 7

Ceník inzercePraha - časopisy NAŠE PRAHA

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
tel.: +420 224 816 821
www.nasepraha.cz
www.ceskydomov.cz

Kontakty

NAŠE PRAHA je součástí sítě                                      • www.nasepraha.cz 8. 2. 2019
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Rozhovor na stranách 8 a 9
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v celé 

Praze

GENERÁLNÍ
PARTNER

VSTUPENKY V PRODEJI NA WWW.HCSPARTA.CZ A V PRODEJNÍ SÍTI TICKETPORTAL.

ÚT 19. ÚNORA 
OD 18.30 HOD.

PO 11. ÚNORA 
OD 18.30 HOD. ST 27. ÚNORA 

OD 18.30 HOD.
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INZERCE

Foto: Pavel Ovsík
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Vyklízíme byty, domy, chaty, 

TEL.: 739 665 455

VYKLÍZENÍ
- LIKVIDACE 
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 
práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz

SC
-3

91
03

1/
05

VÝKUP
SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA  

Sokolovská
více informací na straně 15
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

NABÍZÍME:

Moderátorka
Kristina
Kloubková:
Po Praze se
mi stýská

Kutil 
Láďa Hruška: 
Praha je 
mým 
druhým 
domovem

Foto: FTV Prima

NAŠE  PRAHA
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NAŠE PRAHA je součástí sítě                                 
     • www.nasepraha.cz 25. 1. 2019
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

NABÍZÍME:

39
10

07
/0

1

VÝKUP AUTOMOBILŮ

VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

Vyklízíme byty, domy, chaty, 

TEL.: 739 665 455

VYKLÍZENÍ

- LIKVIDACE 
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VÍCE INFORMACÍ NA ZADNÍ STRÁNCE

Ceník inzerce Naše Praha 
Centrum

Naše  
Praha 4

Naše  
Praha 5

Naše  
Praha 6

Naše  
Praha 7

Naše  
Praha 8

Naše  
Praha 9

Naše  
Praha 10

Naše Praha – 
komplet

místo distribuce Praha 1, 2 a 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha celá
náklad 43 000 106 000 58 000 47 000 20 000 40 000 43 000 65 000 422 000
formát L L L L L L L L L

1/1 45 000 Kč 90 000 Kč 55 000 Kč 45 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 45 000 Kč 60 000 Kč 300 000 Kč
junior page 37 350 Kč 74 700 Kč 45 550 Kč 37 350 Kč 16 600 Kč 33 200 Kč 37 350 Kč 49 800 Kč 249 000 Kč

1/2 24 750 Kč 49 500 Kč 30 250 Kč 24 750 Kč 11 000 Kč 22 000 Kč 24 750 Kč 33 000 Kč 165 000 Kč
1/3 17 100 Kč 34 200 Kč 20 900 Kč 17 100 Kč 7 600 Kč 15 200 Kč 17 100 Kč 22 800 Kč 114 000 Kč
1/4 13 500 Kč 27 000 Kč 16 500 Kč 13 500 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč 13 500 Kč 18 000 Kč 90 000 Kč
1/6 9 900 Kč 19 800 Kč 12 100 Kč 9 900 Kč 4 400 Kč 8 800 Kč 9 900 Kč 13 200 Kč 66 000 Kč
1/8 7 650 Kč 15 300 Kč 9 350 Kč 7 650 Kč 3 400 Kč 6 800 Kč 7 650 Kč 10 200 Kč 51 000 Kč

1/16 4 050 Kč 8 100 Kč 4 950 Kč 4 050 Kč 1 800 Kč 3 600 Kč 4 050 Kč 5 400 Kč 27 000 Kč
1/32 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 8 900 Kč

Praha 4
Naše Praha 4

106 100 ks

Praha 7

20 000 ks

Praha 10
Naše Praha 10

65 000 ks

Praha 9

43 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
47 000 ks

Praha 1, 2 a 3
Naše Praha

centrum
43 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

58 000 ks

Vkládání do časopisu Naše Praha
Hmotnost do (v g) Cena

10 g 1, 10 Kč
20 g 1,20 Kč
30 g 1,30 Kč
40 g 1,40 Kč

nad 40 g individuálně
Pro vklady nad 500 000 ks platí individuální kalkulace.

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.

Příplatky v časopisu NAŠE PRAHA
1. strana 100 %
3. strana 25 %
4. obálka 10 %

grafické práce 500 Kč/hod.

Slevy za počet uveřejnění inzerátu*
2–3 uveřejnění 6 %
4–6 uveřejnění 9 %
7–10 uveřejnění 12 %
11–15 uveřejnění 15 %
16–24 uveřejnění 18 %
25–39 uveřejnění 21 %
40–59 uveřejnění 24 %
60–99 uveřejnění 27 %
100 a více uveřejnění 30 %

* Inzerát s tarifem Naše Praha - komplet
se považuje za 1 uveřejnění

Termíny vydání 2020
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

U x 29.1. 26.2. 25.3. 22.4. 20.5. 17.6. 29.7. 26.8. 23.9. 21.10. 18.11.
D x 7.2. 6.3. 3.4. 30.4. 29.5. 26.6. 7.8. 4.9. 2.10. 30.10. 27.11.
U 15.1. 12.2. 11.3. 7.4. 6.5. 3.6. 1.7. 12.8. 9.9. 7.10. 4.11. 2.12.
D 24.1. 21.2. 20.3. 17.4. 15.5. 12.6. 10.7. 21.8. 18.9. 16.10. 13.11. 11.12.
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www.praha8.cz

Krása a tajemství hřbitovů II. – Libeň

str. 26

Zavřený Libeňský most 
zkomplikuje dopravu

str. 11

Palmovku čeká  zásadní proměna 

str. 5

Foto: Vladimír Slabý

Ocenění osobnostíKdo získal čestné  
občanství Prahy 8?Více na str. 4

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.czDEVITKA
SRPEN 2019 PARK ZAHRÁDKY VE VYSOČANECH BYL Z VELKÉ ČÁSTI OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Příští číslo vyjde

6. září

2019

ZAČÁTKEM SRPNA PŘIVEZE 

KINOBUS ČTYŘI FILMY DO VYSO-

ČANSKÉHO PODVINÍ – LOVENÍ, 

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER, 

LÉTO ALL EXCLUSIVE, PSÍ DOMOV

CROSSFIT 
VE 
VYSOČANECH

GALERIE 9: 
MARKÉTA 
MYŠKOVÁ

LETNÍ
HARFA: 
A DO PYŽAM!

Barevná devítka – festival chutí a rytmů světa

Listopad 2019 » ročník 25 » zdarma » www.letnany.cz » www.letnanskelisty.cz 

Vraky kolem nás.Odtažení? Chce to trpělivost 
Str. 4

Daň z nemovitosti.Navýšení přinese peníze do školství
Str. 7

Vstupenka ZDARMATentokrát na Stříbrné vánoční dny
Str. 31

Přejeme vám pohodový podzim!Již třicátý svobodný…Str. 27

uzávěrka U, distribuce D

Ceník inzercePraha - radniční tituly

Tučňák Osmička Devítka Letňanské listy

místo distribuce Praha 4 Praha 8 Praha 9 Praha 18

náklad 74 250 64 200 35 000 10 500

formát A A A A 

1/1 60 000 Kč 55 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 

junior page 49 500 Kč x 28 880 Kč 16 500 Kč 

1/2 33 000 Kč 27 500 Kč 19 250 Kč 11 000 Kč 

1/3 23 000 Kč 18 500 Kč 13 420 Kč 7 670 Kč 

1/4 18 150 Kč 14 000 Kč 10 590 Kč 6 050 Kč 

1/6 13 230 Kč x 7 720 Kč 4 410 Kč 

1/8 9 980 Kč 7 000 Kč 5 820 Kč 3 330 Kč 

1/9 x 6 500 Kč  x x 

1/16 5 490 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 1 830 Kč

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
tel.: +420 224 816 821
www.ceskydomov.cz

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

Kontakty

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

Tučňák
U 11.12. 15.1. 19.2. 18.3. 15.4. 20.5. 17.6. x 19.8. 16.9. 14.10. 18.11.
D 2.1. 3.2. 4.3. 2.4. 4.5. 3.6. 1.7. x 2.9. 1.10. 2.11. 3.12.

Osmička
U 11.12. 15.1. 12.2 11.3. 16.4. 13.5. 10.6. 15.7. 12.8. 9.9. 14.10. 11.11
D 27.12. 30.1. 27.2. 26.3. 30.4. 28.5. 25.6. 30.7. 27.8. 24.9. 29.10. 26.11.

Devítka
U 19.12.  16.1. 13.2. 19.3. 16.4. 21.5. 18.6. 23.7. 20.8. 17.9. 22.10. 19.11.
D 6.1. 3.2. 2.3. 6.4. 4.5. 5.6. 3.7. 7.8. 4.9. 6.10. 6.11. 4.12.

Letňanské listy
U 16.12. 16.1. 14.2. 16.3. 15.4. 15.5. 15.6. x 17.8. 14.9. 16.10. 16.11.
D 7.1. 6.2. 5.3. 2.4. 30.4. 4.6. 2.7. x 3.9. 1.10. 5.11. 3.12.

Praha 4

74 250 ks

Praha 8

64 200 ks

Praha 9
Devítka

35 000 ks

Praha 18

10 500 ks
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KUTNOHORSKÉ LISTY

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

3 8 21 22
Opakované ve-
řejné projednání 
návrhu územního 
plánu 

Proč jsou potřeba 
pracovní skupiny 
a co dělají?

Cesta životem 
bez bariér otevřela 
nové centrum

Basketbalisté se 
utkají s týmem 
z nejvyšší soutěže

6 TŘICÁTÉ VÝROČÍ 
SAMETOVÉ REVOLUCE 
1989/2019

Kontakty

Ceník inzerceStředočeský kraj

Městské listy Kutnohorské listy Mělnicko

místo distribuce Brandýs n.L. - St.Boleslav Kutná hora Mělník
náklad 8 500  10 500  40 000 
formát L P S
1/1 25 000 Kč 23 000 Kč 27 500 Kč
junior page x x x
1/2 13 750 Kč 12 000 Kč 10 900 Kč
1/3 9 580 Kč x x
1/4 7 560 Kč 6 000 Kč 5 500 Kč
1/6 5 510 Kč x x
1/8 4 160 Kč 3 500 Kč 2 800 Kč
1/16 2 290 Kč x x
1/32 1 287 Kč x x

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.ceskydomov.cz

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.
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8 500 ks

 

 

 

 

  

Kutná hora

10 500 ks

Kutnohorské
listy

Mělník

40 000 ks
Mělnicko

uzávěrka U, distribuce D

  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    Byšice    Kralupy nad Vltavou    Lysá nad Labem    Mělník    Mšeno   

  Neratovice    Líbeznice   Roztoky u Prahy    Roudnice nad Labem    Slaný   Štětí    Velvary    Zdiby    Tišice

MĚSÍČNÍK
ŘÍJEN – LISTOPAD 2019

   Vycházíme již od roku 1864 

ZDARMA

www.melnicko.cz

...JEHO HVĚZDA BUDE SVÍTIT DÁL
KAREL GOTT BYL FENOMÉNEM NAŠÍ DOBY

Karel Gott byl také vášnivým malí-řem. Ke zpívání ho to táhlo odma-lička, ale stejně tak, a možná ještě více, ho přitahovalo malování. Už jako kluk vytvořil pár zdařilých ko-pií obrazů svých oblíbených malířů a čert ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby ho vzali na výtvarnou školu, kam se hlásil. Naštěstí nejen pro naši populární hudbu se tak však nestalo. Své obrazy vystavoval ve světo-vých galeriích a na mnoha místech v České republice. Před deseti lety mohli obrazy Karla Gotta obdivovat i návštěvníci mělnického muzea. Sa-motný Gott tehdy na vernisáži nebyl, omluvil se. Přítomen byl tehdy čty-řiadvacetiletý malíř z Vysoké Libně Petr Polášek, jehož obraz Gotta zau-jal natolik, že byl umístěn do muzea Gottland v Jevanech.  

Nedávno zaplavila celé Česko zpráva o jeho úmrtí. Byl tady pořád, 

tak nějak samozřejmě. Nazpíval na tisíc skladeb, hitů, které když za-

zní, potěší srdce nejednoho posluchače nebo hudebního kritika. Buď 

tím, jak je zazpíval, nebo tím, jak důležitou roli hrály ve vývoji české  

populární hudby. 

 Malíř Petr Polášek tehdy hovořil o své tvorbě s redaktorem týdeníku Mělnicko. Zapátrali jsme v archivu roku 2009 a našli zmíněný rozho-vor.
 zDozvěděl jsem se, že jste nama-loval i portrét zpěváka Karla Go-tta.

„Ano, je to pravda. Podobiznu pana Gotta jsem vytvořil v rámci soutěže „Namaluj si svého Gotta“, kterou vyhlásil ještě fungující Gottland. Po nějakém čase mi volali z jeho praž-ské kanceláře, že by se mnou rádi mluvili. Tam jsem se dozvěděl, že mají o obraz zájem. I když ho ode mne dostali oficiálně darem, trvali na tom, že ho ode mě odkoupí. Na-konec jsem s nimi uzavřel smlouvu a za symbolické tři tisíce korun jej prodal. 

Foto z výstavy obrazů Karla Gotta v Mělníku.  Foto: archiv

Petr Polášek s portrétem Karla Gotta.  
Foto: archiv z Je známo, že i pan Gott maluje. Setkal jste se s ním osobně?„S panem Gottem jsem se setkal na soukromém večírku, kam jsem byl v souvislosti s mým obrazem pozván. Jednalo se o druhé výročí otevření jeho muzea. Bylo to příjemné se-

tkání, při kterém jsme hovořili jak o mém obrazu, tak o malování jako takovém a pochopitelně o malířské tvorbě pana Gotta. Z této návštěvy mi zůstala společná fotografie.“ Někdy se ví, co bůh chystá... 
red.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON

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

Městské listy
U 13.12. 13.1. 12.2. 12.3. 15.4. 12.5. 15.6. x 13.8. 14.9. 13.10. 13.11.
D 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 29.5. 30.6. x 31.8. 5.10. 30.10. 30.11.

Kutnohorské listy
U 6.12. 8.1. 7.2. 6.3. 7.4. 7.5. 5.6. x 7.8. 7.9. 7.10. 6.11.
D 30.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 29.5. 30.6. x 31.8. 30.9. 30.10. 30.11.

Mělnicko
U 6.1. x 25.2. 3.4. 4.5. 10.6. x x 17.8. 9.10. x 18.11.
D 21.1. x 10.3. 15.4. 19.5. 23.6. x x 8.9. 20.10. x 1.12
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Kontakty

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

Karlovarské 
Radniční listy

U
D

OKO - Plzeňský, 
Karlovarský kraj

U x 17.1. 17.2. 16.3. 17.4. 15.5. 17.6. x 17.8. 18.9. 16.10. 16.11.
D x 4.2. 3.3. 1.4. 5.5. 2.6. 1.7. x 1.9. 6.10. 3.11. 1.12.

Ahoj Rodino
U x 13.1. 10.2. 9.3. 6.4. 11.5. 8.6. x 10.8. 7.9. 12.10. 9.11.
D x 3.2. 2.3. 30.3. 27.4. 1.6. 29.6. x 31.8. 29.9. 2.11. 30.11.

Ceník inzercePlzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj

uzávěrka U, distribuce D

Karlovarské 
Radniční listy OKO - Plzeňský kraj OKO - Karlovarský kraj Ahoj Rodino

místo distribuce Karlovy Vary Plzeň, Klatovy Cheb, Sokolov, Ostrov, 
Chodov, K. Vary České Budějovice,

náklad 26 000 80 000 71 300 60 000

formát A A A A 

1/1 31 500 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč 40 950 Kč 

junior page x x x x 

1/2 17 325 Kč 19 250 Kč 16 500 Kč 20 475 Kč 

1/3 12 075 Kč x x x 

1/4 9 450 Kč 10 590 Kč 9 080 Kč 10 395 Kč 

1/6 6 940 Kč x x x 

1/8 5 240 Kč 5 820 Kč 4 990 Kč 5 250 Kč 

1/16 2 740 Kč 3 200 Kč 2 740 Kč x

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.ceskydomov.cz

Plz Klatovy
OKO - Plz k kraj

80 000 ks

esk ovice
Ahoj Rodino

60 000 ks

  
Cheb, Sokolov, K. Vary

OKO - Karlovarský kraj
71 300 ks

Karlovy Vary
Radniční Listy

26 000 ks

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.



LITOMĚŘICE - Rekordní počasí 
nalákalo rekordní počet návštěvníků. 
Letošním podzimním zahradním ve-
letrhem prošlo 90.000x návštěvníků!
Již první výstavní sobota, kdy byla na 
programu populární česká zpěvačka 
Petra Janů a oblíbená Vinšovanka, 
předčila Zahrada Čech očekávání. 
Za celý den prošlo branami výsta-
viště 18.500x návštěvníků. „Zájem 
o Zahradu Čech je v letošním roce 
velmi vysoký. V sobotu přesáhla 
návštěvnost hodnotu, která byla 
naposledy před 10ti lety. Poslední 
výstavní den, na který lákala mimo 
jiné oblíbená zpěvačka Hana Zago-
rová, zavítalo na výstaviště 16.500x 
návštěvníků“ uvedla obchodní, mar-
ketingová a provozní ředitelka Bc. 
Michaela Mokrá. Návštěvníci mohli 
vybírat z tradičního prodejního sorti-
mentu u téměř 500x vystavovatelů a 
prodejců na ploše více jak 5.000 m2.
Velice pozitivnímu ohlasu se těši-
ly hlavní expoziční části, které se 
v tomto roce nesly v prvorepubliko-
vém duchu. Nosným tématem byly 

„Symboly První republiky“. Po areálu 
byly umístěny výstavy, které nastíni-
ly význam a historii státního znaku, 
hymny, trikolory, lípy i samotné osoby 
prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
První den byl jako tradičně zpestřen 
slavnostním zahájením výstavy na 
hlavním podiu. Za společnost Zahra-
da Čech s.r.o. přivítala návštěvníky 
a vystavovatele obchodní, marketin-
gová a provozní ředitelka paní Bc. 
Michaela Mokrá. Slova se následně 
ujal hejtman Ústeckého kraje pan 
Oldřich Bubeníček, dále ministr ze-
mědělství pan Ing. Miroslav Toman, 
starosta města Litoměřice pan Mgr. 
Ladislav Chlupáč a další významní 
hosté. Průběh dne zpestřila přehlíd-
ka prvorepublikových kostýmů, or-
chestr Melody Gentlemen a zpěvák 
Josef Laufer. V sobotu byl v rámci 
Dne s Receptářem vyhlášen vítězný 
prvorepublikový recept, jímž se staly 
„Hrách a kroupy s uzeným masem“ 
od paní Ireny Polákové z Hlubočep. 
Tento den byl obohacen návštěvou 
speciálního hosta zpěvačky Petry 

Janů. Zahrála a zazpívala také ob-
líbená dechovka Vinšovanka. Den 
s CS Betonem přivedl Elvis Pres-
ley revival a Elán revival. V pondělí 
proběhlo velké finále soutěže ZELÍ 
ROKU 2018, kdy Zelinářská unie 
Čech a Moravy vybrala z výrobců ky-
saného zelí celé ČR vítěze. Tím se 
stalo BYSTROČICKÉ KYSANÉ ZELÍ 
ze Zelárny Jiřího Kubíčka. Program 
toho dne oživila kapela Roxette re-
vival. V úterý přilákala na litoměřic-
ké výstaviště návštěvníky oblíbená 
jihočeská dechovka Babouci. Stře-
da patřila Českému rozhlasu a Val-
demaru Matuškovi revival. Čtvrtek 
se nesl ve znamení Armex Energy. 
Pátek byl věnován samotné Zahradě 
Čech a Rodinnému stříbru, jehož je 
výstava hrdým partnerem. Poslední 
den výstavy byly vyhlášeny výsledky 
soutěží časopisu Zahrádkář v kate-
goriích „Křišťálové jablko“, „Největší 
výpěstek“ a „Nejzajímavější kuriozi-
ta“. Zlatým hřebem celého letošního 
programu pak byla zpěvačka Hana 
Zagorová.

„V závěru je naší milou povinností 
srdečně poděkovat všem partnerům, 
kteří se na letošním ročníku podíleli. 
Zejména pak Ústeckému kraji, Zeli-
nářské unii Čech a Moravy, Ovoc-
nářské unii České republiky, Okresní 
agrární komoře Most a společnos-
tem Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský Holovousy s.r.o., CS-
-Beton, s.r.o., STROM PRAHA a.s. 
a České dráhy, a.s. Poděkování patří 
také paní Ing. Pavlíně Švecové, kte-
rá se podílela na realizaci expozič-
ních částí výstaviště. Děkujeme také 
všem vystavovatelům, prodejcům, 
návštěvníkům i ostatním obchodním 
partnerům za jejich přízeň a podporu 
při letošním ročníku a těšíme se na 
příští ročník“ uzavřela ředitelka Bc. 
Michaela Mokrá. 

AUTOR: Lukáš Fíla

ŘÍJEN 2018 ZDARMA

→ Kompletní cestovatelský servis

→ Zájezdy od více než 300 CK

→ Záloha na všechny 

    letní zájezdy od 500 Kč

Lovosice
Osvoboditelů 18

tel.: 416 533 526
(NC 1. patro)

lovosice@invia.cz

Litoměřice
Dlouhá 187/33

tel.: 478 478 413
mob.: 607 281 257
litomerice@invia.cz

Váš specialista na First Minute

Už i medvědi vědí.
Pily, foukače a další stroje  
v prodejní akci od 15. 9. do 30. 11. 2018

Akční slevy až 3.500 Kč

www.kisplus.cz

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 715 522, 416 715 511
e-mail: info@kisplus.cz

Letošní výstava Zahrada Čech trhala rekordy

LITOMĚŘICE – Třicet studujících má 
nová Akademie umění III.věku, která 
vznikla při Základní umělecké škole v 
Litoměřicích.  Tuto středu 26.září se 
sešli spolu s vedením školy a peda-
gogy v obřadní síni městského úřadu 
na slavnostní imatrikulaci.  Byli u toho 
i zástupci města - starosta Ladislav 
Chlupáč a vedoucí odboru Andrea 
Křížová. Město se totiž postará o 
mzdy učitelů, kteří se budou senio-
rům věnovat. Škola poskytne  prosto-
ry a zázemí, může studujícím zapůjčit 
i nástroje. Výuka bude probíhat v do-
poledních hodinách, protože odpole-
dne  školu navštěvují děti.  Studium 
akademie je tříleté.
„Myslel jsem na to už dlouho, ale to 
víte, zaměstnání, rodina, stavba ba-
ráku… Prostě nebyl čas.  Tak snad  
až teď v důchodu si splním svůj život-
ní sen – naučit se na klavír," řekl po 

imatrikulaci Jan Prokeš z Litoměřic.  
Obdobné  pohnutky jako jeho vedly 
skoro všechny seniory přihlášené 
ke studiu prvního ročníku akademie. 
Jejich snahu něco nového se naučit 
nebo se zdokonalit  ve zvoleném 
oboru ocenili při zápisu ředitelka ZUŠ 
Dominika Valešková i litoměřický sta-
rosta.  Ředitelka připomněla, že kvůli 
velkému zájmu musela škola studen-
ty vybírat.   Drtivá většina z nich se 
chce věnovat  hře na nějaký hudeb-
ní nástroj. Tak třeba Eva Andělová 
se zajímá o hru na basovou kytaru, 
známý litoměřický muzikant, kytaris-
ta Adolf Škarda  by rád rozvíjel svůj 
hudební um ještě ve hře  na piano - s 
jazzovým zaměřením, Dominik Len-
dacký, znalec hry na tzv. koncovky, 
které dokáže i vyrobit, má ambice 
naučit se na klarinet. 

AUTOR: Miroslav Zimmer

LITOMĚŘICE - Pěti hvězdičkami se 
již několik dní pyšní Domov na Dóm-
ském pahorku v Litoměřicích. Oce-
nění uděluje Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republiky. 
Z rukou její viceprezidentky jej slav-
nostně převzal starosta města Ladi-
slav Chlupáč. Pět hvězd je maximum, 
které může organizace získat, jde 
tedy o velký úspěch.
Asociace sdružuje přes tisíc organi-
zací, pouze několik desítek z nich se 
chlubí pěti hvězdami. Při udělováni 
počtu hvězdiček posuzovatelé hod-
notí kvalitu ubytování, stravování, 
trávení volného času nebo také spo-
kojenost klientů. „Ocenění je přidělo-
váno na čtyři roky, poté musí zařízení 
podstoupit přezkoumání a pokud ho 
obhájí, je mu uděleno na další čty-
ři roky. Značka kvality v sociálních 
službách hodnotí všechny důležité 
aspekty pobytu v zařízení z pohledu 

samotného seniora,“ uvedla Daniela 
Lusková.
Starosta Chlupáč připomněl dobu, 
kdy na místě domova stála stará ne-
mocnice a projevil radost nad tím, že 
dnes na jejím místě stojí takto úspěš-
né zařízení. „Jsem rád, že se takto 
velký projekt v minulosti podařil. Toto 
je ideální místo pro dům pro seniory a 
já sem za jeho obyvateli chodím moc 
rád.  Ocenění je zásluhou těch, kteří 
zde pracují, ale i těch, co tu žijí,“ uvedl 
starosta.
Zaměstnancům domova poděkoval 
i místostarosta Pavel Grund. Popřál 
štěstí také dalšímu litoměřickému za-
řízení Srdíčko, které o udělení hvězd 
také usiluje. Zásluhy pracovníků do-
mova si je vědoma i jeho vedoucí 
Jitka Věrnochová. „Co dáváme, to 
se nám i vrací. Práce nás proto těší,“ 
sdělila s úsměvem vedoucí zařízení.  

AUTOR: Andrea Pěkná 

Domov seniorů na Dómském 
pahorku je pětihvězdičkový

Akademie, která  pomůže seniorům plnit sny  

Všechna videa najdete také na 
www.litomerickatelevize.cz

LITOMĚŘICE – Litoměřický Blešák 
– improvizované tržiště, na kterém 
můžete sehnat všechno možné a 
příjemně si přitom popovídat se sou-
sedy, pro letošní rok míří do svého fi-
nále. Ten poslední se uskuteční v so-
botu 6. října. Na Kostelní náměstí 
můžete přijít nakoupit (nebo prodat) 

v době od 8 do 12 hodin. Přineste 
cokoliv – knihy, domácí potřeby, ob-
lečení, které už nechcete a zbytečně 
Vám překáží ve skříních, nebo třeba 
výpěstky z vlastní zahrádky. Žádný 
poplatek ani registrace předem není 
nutná. S sebou vezměte pouze deku 
nebo stoleček a dobrou náladu. 

Blíží se poslední Litoměřický Blešák 

LITOMĚŘICE - Rekordní počasí 
nalákalo rekordní počet návštěvníků. 
Letošním podzimním zahradním ve-
letrhem prošlo 90.000x návštěvníků!
Již první výstavní sobota, kdy byla na 
programu populární česká zpěvačka 
Petra Janů a oblíbená Vinšovanka, 
předčila Zahrada Čech očekávání. 
Za celý den prošlo branami výsta-
viště 18.500x návštěvníků. „Zájem 
o Zahradu Čech je v letošním roce 
velmi vysoký. V sobotu přesáhla 
návštěvnost hodnotu, která byla 
naposledy před 10ti lety. Poslední 
výstavní den, na který lákala mimo 
jiné oblíbená zpěvačka Hana Zago-
rová, zavítalo na výstaviště 16.500x 
návštěvníků“ uvedla obchodní, mar-
ketingová a provozní ředitelka Bc. 
Michaela Mokrá. Návštěvníci mohli 
vybírat z tradičního prodejního sorti-
mentu u téměř 500x vystavovatelů a 
prodejců na ploše více jak 5.000 m2.
Velice pozitivnímu ohlasu se těši-
ly hlavní expoziční části, které se 
v tomto roce nesly v prvorepubliko-
vém duchu. Nosným tématem byly 

„Symboly První republiky“. Po areálu 
byly umístěny výstavy, které nastíni-
ly význam a historii státního znaku, 
hymny, trikolory, lípy i samotné osoby 
prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
První den byl jako tradičně zpestřen 
slavnostním zahájením výstavy na 
hlavním podiu. Za společnost Zahra-
da Čech s.r.o. přivítala návštěvníky 
a vystavovatele obchodní, marketin-
gová a provozní ředitelka paní Bc. 
Michaela Mokrá. Slova se následně 
ujal hejtman Ústeckého kraje pan 
Oldřich Bubeníček, dále ministr ze-
mědělství pan Ing. Miroslav Toman, 
starosta města Litoměřice pan Mgr. 
Ladislav Chlupáč a další významní 
hosté. Průběh dne zpestřila přehlíd-
ka prvorepublikových kostýmů, or-
chestr Melody Gentlemen a zpěvák 
Josef Laufer. V sobotu byl v rámci 
Dne s Receptářem vyhlášen vítězný 
prvorepublikový recept, jímž se staly 
„Hrách a kroupy s uzeným masem“ 
od paní Ireny Polákové z Hlubočep. 
Tento den byl obohacen návštěvou 
speciálního hosta zpěvačky Petry 

Janů. Zahrála a zazpívala také ob-
líbená dechovka Vinšovanka. Den 
s CS Betonem přivedl Elvis Pres-
ley revival a Elán revival. V pondělí 
proběhlo velké finále soutěže ZELÍ 
ROKU 2018, kdy Zelinářská unie 
Čech a Moravy vybrala z výrobců ky-
saného zelí celé ČR vítěze. Tím se 
stalo BYSTROČICKÉ KYSANÉ ZELÍ 
ze Zelárny Jiřího Kubíčka. Program 
toho dne oživila kapela Roxette re-
vival. V úterý přilákala na litoměřic-
ké výstaviště návštěvníky oblíbená 
jihočeská dechovka Babouci. Stře-
da patřila Českému rozhlasu a Val-
demaru Matuškovi revival. Čtvrtek 
se nesl ve znamení Armex Energy. 
Pátek byl věnován samotné Zahradě 
Čech a Rodinnému stříbru, jehož je 
výstava hrdým partnerem. Poslední 
den výstavy byly vyhlášeny výsledky 
soutěží časopisu Zahrádkář v kate-
goriích „Křišťálové jablko“, „Největší 
výpěstek“ a „Nejzajímavější kuriozi-
ta“. Zlatým hřebem celého letošního 
programu pak byla zpěvačka Hana 
Zagorová.

„V závěru je naší milou povinností 
srdečně poděkovat všem partnerům, 
kteří se na letošním ročníku podíleli. 
Zejména pak Ústeckému kraji, Zeli-
nářské unii Čech a Moravy, Ovoc-
nářské unii České republiky, Okresní 
agrární komoře Most a společnos-
tem Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský Holovousy s.r.o., CS-
-Beton, s.r.o., STROM PRAHA a.s. 
a České dráhy, a.s. Poděkování patří 
také paní Ing. Pavlíně Švecové, kte-
rá se podílela na realizaci expozič-
ních částí výstaviště. Děkujeme také 
všem vystavovatelům, prodejcům, 
návštěvníkům i ostatním obchodním 
partnerům za jejich přízeň a podporu 
při letošním ročníku a těšíme se na 
příští ročník“ uzavřela ředitelka Bc. 
Michaela Mokrá. 

AUTOR: Lukáš Fíla
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→ Kompletní cestovatelský servis

→ Zájezdy od více než 300 CK

→ Záloha na všechny 

    letní zájezdy od 500 Kč

Lovosice
Osvoboditelů 18

tel.: 416 533 526
(NC 1. patro)

lovosice@invia.cz

Litoměřice
Dlouhá 187/33

tel.: 478 478 413
mob.: 607 281 257
litomerice@invia.cz

Váš specialista na First Minute

Už i medvědi vědí.
Pily, foukače a další stroje  
v prodejní akci od 15. 9. do 30. 11. 2018

Akční slevy až 3.500 Kč

www.kisplus.cz

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 715 522, 416 715 511
e-mail: info@kisplus.cz

Letošní výstava Zahrada Čech trhala rekordy

LITOMĚŘICE – Třicet studujících má 
nová Akademie umění III.věku, která 
vznikla při Základní umělecké škole v 
Litoměřicích.  Tuto středu 26.září se 
sešli spolu s vedením školy a peda-
gogy v obřadní síni městského úřadu 
na slavnostní imatrikulaci.  Byli u toho 
i zástupci města - starosta Ladislav 
Chlupáč a vedoucí odboru Andrea 
Křížová. Město se totiž postará o 
mzdy učitelů, kteří se budou senio-
rům věnovat. Škola poskytne  prosto-
ry a zázemí, může studujícím zapůjčit 
i nástroje. Výuka bude probíhat v do-
poledních hodinách, protože odpole-
dne  školu navštěvují děti.  Studium 
akademie je tříleté.
„Myslel jsem na to už dlouho, ale to 
víte, zaměstnání, rodina, stavba ba-
ráku… Prostě nebyl čas.  Tak snad  
až teď v důchodu si splním svůj život-
ní sen – naučit se na klavír," řekl po 

imatrikulaci Jan Prokeš z Litoměřic.  
Obdobné  pohnutky jako jeho vedly 
skoro všechny seniory přihlášené 
ke studiu prvního ročníku akademie. 
Jejich snahu něco nového se naučit 
nebo se zdokonalit  ve zvoleném 
oboru ocenili při zápisu ředitelka ZUŠ 
Dominika Valešková i litoměřický sta-
rosta.  Ředitelka připomněla, že kvůli 
velkému zájmu musela škola studen-
ty vybírat.   Drtivá většina z nich se 
chce věnovat  hře na nějaký hudeb-
ní nástroj. Tak třeba Eva Andělová 
se zajímá o hru na basovou kytaru, 
známý litoměřický muzikant, kytaris-
ta Adolf Škarda  by rád rozvíjel svůj 
hudební um ještě ve hře  na piano - s 
jazzovým zaměřením, Dominik Len-
dacký, znalec hry na tzv. koncovky, 
které dokáže i vyrobit, má ambice 
naučit se na klarinet. 

AUTOR: Miroslav Zimmer

LITOMĚŘICE - Pěti hvězdičkami se 
již několik dní pyšní Domov na Dóm-
ském pahorku v Litoměřicích. Oce-
nění uděluje Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republiky. 
Z rukou její viceprezidentky jej slav-
nostně převzal starosta města Ladi-
slav Chlupáč. Pět hvězd je maximum, 
které může organizace získat, jde 
tedy o velký úspěch.
Asociace sdružuje přes tisíc organi-
zací, pouze několik desítek z nich se 
chlubí pěti hvězdami. Při udělováni 
počtu hvězdiček posuzovatelé hod-
notí kvalitu ubytování, stravování, 
trávení volného času nebo také spo-
kojenost klientů. „Ocenění je přidělo-
váno na čtyři roky, poté musí zařízení 
podstoupit přezkoumání a pokud ho 
obhájí, je mu uděleno na další čty-
ři roky. Značka kvality v sociálních 
službách hodnotí všechny důležité 
aspekty pobytu v zařízení z pohledu 

samotného seniora,“ uvedla Daniela 
Lusková.
Starosta Chlupáč připomněl dobu, 
kdy na místě domova stála stará ne-
mocnice a projevil radost nad tím, že 
dnes na jejím místě stojí takto úspěš-
né zařízení. „Jsem rád, že se takto 
velký projekt v minulosti podařil. Toto 
je ideální místo pro dům pro seniory a 
já sem za jeho obyvateli chodím moc 
rád.  Ocenění je zásluhou těch, kteří 
zde pracují, ale i těch, co tu žijí,“ uvedl 
starosta.
Zaměstnancům domova poděkoval 
i místostarosta Pavel Grund. Popřál 
štěstí také dalšímu litoměřickému za-
řízení Srdíčko, které o udělení hvězd 
také usiluje. Zásluhy pracovníků do-
mova si je vědoma i jeho vedoucí 
Jitka Věrnochová. „Co dáváme, to 
se nám i vrací. Práce nás proto těší,“ 
sdělila s úsměvem vedoucí zařízení.  

AUTOR: Andrea Pěkná 

Domov seniorů na Dómském 
pahorku je pětihvězdičkový

Akademie, která  pomůže seniorům plnit sny  

Všechna videa najdete také na 
www.litomerickatelevize.cz

LITOMĚŘICE – Litoměřický Blešák 
– improvizované tržiště, na kterém 
můžete sehnat všechno možné a 
příjemně si přitom popovídat se sou-
sedy, pro letošní rok míří do svého fi-
nále. Ten poslední se uskuteční v so-
botu 6. října. Na Kostelní náměstí 
můžete přijít nakoupit (nebo prodat) 

v době od 8 do 12 hodin. Přineste 
cokoliv – knihy, domácí potřeby, ob-
lečení, které už nechcete a zbytečně 
Vám překáží ve skříních, nebo třeba 
výpěstky z vlastní zahrádky. Žádný 
poplatek ani registrace předem není 
nutná. S sebou vezměte pouze deku 
nebo stoleček a dobrou náladu. 

Blíží se poslední Litoměřický Blešák 

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKAHned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Děčín určitě stojí za návštěvu.
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.cz

Tel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák
Tř. Čs. legií 1083/10 405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí a zdraví v novém roce

PF 2012

František Pelantprimátor
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V prosinci bude omezen provoz na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Dotazy a požadavky na zimní údržbu  volejte dispečeroviTrhy na Masarykově náměstí pokračují 

Od nového roku začnesociální dávky vyplácet úřad práce

Cenu města získaly dvě osobnosti

Nová vitrína kina

Pozvánka na Rybovu mši vánoční

   str.14

O Vánocích na zámek

 str.3

Omezení provozu pokladen magistrátu

Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 

pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 

veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 

  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.  Na hojnou účast se těší vedení 

Společnosti. (spprovc)

všem občanům města

www.zpravodajdecin.com
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O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 

který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

Vánoce v Děčíně: Obří andělé, 
krampusáci nebo adventní kino

Nejen tradiční akce, ale i řada novi-
nek. Děčínské Vánoce budou letos 
jiné, programově bohatší.  

Masarykovo náměstí v Děčíně 
bude letos hlavním centrem vánoč-
ních akcí v Děčíně. Adventní období 
bude oproti předchozím rokům nabité zajímavých programem, připravena je i řada novinek. „Často slýchám, že se nezmůžeme 

na žádnou pořádnou vánoční at-mosféru, že všichni raději jedou do 
jiných měst. Chtěl bych to změnit. 
Přál bych si, aby se lidé cestou z prá-
ce měli možnost zastavit, potkat se 
s přáteli nebo s rodinou u svařeného 
vína, klobásy a koled,“ říká primátor 
města Jaroslav Hrouda.Děčínský advent odstartuje o ví-

kendu 30. 11. až 1. 12. V sobotu pro-
běhne celodenní ledosochání, gast-
roshow s polévkou pro dobrou věc, 
budou se zdobit perníčky, v osmnáct 
hodin pak vystoupí skupina Šlapeto. 
V neděli 1. prosince v 18 hodin se 
pak na Masarykově náměstí rozsvítí 
vánoční strom, a to nejen za přítom-
nosti vedení města, ale i zástupců 
církve, pozvání primátora Jaroslava 

Hroudy totiž přijal litoměřický biskup 
Jan Baxant. Program ale bude pro-
bíhat celý den, vystoupí například 
písničkář Ivan Hlas či pěvecký soubor 
děčínského gymnázia. Vyrábět se 
budou adventní věnce. V pátek 6. 12. bude k vidění show 

Krampus-čerti, a to od 17 hodin. Průvody alpských čertů jsou v naší 
republice velice populární. A právě 
tento strašidelný průvod budete moci zažít poprvé i v Děčíně. Tři de-

sítky čertů se za doprovodu hudby 
a pyrotechnických efektů projde po Masarykově náměstí. Večer pak 

vystoupí skupina Kabát revival. V sobotu 7. 12. se děti mohou těšit 
na vánoční pohádku, Mikulášskou 
nadílku či vystoupení dětí z Domu 
dětí a mládeže v Děčíně. Den zakon-
čí adventní kino nejprve pro děti, 
pak pro dospělé. „Připravujeme pásmo krátko-metrážních filmů. O konkrétních filmech zatím jednáme,“ říká vedoucí 

Kina Sněžník Martin Pošta. Další adventní víkend odstartuje 
v pátek 13. 12. koncertem Michala 
Tučného – revival. V sobotu se bu-
dou prezentovat zájmová sdružení, 

Město Děčín nakoupilo dřevě-
né domky, které budou sloužit trhovcům po celé období letošního 

adventu. Budou se využívat i na 
další akce pořádané v průběhu ce-
lého roku.  Lidé si tak budou moci 
koupit svařené víno či klobásu ne-
jen během slavnostního rozsvícení 
vánočního stromu první adventní 
víkend, ale i během dalších před- 
vánočních dní až do 22. prosince. 

Stánky budou otevřené vždy od 
14 do 21 hodin, a to každý den na třech místech v Děčíně: na Masarykově náměstí, v Křížové ulici a v Podmoklech u kašny před 

hlavním nádražím. Domků město zakoupilo celkem 
dvanáct, a to za 393 tisíc korun. 
Dřevěné stánky jsou o velikosti 2,5 
x 2,5 metru a mají dva pulty.                                                  
       (lus)

opět vystoupí děti z DDM, obří andělé divadla Kvelb a na dospělé 
čeká od 19.00 adventní kino. Neděle 
15. 12.  bude patřit vánočnímu kon-
certu, soutěži o Děčínskou vánočku 
roku a dorazí zvonkohra. Zvonkohra 
je pojízdná, je součástí nákladního 
auta.  Jejím základem je mechanická 
klaviatura a zvony jsou rozmís-těny pravidelně v celé ploše i po obou stranách hráče. To umožňuje 

posluchači bezprostřední vizuální 
kontakt a velmi plastický, prostorový 
zvukový vjem.Ve čtvrtek 19. prosince přijede do 

Děčína vánoční kamion s výsuvným 
pódiem. Děti se mohou těšit i na 
pohádku. Pátek 20. prosince bude 
patřit opět obřím andělům divadla 
Kvelb a vystoupí také houslové trio 
Inflagranti spolu s dětským sborem. 
V sobotu se bude soutěžit o nejlep-
ší vánočku, připraven je i koncert 
rádia Blaník, během nějž vystoupí 
např.  David Deyl. Večer od 19 hodin 
pak proběhne laserová show. V neděli 22.12. budou stánky s občer-

stvením v Děčíně I a Podmoklech 
otevřené naposledy. Pojďte si s námi 
užít děčínský advent.                       (red)

Děčín nakoupil prodejní stánky

Hasiči ze Starého Města mají 
nové auto   
strana 2

Pro velký zájem veřejnosti přichystal primátor města Jaroslav Hrouda letos v pořadí již druhý den otevřených dveří. Lidé se mohou setkat s primá-torem ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v jeho kanceláři na adrese: 
Magistrát města Děčína, Mírové 
náměstí 1175/5, Děčín IV., a to v čase od 9 do 15.30 hodin. Na setkání je nutné se předem ob-jednat, a to telefonicky na čísle 412 593 303.                             (lus)

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKAHned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.cz

Tel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák
Tř. Čs. legií 1083/10 405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí a zdraví v novém roce

PF 2012

František Pelantprimátor
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V prosinci bude omezen provoz na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Dotazy a požadavky na zimní údržbu  volejte dispečeroviTrhy na Masarykově náměstí pokračují 

Od nového roku začnesociální dávky vyplácet úřad práce

Cenu města získaly dvě osobnosti

Nová vitrína kina

Pozvánka na Rybovu mši vánoční

   str.14

O Vánocích na zámek

 str.3

Omezení provozu pokladen magistrátu

Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 

pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 

veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 

  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.  Na hojnou účast se těší vedení 

Společnosti. (spprovc)

všem občanům města

www.zpravodajdecin.com

 MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Z PRAVODAJInformační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 

který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

Vánoce v Děčíně: Obří andělé, 
krampusáci nebo adventní kino

Nejen tradiční akce, ale i řada novi-
nek. Děčínské Vánoce budou letos 
jiné, programově bohatší.  

Masarykovo náměstí v Děčíně 
bude letos hlavním centrem vánoč-
ních akcí v Děčíně. Adventní období 
bude oproti předchozím rokům nabité zajímavých programem, připravena je i řada novinek. „Často slýchám, že se nezmůžeme 

na žádnou pořádnou vánoční at-mosféru, že všichni raději jedou do 
jiných měst. Chtěl bych to změnit. 
Přál bych si, aby se lidé cestou z prá-
ce měli možnost zastavit, potkat se 
s přáteli nebo s rodinou u svařeného 
vína, klobásy a koled,“ říká primátor 
města Jaroslav Hrouda.Děčínský advent odstartuje o ví-

kendu 30. 11. až 1. 12. V sobotu pro-
běhne celodenní ledosochání, gast-
roshow s polévkou pro dobrou věc, 
budou se zdobit perníčky, v osmnáct 
hodin pak vystoupí skupina Šlapeto. 
V neděli 1. prosince v 18 hodin se 
pak na Masarykově náměstí rozsvítí 
vánoční strom, a to nejen za přítom-
nosti vedení města, ale i zástupců 
církve, pozvání primátora Jaroslava 

Hroudy totiž přijal litoměřický biskup 
Jan Baxant. Program ale bude pro-
bíhat celý den, vystoupí například 
písničkář Ivan Hlas či pěvecký soubor 
děčínského gymnázia. Vyrábět se 
budou adventní věnce. V pátek 6. 12. bude k vidění show 

Krampus-čerti, a to od 17 hodin. Průvody alpských čertů jsou v naší 
republice velice populární. A právě 
tento strašidelný průvod budete moci zažít poprvé i v Děčíně. Tři de-

sítky čertů se za doprovodu hudby 
a pyrotechnických efektů projde po Masarykově náměstí. Večer pak 

vystoupí skupina Kabát revival. V sobotu 7. 12. se děti mohou těšit 
na vánoční pohádku, Mikulášskou 
nadílku či vystoupení dětí z Domu 
dětí a mládeže v Děčíně. Den zakon-
čí adventní kino nejprve pro děti, 
pak pro dospělé. „Připravujeme pásmo krátko-metrážních filmů. O konkrétních filmech zatím jednáme,“ říká vedoucí 

Kina Sněžník Martin Pošta. Další adventní víkend odstartuje 
v pátek 13. 12. koncertem Michala 
Tučného – revival. V sobotu se bu-
dou prezentovat zájmová sdružení, 

Město Děčín nakoupilo dřevě-
né domky, které budou sloužit trhovcům po celé období letošního 

adventu. Budou se využívat i na 
další akce pořádané v průběhu ce-
lého roku.  Lidé si tak budou moci 
koupit svařené víno či klobásu ne-
jen během slavnostního rozsvícení 
vánočního stromu první adventní 
víkend, ale i během dalších před- 
vánočních dní až do 22. prosince. 

Stánky budou otevřené vždy od 
14 do 21 hodin, a to každý den na třech místech v Děčíně: na Masarykově náměstí, v Křížové ulici a v Podmoklech u kašny před 

hlavním nádražím. Domků město zakoupilo celkem 
dvanáct, a to za 393 tisíc korun. 
Dřevěné stánky jsou o velikosti 2,5 
x 2,5 metru a mají dva pulty.                                                  
       (lus)

opět vystoupí děti z DDM, obří andělé divadla Kvelb a na dospělé 
čeká od 19.00 adventní kino. Neděle 
15. 12.  bude patřit vánočnímu kon-
certu, soutěži o Děčínskou vánočku 
roku a dorazí zvonkohra. Zvonkohra 
je pojízdná, je součástí nákladního 
auta.  Jejím základem je mechanická 
klaviatura a zvony jsou rozmís-těny pravidelně v celé ploše i po obou stranách hráče. To umožňuje 

posluchači bezprostřední vizuální 
kontakt a velmi plastický, prostorový 
zvukový vjem.Ve čtvrtek 19. prosince přijede do 

Děčína vánoční kamion s výsuvným 
pódiem. Děti se mohou těšit i na 
pohádku. Pátek 20. prosince bude 
patřit opět obřím andělům divadla 
Kvelb a vystoupí také houslové trio 
Inflagranti spolu s dětským sborem. 
V sobotu se bude soutěžit o nejlep-
ší vánočku, připraven je i koncert 
rádia Blaník, během nějž vystoupí 
např.  David Deyl. Večer od 19 hodin 
pak proběhne laserová show. V neděli 22.12. budou stánky s občer-

stvením v Děčíně I a Podmoklech 
otevřené naposledy. Pojďte si s námi 
užít děčínský advent.                       (red)

Děčín nakoupil prodejní stánky
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Pro velký zájem veřejnosti přichystal primátor města Jaroslav Hrouda letos v pořadí již druhý den otevřených dveří. Lidé se mohou setkat s primá-torem ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v jeho kanceláři na adrese: 
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Eva Stolařová

Nejlepší Babička  kraje je z Teplic
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Zuzana Truplová
Thálii jsem bujaře slavila dva týdny

STRANY 8–9

Problémová ubytovna Modrá má nového majitele
STRANA 5

Jízdenka kraje bude platit  i v ústecké MHD
STRANA 6

Zprávy

Kontakty

Ceník inzerceÚstecký kraj

uzávěrka U, distribuce D

Seniorské listy Vaše Litoměřicko 24 Zpravodaj 
města Děčín Žít Ústí Žít Teplice

Místo distribuce Ústecký kraj Litoměřice Děčín Ústí nad Labem Teplice

náklad 70 000 19 000 26 000 47 500 26 500

formát A K R A A

1/1 33 000 Kč 29 000 Kč 12 000 Kč 29 900 Kč 22 900 Kč

1/2 19 000 Kč 14 500 Kč 6 000 Kč 16 000 Kč 12 000 Kč

1/3 13 000 Kč x 4 000 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč

1/4 11 000 Kč 7 250 Kč 3 000 Kč 9 000 Kč 7 000 Kč

1/8 6 000 Kč x 1 500 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč

1/9 3 625 Kč

1/16 x x 750 Kč 2 600 Kč 1 950 Kč

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.ceskydomov.cz

Ústí nad Labem
Seniorské listy

70 000ks

Ústí nad Labem
Žít Ústí

47 500 ks

Zpravodaj Děčín
26 000 ks

Teplice
Žít Teplice
26 500 ks

Litoměřice
Vaše Litoměřicko 24

19 000 ks

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.
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Zuzana 
Truplová

Thálii jsem 
bujaře slavila 

dva týdny
STRANY 8–9

Problémová ubytovna Modrá 

má nového majitele
STRANA 5

Jízdenka kraje bude platit  
i v ústecké MHD

STRANA 6

Zprávy

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

Seniorské listy
U x x 25.3. x x 2.6. x x x 1.9. x 25.11.
D x x 8.4. x x 17.6. x x x 16.9. x 9.12.

Vaše Litoměřicko 24
U 18.12. 22.1. 19.2. 18.3. 22.4. 20.5. 17.6. 23.7. 20.8. 24.9. 22.10. 19.11.
D 7.1. 4.2. 3.3. 31.3. 5.5. 2.6. 30.6. 4.8. 1.9. 6.10. 3.11. 1.12.

Zpravodaj 
města Děčín

U 6.1. 3.2. 2.3. 1.4. 27.4. 25.5. 22.6. 10.8. 14.9. 12.10. 9.11. 7.12.
D 17.1. 14.2. 13.3. 10.4. 8.5. 5.6. 3.7. 21.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.
U 10.1. 17.2. 16.3. 14.4. 11.5. 8.6. 13.7. 1.9. 29.9 26.10. 23.11. x
D 31.1. 28.2. 27.3. 24.4. 22.5. 19.6. 24.7. 11.9. 9.10. 6.11. 4.12. x

Žít Ústí
U 15.1. 12.2. 18.3. 15.4. 14.5. 17.6. 15,7. 19.8. 16.9. 20.10. 11.11. 2.12.
D 27.1. 24.2. 30.3. 27.4. 25.5. 29.6. 27.7. 31.8. 29.9. 26.10. 23.11. 14.12.

Žít Teplice
U 15.1. 12.2. 18.3. 15.4. 14.5. 17.6. 15,7. 19.8. 16.9. 20.10. 11.11. 2.12.
D 27.1. 24.2. 30.3. 27.4. 25.5. 29.6. 27.7. 31.8. 29.9. 26.10. 23.11. 14.12.
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Město Třebíč hodlá vystoupit 
z organizace sdružující celosvě-

tově města s památkami UNE-
SCO.

� Antonín Zvěřina

Zrušit členství v OWhC – Orga-

nization  of World Heritage Cities 

doporučila rada města třebíčskému 

zastupitelstvu.  Jedná se o organizaci 

sdružující města s památkami UNES-

CO. Předkladatel místostarosta Pavel 

Janata (KDU-ČSL) zdůraznil, že se 

v žádném případě nejedná o vymazá-

ní památek ze seznamu světového kul-

turního dědictví UNESCO.
„OWHC je dobrovolné sdružení, do 

kterého města s památkami UNES-

CO mohou a nemusí vstoupit. Město 

Třebíč do organizace vstoupilo v roce 

2004, tedy krátce po zapsání pamá-

tek na seznam UNESCO s cílem, že 

to bude pro město přínosné,“ poukázal 

Janata.  
Upozornil, že za patnáct let žádný 

přínos město nezaznamenalo. Nej-

významnější aktivitou jsou každo-

roční konference většinou ve vzdá-

lených zemích. Účast je pro jednoho 

člena z města zdarma. 
Žádný přínos„Ale nikoli cesta, ubytování a další 

náklady s tím spojené,“ nastínil Jana-

ta. Připomněl, že z organizace napří-

klad vystoupilo město Telč. Myslí si, 

že pro město je daleko větším příno-

sem členství ve spolku České dědic-

tví UNESCO, kdy setkávání není tak 

nákladné a přispívá k předávání zku-

šeností.
„Vznikají v rámci tohoto spolku i spo-

lečné projekty na společnou propagaci,“ 

poukázal Janata. Připomněl, že člen-

ství v OWHC stojí město každý rok 

zhruba 65 tisíc korun. Připomněl, že 

s vystoupením nejsou žádné problé-

my, prostě to město jen oznámí.
Zdůvodnění nestačilo Aleši Nová-

kovi (Třebíč Občanům). Chtěl vědět, 

zda se zástupce města nějaké kon-

ference zúčastnil. „Kontaktoval jsem 

starosty Telče Romana Fabeše a ten 

mně tvrdil, že město stále v organizaci 

je,“ prohlásil Novák. Naznačil, že se určitě jedná o pres-

tižní organizaci, částka asi tři tisíce 

dolarů není pro město vysoká. Sta-

rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) kon-

statoval, že osobně mluvil se sta-

rostou Telče a ten ho ubezpečil, že 

město není členem této organizace. 
Připustil, že konferencí se za město 

nikdo neúčastnil.  
(Pokračování na str. 3)

Zrušili členství ve sdružení měst

DEN MĚSTA. Zajímavá akce se letos uskutečnila v Třebíči na Hrádku. Jednalo se o premiéru propagace města a všech aktivit 

s tím spojených, Den města. Starosta Pavel Pacal věří, že se stane tradicí. Na fotu jedna z aktivit. Foto: Antonín Zvěřina

Setkají se diabeticiVeřejné setkání diabetiků se usku-

teční ve středu 13. listopadu od pat-

nácti hodin v zasedací místnosti tře-

bíčského městského zastupitelstva 

na Masarykově náměstí. Program 

zahájí zpráva o činnosti. Následuje 

bohatý program plný informací. Akci 

pořádá Svaz diabetiků ČR – územní 

organizace Třebíč.    
 -zt-Seminář se zaměří na dospívajícíSeminář Dospívající v rodině pořá-

dá Centrum Ruth ve svých prosto-

rách na Karlově náměstí v úterý 19. 

listopadu od 16.30 hodin. Zájem-

ci se dozvědí, jak zvládnout toto 

náročné období, jak komunikovat s 

dospívajícími, jak zachovat rodičov-

skou autoritu a dovést své dítě až do 

dospělosti. Nejen o těchto otázkách 

bude hovořit psycholožka Mgr. Elen 

Sejrková.  

 -zt-

Lidé si připomenou sametovou revoluci Sametová třicítka, to je název oslav 

30. výročí sametové revoluce, které se 

uskuteční na Karlově náměstí v Třebíči 

od 18 hodin. Účastníci si připomenou 

hodnoty spojené s bojem za svobo-

du a demokracii v dobách totalitních 

režimů. Mohou se těšit na tradiční 

lampiónový průvod, vystoupení bratrů 

Valových, Dětský pěvecký sbor Slunko, 

koncert beatfolkové kapely Epydemye 

z Českých Budějovic a unikátní video-

mapping.  

 -zt-

Dobrušská střední škola 

se může pochlubit výji-

mečným sportovním talen-

tem.
JANA MELICHAROVÁ

DOBRUŠKA – Alex Maryš-

ka, student 3. ročníku učební-

ho oboru Nástrojař ze Střední 

školy – Podorlické vzdělávací 

centrum z Dobrušky, obhájil 

titul mistra světa v bench pre-

ssu a stal se světovým rekord-

manem. Jeho cesta k titulu 

a světovému rekordu však ne-

byla jednoduchá. Alex musel 

navzpírat tisíce kilogramů.
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Foto: Vojtěch Podstavek

Svatý Martin do Kvasin sníh nepřivezl

KVASINY – Lidé v Kvasinách přivítali svatého Martina, který uslyšel volání nedočkavých dětí. Sníh ale nepřivezl. Svatomartinský průvod v čele se svatým Mar-

tinem se konal v sobotu 9. listopadu. 
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Glosa 

Petra Voldána

Přišel čas 

vlčích máků

Včera byl 11. listopad, svátek 

měli Martinové a podle pranostik 

by měl stejnojmenný chlapík při-

cválat na bílém koni.

Ale je to dnes trochu přetaho-

vaná.
Datum 11. 11. totiž pro sebe 

s pomocí masivní reklamy přita-

huje i za podpory dalšího čísel-

ného trumfu – jedenácté hodiny 

– tradice otvírání lahví s mladým 

Svatomartinským vínem. Ostatně 

společně s pečenou husou ovládlo 

mladé víno i uplynulý víkend, jako 

předzvěst dnešních přípitků, údaj-

ně u nás historicky spadajících až 

do časů císaře Josefa II.

A tak za jiskrou nových vín, 

která u nás předbíhá francouzskou 

obdobu tradičních prvních doušků 

Beaujolais o třetím čtvrtku listopa-

du, je bohužel trochu ve stínu třetí 

význam data 11. 11.

Jedenáctého listopadu 1918 

bylo podepsáno ve vagonu na seve-

ru Francie příměří mezi Spojenci 

a Německem, které fakticky ukon-

čilo na západní frontě boje 1. svě-

tové války. Řečeno s německým 

veteránem této války Remarquem, 

nastal „Na západní frontě klid“.

A o válečné veterány dnes po-

dle mého jde především. Při vší 

úctě ke všem svátek slavícím Mar-

tinům, k jejich jmenovci, sem tam 

se o tomto datu zjevujícím na (sně-

ho) bílém koni, i k mladičkému 

vínu s husí podporou.

Když psal počátkem května 

roku 1915 kanadský válečný chi-

rurg na bojové frontě ve Flan-

drech na území dnešní Belgie 

poctu padlým kamarádům, báseň 

Na flanderských polích, netušil, 

že jeho zmínka vlčích máků zalo-

ží celosvětovou tradici. Rudé vlčí 

máky se staly symbolem památky 

válečných veteránů. Což kanadský 

vojenský lékař předvídat skutečně 

nemohl.

Co si ale skoro s jistotou přál, 

to byl nejen konec té první světo-

vé válečné vřavy. Soudím, že také 

doufal s ohledem na její tragické 

následky pro miliony lidí v pouči-

telnost lidstva a snahu nic podob-

ného neopakovat. Protože jsme 

ale nepoučitelní, máme válečné 

veterány i takřka ze současnosti. 

Bohužel.

A tak by podle mého měla v té 

přetahované o nejsilnější motiv 

připomínat si datum 11. 11. vítězit 

právě památka veteránů všech vá-

lek. Ať už budeme mít v klopě sym-

bol červených vlčích máků, nebo 

ne. Jejich čas včera přišel. A teď 

už klidné úterý i celý týden.

Mistr světa v bench pressu 

je ze SŠ – PVC Dobruška

VÝCHODNÍ 
ČECHY 

A JAPONSKOU HIROSHIMU 
SPOJUJE

ATOMOVÁ 
BOMBA
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DOBRUŠKA – Městská knihovna v Dobruš-

ce připravila autorské čtení Jitky Šestákové 

z knihy 1989: Praha na konci listopadu

„K 30. výročí listopadových událostí roku 

1989 vás zveme na autorské čtení dokumen-

tu, který vznikal přímo v průběhu tohoto 

dění a zaznamenává čtyřiadvacet dnů od zbi-

tí studentů na Národní třídě po vznik Vlády 

národního porozumění 10. prosince. Je tak 

možné znovu vstoupit do tohoto času, který 

rozhodl o našem dalším směřování, a v prů-

běhu besedy i zavzpomínat, jak kdo z nás 

tento čas prožil a co pro něj znamená,“ zvou 

pořadatelé.

Novinářka Jitka Šestáková o této knize říká:

„Rozhodla jsem se tento třicet let starý 

text vydat jako poděkování všem, kteří svou 

odvahou, vůlí a činy rozhodli o pádu komunis-

tického totalitního režimu v naší zemi. A také 

jsem přitom myslela na mladé lidi, pro které 

je to už opravdu jenom historie.“

Autorské čtení z knihy 1989: Praha na kon-

ci listopadu knihovna chystá na 14. listopadu 

v 18 hodin. 

(voř)

Autorské čtení z knihy 1989: 

Praha na konci listopadu

HRAŠTICE – Hlášení 

o požáru objektu autodílny 

v katastru části Hraštice 

přijalo krajské operační 

a informační středisko HZS 

Královéhradeckého kraje 

první listopadovou středu, 

sedmnáct minut po půlnoci. 

Na místo události byly ihned 

vyslány jednotky požární 

ochrany, byl také vyhlášen 

druhý stupeň požárního po-

plachu.
„Při příjezdu hasičů 

na místo události byl už 

objekt celý v plamenech. 

Jednotky zahájily hasební 

zásah, který prováděly zven-

čí dílny a soustředily se také 

na ochranu okolních budov. 

Velitel zásahu nechal zřídit 

dva bojové úseky, z každé 

strany objektu byly nasaze-

ny tři vodní proudy. Zasahu-

jící hasiči prováděli zásah 

pouze zvenku, a to z bezpeč-

né vzdálenosti. Pohyb uvnitř 

hořící budovy byl pro hasiče 

velmi nebezpečný. V místě 

se totiž nacházely tlakové 

lahve, hrozilo zhroucení 

střešní konstrukce a hasiči 

neměli dostatek informací 

o tom, jaké další nebezpeč-

né materiály mohou v dílně 

být. Následně se hasičům 

podařilo požár ohraničit, 

aby se dál nešířil, a v 01.42 

hodin oznámil velitel zása-

hu lokalizaci,“ uvedla mluv-

čí hasičů Martina Götzová.
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Noční požár 

v Hraštici zcela 

zničil autodílnu

úterý  Ι 12. listopadu 2019  Ι  ročník 60/46 

Jiskra Rychnovska  Ι  cena 20 Kč

60 ročníků s vámi!

   Den: 6            
            

   Noc: 0
čtvrtek

   Den: 4            
            

  Noc: 0

redakce@orlickytydenik.cz

 sport@orlickytydenik.cz, inzerce@orlickytydenik.cz 

tel.: 777 761 401

facebook: Orlický týdeník

Den: 7            
         Noc: 3 

úterý

středa

  Dnes čtěte:

RYCHNOVSKO – Rychnov-

ští archeologové hlásí zcela 

unikátní nález. Po více než 

sto letech byl první listopado-

vou sobotu na území okresu 

Rychnov nad Kněžnou nale-

zen bronzový meč. >>2

REGION – Rada kraje roz-

hodla o zápisu Betlemářství 

na krajský Seznam nemateriál-

ních statků tradiční lidové kul-

tury Královéhradeckého kraje. 

V plánu je také zápis na celore-

publikový seznam. 
>>3

Našel se tři tisíce 

let starý meč

Betlemářství patří 

na seznam kultury

Fotbal: Ohlédnutí 

za I.B třídou

RYCHNOVSKO – Jako první 

z krajských soutěží skončila 

podzimní sezona pro týmy 

hrající I.B třídu. Našich šest 

okresních zástupců do ní vstu-

povalo s rozdílnými ambice-

mi. 
>>SPORT

součástí je 
TV program

listopad 2019 
XXVI

Housing First startuje první 
fázi

str. 3

Stříbrné údolí středem  
pozornosti

str. 12

Parkoviště P+R se dokončuje

str. 24

Okolí Dělnického domu  
se upraví

str. 26

POROTOU byly oceněny tři z šesti návrhů architektonické soutěže na podobu  Horácké multifunkční arény. Repro: archiv MMJ

Jihlava zná budoucí podobu  
Horácké multifunkční arény

Statutární město Jihlava na konci září 
ukončilo užší architektonickou soutěž 
o návrh Horácké multifunkční arény v 
Jihlavě. 

Vítězným se stal návrh Prof. Ing. 
Josefa Chybíka v autorské spolupráci s 
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS s. r. o., který si poro-
tu získal díky rozvržení jednotlivých 
objektů s důrazem na prostupnost a 
otevřenost, která počítá i s parkem 
Smetanovy sady.

„Vybraný návrh akcentuje areál jako 
soubor samostatných objektů, které 
umožňují prostupnost územím a dávají 
zástavbě příjemné městské měřítko. Tím 
návrh například posiluje význam parku, 
který se vlévá mezi budovy a také vytvá-
ří různorodá veřejná prostranství, která 
svou podobou posilují městský charakter 
areálu jako místa pro život a napomáha-
jí spoluvytvářet bezpečné prostředí,“ uve-
dl radní David Beke, manažer výstavby 
Horácké multifunkční arény.

„Arénu koncipujeme tak, že hlediště 
pojme 5600 diváků, kteří budou tvořit 
jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemu-
jí po 360 stupních hrací plochu. Dalším 
důležitým aspektem je začlenění aré-
ny do města. Naší ambicí bylo vytvořit 
kompaktní stavbu, která nebude v území 
bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kva-
lity parku a přilehlých ulic,“ uvedl Ond-
řej Chybík, spoluautor projektu z ateli-
éru CHYBIK+KRISTOF.

Oceněny byly i další dva návrhy. 
Na druhém místě se umístila hala ve 
tvaru puku společnosti PROJEK-
TIL ARCHITEKTI s. r. o., který dává 
důraz na velkorysost městského pro-
storu. Třetí místo obdržel návrh archi-
tektů Jakuba Našince, Aleše Kubalíka, 
Josefa Kociána a Veroniky Sávové, a 
to zejména díky zpracování vnitřního 
prostoru, který nabízí dostatečné kapa-
city pro kvalitní provozní řešení.

„Nutno říci, že vítězný návrh není na 
sto procent finálním řešením. Pokud se 
s vítězem soutěže domluvíme na spo-
lupráci, bude následovat dopracování 
studie, která může doznat dílčích změn, 
a to jak na základě doporučení poro-
ty či města, tak na základě požadavků 
samotných uživatelů,“ doplnil David 
Beke.

Statutární město Jihlava odměnilo 
vítězný návrh částkou jeden a půl mili-

onů korun. Druhý návrh byl oceněn 
milionem a 100 tisíci korunami, třetí 
850 tisíci.

Výstava návrhů
Celkem se do užší architektonické 

soutěže dostalo šest návrhů, které byly 
představeny 2. října 2019 výstavě návr-
hů. Vernisáž proběhla na Horáckém 
zimním stadionu, kde budou návrhy 
vystaveny až do konce října. -tz-

4. 11. 2019
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Na nám stí op t vyroste zeStudenti Univerzity Hradec Krá-lové (UHK), Muzeum východních ech (MV ) v Hradci Králové a Cen-trum um leckých aktivit (CUA) – ti všichni spojili síly, aby u p íležitosti30. výro í od listopadových událostí v roce 1989 zrekonstruovali stavbu zdi z papírových krabic. Ta vyrostla na tehdejším Gottwaldov  nám stív prosinci 1989. 
„Asi dvacet metr  dlouhá ze  teh-dy vyrostla, aby od sebe symbolicky odd lila moc komunistickou (sídlo OV KS  ve Steinského paláci) od sídla m stského národního výboru a bezpe nostních orgán  na prot jšístran  nám stí. O rekonstrukci této historické události se pokusíme ve dnech 11. – 19. listopadu,“ p ibližujeakci rektor UHK Kamil Ku a. editelMV  Petr Grulich dodává: „Krabice, ze kterých byla tehdy ze  postavena, byly popsány požadavky a výzva-mi demonstrujících, vtipnými hesly a r znými hláškami. P i letošní akci bychom ovšem cht li cílit spíše na osobní stránku života obyvatel m s-ta. Vyzýváme proto Hrade áky, aby 

p inesli svou vlastní krabici s osob-ním vzkazem, vzpomínkou i p á-ním a pomohli nám tak postavit zeroku 2019. Poj me se pod lit i o to, co se nám jako zemi i v osobním život  za t ch 30 let poda ilo. I když se to v šedi každodenních starostí nezdá, rozhodn  toho není málo. “ Svou krabici, se vzkazem i bez n j,m že každý p inést na Ulrichovo ná-m stí až do 19. listopadu. Program tu vyvrcholí happeningem v ned li 17. listopadu od 14 hodin, kdy se p ed-staví s hudebním vystoupením žáci Václava Klecandra ze základní um -lecké školy F. I. T my z Kostelce nad Orlicí. „Hlavním bodem programu ov-šem bude koncert undergroundové kapely Bílé sv tlo, která vznikla pod p ímým vlivem The Plastic People of the Universe,“ uvádí editelka Centra um leckých aktivit Martina Erbsová. Ve dnech 11. – 19. listopadu budou vždy v asech od 13:30 hodin do 18 hodin na Ulrichov  nám stí studenti UHK, kte í pomohou s výzdobou kra-bic, jejich pomalováním, popsáním apod.                                   (nov+hep)

Martinské trhy už po trnáctép icházejí se zajímavou nabídkouHradecká kulturní a vzd lávacíspole nost za podpory Statutárního m sta Hradec Králové p ichází již po trnácté s tradi ním p edváno nímjarmarkem lidových emesel - Martin-skými trhy. Do našeho m sta se tak v sobotu 9. listopadu sjedou emeslní-ci z m st, obcí a vísek, aby ve všech prostorách Adalbertina, atria budovy a p ilehlého parkovišt  od 9 do 16 hodin p edvedli výrobky lidové tvor-by a um leckých emesel v etn  vá-no ního zvykosloví. A výb r tu bude vskutku bohatý, nebo  se p ihlásilomnoho prodejc  ze všech kout  zem . Co všechno na trzích uvidíte? Ke-ramiku užitkovou i dekorativní, váno -ní ozdoby, prostírání a dekorace, ma-lované sklo, výrobky ze d eva, k že,proutí, skla, kovu, v elího vosku, vit-ráže, sví ky, batiku, patchwork, drob-né i v tší dárky z p írodních materiála další výrobky lidové tvorby. Bohatá nabídka obsahuje rovn ž betlémy, retro ozdoby nebo nap íklad výrobky z ov í vlny. Nebudou chyb t ani textil-ní a d ev né hra ky, polštá ky, epice,šátky, kabelky, kapsá e, aranže z p í-rodních materiál , šperky a bižuterie 

a kupa drobností jen tak pro radost.Co m žete na trzích ochutnat? Kýtu na rožni, sýry, tradi ní lidové pe ivo,placky, halušky, Krakonošovy dobroty, opékané selátko, pražené o íšky, dý-ová a slune nicová semínka, slané i sladké o echy a mandle, martinské rohlíky, kolá e, štrúdl, štramberské uši, staro eský trdelník, medovinu, ovocné a sva ené víno a spoustu dal-ších dobrot. 
Ale ani to není ješt  všechno. Na Dni otev ených dve í Spolku lidové tvorby, který bude mít prostor v Bílém salon-ku Adalbertina, se budou d ti i dosp lí moci nau it vyráb t váno ní ozdoby z papíru, ze sklen ných korálk , kuku-i ného šustí a dalších materiál  a se-známit se s váno ním zvykoslovím. Dalším magnetem bude jist  prezenta-ce St ední um leckopr myslové školy hudebních nástroj  a nábytku. V expo-zici, umíst né p ímo na pódiu velkého sálu, si návšt vníci budou moci vyzkou-šet svoji manuální zru nost p i práci s ezbá skými dlátky pod odborným dohledem mistr  a student  školy. Na venkovním parkovišti pak budou svoji dovednost prezentovat um le tí ková-i ze St ední školy Hradební.   (hksv)

K muzeu p ijede MasarykMuzeum východních ech a es-koslovenská obec legioná ská v Hrad-ci Králové po ádají 9. listopadu od 14 hodin rekonstrukci P íjezdu preziden-ta Tomáše Garrigua Masaryka p ip íležitosti 100. výro í první hradec-ké návšt vy TGM v prezidentském ú adu. Prezidentská kolona za ú astiSelské jízdy z Janákova východo es-kého sboru, Sokolské stráže a jed-notky eskoslovenské armády p ijedek budov  Muzea východních ech na Eliš in  náb eží, které si prezident p ed 100 lety prohlédl. Pr vod pojede na trase Ba kovo nám stí - Masary-kovo nám stí - Havlí kova ulice - Mu-zeum východních ech.Po slavnostním uvítání prezidenta p edstaviteli m sta bude akce pokra-ovat p ednáškou o bojích na T šín-sku a Slovensku, kterých se zú astniliobyvatelé Hradce Králové a usilovali tak o udržení územní integrity mladé republiky eskoslovenské. K vid níbude i zajímavá p ehlídka historic-kých uniforem a program doprovodí výstava fotogra  í p íjezdu TGM do Hradce Králové.                             (od)

Vedení m sta se v druhém listopadovém týdnu chce sejít se zástupci Spole enství
vlastník  jednotek (SVJ) z Benešovy t ídy. Ú elem má být podepsání smlouvy o spo-
lupráci mezi m stem a zástupci SVJ a p edání pot ebných podklad  zástupc m sdru-
žení pro zajiš ování souhlas  vlastník  bytových jednotek se stavbou na jejich po-
zemku. Podle sou asného výkladu legislativy sta í 75 % souhlas , na jejich zajišt ní
jsou smlouvou stanoveny t i m síce. Je to d ležitý krok v p íprav  mnohasetmilióno-
vé rekonstrukce chátrající ásti našeho m sta.

D ležitý krok p ed rekonstrukcí Benešovy t ídy:sch zka vedení m sta se zástupci vlastník  byt

„A koliv nechci p edbíhat, vypadá to, že SVJ budou se zn ním smlouvy o spolupráci souhlasit a v listopadu ji po-depíšeme. Pak za ne pro SVJ shán nípodpis  od jednotlivých vlastník  byt ,kterými vyjád í souhlasné stanovisko se stavebními úpravami na jejich po-zemku. M sto jich pro žádost o územ-ní rozhodnutí pot ebuje 75 %. Jakmile budou podpisy nasbírány, bude za-hájeno územní ízení. Dokumentaci k územnímu rozhodnutí už máme p i-pravenou. Proces získání územního rozhodnutí m že trvat t i až p t m sí-c , to je dáno legislativn , rozhoduje o tom státní správa,“ íká nám stek pri-mátora pro oblast investic Ji í Bláha. 

Jakmile m sto získá územní roz-hodnutí, bude si moci nechat vypra-covat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, na kterou má projektant podle smlouvy o dílo deset m síc . „V moment , kdy budeme mít projektovou dokumentaci, musí-me pro stavbu zajistit ješt  stavební povolení, ke kterému bude pot ebaaktualizovat souhlasy vlastník . Poté bude na ad  státní správa, která roz-hoduje o vydání stavebního povolení. V íme, že by to mohlo být vy ízenob hem t í až p ti m síc ,“ p ibližujedalší postup Bláha. Posledním úkonem pro zadání vý-b rového ízení bude ješt  zhotove-

ní provád cí dokumentace, na jejíž zhotovení je podle smlouvy p t m sí-c . Poté bude možné p ejít k vypsání výb rového ízení na zhotovitele sta-vebních prací. „Veškeré kroky budou muset posv tit vždy orgány m sta,je to sice b h na dlouhou tra , ale pokud budou vlastníci nemovitos-tí – byt  na Benešov  t íd  táhnout s m stem za jeden provaz, nevidím d vod, pro  by to nešlo. Výb rové í-zení by v p ípad  p íznivých podmí-nek mohlo být vypsáno v roce 2023. To se m že zdát dlouho, p evážnáv tšina termín  je dána zákonem, a tudíž je nelze urychlit,“ dopl ujeBláha.
   (red)

Hudbocvi na  -  název, který a  s um leckou školou souvisí jen z poloviny, je vlastní hradecké ZUŠ St ezina. Škola 

už léta eká na svoji rekonstrukci a také na  vyhovující, moderní koncertní sál s dostate nou kapacitou.  P estože se po 

kv tnové petici rodi  žák  a stavb  školy z papírových krabic trochu ledy pohnuly, nový sál nebude škola mít d íve než 

za dva t i roky a to v t ch nejoptimisti t jších p edstavách. Vedení školy se tedy rozhodlo využít stávající prostory malé 

t locvi ny a vytvo ilo z ní provizorní koncertní sál. Odtud ten podivný název Hudbocvi na. V sále totiž najdete podium, 

klavír, zvukovou techniku ale i žeb iny, kruhy a basketbalový koš. Provoz  Hudbocvi ny St ezina zahájila koncertem  ab-

solvent  - Opensálem. Nechyb lo ani p est ižení, v tomto p ípad  ne slavnostní pásky, ale tkani ky od tenisek. „Je pot eba

si uv domit, že jde skute n  o provizorium. Pevn  doufám, že se v p íštích letech poda í vybudovat d stojný a pot ebám

školy odpovídající koncertní sál. Nicmén  už se skute n  t žko vejdeme do našich stávajících sálk , máme orchestry, 

které nemají  kde hrát,“ ekl k otev ení sálu Karel Šust, editel ZUŠ St ezina. Text a foto Jitka Hodasová

listopad/

PRONÁJEM
OUTSOURCING

SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

Zrod demokracieJiž třicet let uběhlo od politických 

změn v Československu, k nimž 

došlo mezi 17. listopadem a 29. pro-

sincem roku 1989.ŽN již od ledna přináší seriál k 30. 

výročí sametové revoluce. Měsíc po 

měsíci monitorujeme události pře-

dělového roku. Dnes se tedy ocitáme mezi studenty 

na Národní třídě, při demonstracích 

na Letné či pod balkonem Melantri-

chu, odkud poprvé promluví Václav 

Havel... Přinášíme i vzpomínky účast-

níků žďárských „listopadových“ udá-

lostí. Více na str. 10-12 a 18. -lko- Žďárský programk 17. listopadu� 16.00 Café u Tety Hany, Zeptej 

se babičky a dědy - Vyhodnocení 

studentské soutěže � 18.00 nám. 

Republiky, Pietní setkání u desky 

Dne boje za svobodu a demokracii. 

Odhalení umělecké konstrukce stu-

dentů VOŠ a SPŠ Žďár n. S. � Ukázky 

první pomoci před a po roce 1989 stu-

dentů SZŠ a VOŠZ Žďár n. S. � Lam-

pionový průvod městem od hotelu U 

Labutě � Závěrečné slovo před DK a 

zpěv české státní hymny. 
-red- DEMONSTRA CE  Žďáráků před Bílou Labutí 27. 11. 1989 za svobodné volby a demokracii. Foto: Jaroslav Šindelka

Žďár po zkušenostech s pro-
blémy zimní údržby města a 

místních komunikací v minu-
lé sezóně upravil plán zimní 

údržby města (PZÚM).Jak informuje místostarostka Lud-

mila Řezníčková mající nad komu-

nálními službami města garanci, plán 

nově vymezuje pojmy užívané při 

zimní údržbě, stanovuje časové inter-

valy pro zahájení údržby po napad-

nutí sněhu a určuje pořadí údržby 

jednotlivých komunikací v nadcháze-

jícím zimním období. Byly také sta-

noveny úseky místních komunikací, 

které pro nízký význam nebudou v zi-

mě udržované. Do nových pravidel jsou zahrnuty 

veškeré připomínky občanů i komi-

se, která se problematikou zaobírala. 

Všechny podněty byly dle místosta-

rostky zařazeny nebo vypořádány.
„PZÚM určuje i způsob sypání inert-

ním materiálem nebo směsmi na rozmr-

zání a po zkušenostech byla upravena 

mapa údržby jednotlivých komunikací 

dle stupňů intenzity,“ říká Řezníčková. 

Do PZÚM byly zavedeny nové poj-

my, které městu chyběly ve stávají-

cí smlouvě. Jedním z nich je ‘mimo-

řádný zimní stav‘ (MZS), který je 

dle Řezníčkové úplně něco jiného 

než ‚kalamitní stav‘  „Vycházíme ze 

zákona. Mimořádný zimní stav je situ-

ace, kdy dojde ke zhoršení sjízdnosti a 

schůdnosti komunikací, vzniklé nárazo-

vým spadem sněhu, nepřetržitým dlou-

hodobým sněžením nebo vytvořením 

mimořádné velké a souvislé ledovky,“ 

vysvětluje. Mimořádný zimní stav vyhlašuje 

buď odbor KS po domluvě se zho-

tovitelem zakázky zimní údržby, po 

domluvě s vedením města nebo když 

sám vidí, že MZS nastal.Do PZÚM je nově doplněno i 

množství posypu a způsob aplikace 

inertních či chemických posypů. Je 

kladen důraz na speciální místa s vel-

kým pohybem chodců, např. zastáv-

ky MHD.  (Pokračování na str. 2)

Novinkou je „mimořádný zimní stav“

1989             2019

Ceník inzercevýchodní Čechy a Vysočina

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

Hradečák

U 2.1. 30.1. 14.2.
D 13.1. 10.2. 9.3.
U 13.1. 10.2. 10.3.
D 27.1. 24.2. 23.3.
U
D
U
D
U
D

Orlický týdeník
U uzávěrka od 1.1. každé úterý předchozího týdne

Distribuce od 7.1. každé úterýD

Echo

U X 20.1. 17.2. 16.3. 9.4. 11.5. 8.6. 20.7. 31.8. 25.9. 26.10. 23.11.  
D X 24.1. 21.2. 20.3. 17.4. 15.5. 12.6. 24.7. 4.9. 2.10. 30.10. 27.11.
U x 3.2. 2. 3. 30.3. 24.4. 25.5. 22.6. 3.8. 7.9. 5.10. 2.11.  30.11.  
D x 7.2. 6. 3. 3.4. 30.4. 29.5. 26. 6. 7.8. 11.9. 9.10. 6.11. 4.12.
U 6. 1. 10.2. 9. 3. 3.4. 30.4. 1.6. 3.7. 17.8. 14.9. 12.10. 9.11. 7.12. 
D 10. 1. 14.2. 13. 3. 9.4. 7.5. 5.6. 10.7. 21. 8. 18.9. 16.10. 13.11. 11.12.

Jihlavské noviny 
U 13.12. 17.1. 14.2. 16.3. 17.4. 18.5. 15.6. 20.7. 17.8. 18.9. 19.10. 13.11.
D 3.1. 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 29.5. 26.6. 31.7. 28.8. 2.10. 30.10. 27.11.

Třebíčské noviny
U 13.12. 17.1. 14.2. 16.3. 17.4. 18.5. 15.6. 20.7. 17.8. 18.9. 19.10. 13.11.
D 3.1. 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 29.5. 26.6. 31.7. 28.8. 2.10. 30.10. 27.11.

Žďárské noviny
U 13.12. 17.1. 14.2. 16.3. 17.4. 18.5. 15.6. 20.7. 17.8. 18.9. 19.10. 13.11.
D 3.1. 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 29.5. 26.6. 31.7. 28.8. 2.10. 30.10. 27.11.

Jihlava
 Jihlavské 

noviny
22 000 ks

Třebíč
Třebíčské 

noviny
15 400 ks

Rychnovsko
Orlický týdeník

32 000 ks

Žďár nad Sázavou
Žďárské noviny

10 200 ks

Hradec Králové
Hradečák
50 000 ks

Náchodsko
Echo

30 000 ks

uzávěrka U, distribuce D

Echo Orlický týdeník Jihlavské noviny  Třebíčské noviny Žďárské noviny

místo distribuce Náchodsko Rychnovsko Jihlava Třebíč Žďár nad Sázavou
náklad 30 000 32 000 22 000 15 400 10 200
formát J T D D D
1/1 30 780 Kč 19 500 Kč 19 000 Kč 16 000 Kč 14 000 Kč
1/2 šířka 18 240 Kč 9 800 Kč 11 000 Kč 9 000 Kč 8 000 Kč
1/3 10 560 Kč x x x x 
1/4 7 680 Kč 5 700 Kč 6 000 Kč 5 000 Kč 4 500 Kč
1/6 5 355 Kč 3 800 Kč x x x 
1/8 3 840 Kč 2 900 Kč 3 500 Kč 2 900 Kč 2 500 Kč

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

Titul Hradečák

formát F
místo distribuce Hradec Králové 
náklad 50 000 
formát F 

1/1 270 x 420 mm 51 000 Kč
1/2 šířka 270 x 200 mm 24 500 Kč
1/3 šířka 270 x 130 mm 16 000 Kč
1/4 růžek 160 x 170 mm 12 300 Kč
1/4 šířka 270 x 100 mm 12 300 Kč
1/6 výška 105 x 150 mm 7 200 Kč
1/8 růžek 105 x 100 mm 4 800 Kč
1/9 růžek 105 x 65 mm 3 100 Kč
1/16 růžek 105 x 35 mm 1 700 Kč
1/32 50 x 45 mm 1 050 Kč



Nejsem robot reCAPTCHA

Ochrana soukromí - Smluvní podmínky

Brněnský zpravodaj

Jak se jezdilo 

na Ferdinandce
Bohunice • Brno-město • Černá Pole • Dolní Heršpice • Horní Heršpice • Husovice • Komárov • Komín • Královo Pole • Lesná 

• Pisárky • Přízřenice • Soběšice • Staré Brno • Starý Lískovec • Stránice • Štýřice • Trnitá • Veveří • Zábrdovice • Židenice

Kdo dnes cestuje místy i stošedesátikilometrovou rychlostí třeba mezi Prahou a Bratislavou, 

jistě si neuvědomí, že trať, po které vlak fičí, je stará přes 170 let. „K trati, které se říká Ferdi-

nandka, patřil i úsek mezi Vídní a Brnem, který byl zprovozněn roku 1839,“ říká železniční 

historik Mojmír Krejčiřík z Brna. V roce 1828 přišel profesor Riepl s plánem vybudování více 

než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč Moravou až do Polska. Hlavním 

důvodem stavby „železné dráhy“ byla sůl.

…můžete přes facebook napsat 

pracovníkům Kanceláře architekta 

města Brna (KAM)? KAM je hlavní 

koncepční pracoviště Brna v oblas-

ti architektury, urbanismu a tvorby 

města. Pracuje se zde na změnách 

územního plánu, navrhují se urba-

nistické a dopravní studie a připra-

vují architektonické soutěže.  red

Přivezl si na posprejování vlaku jedenáct barev

Brno – Brněnští kriminalisté 

19. září obvinili z poškozová-

ní cizí věci dvaačtyřicetiletého 

muže, který posprejoval osobní 

vlak. Chtěl tak prý vyjádřit své 

umělecké sklony. Proto přijel 

z Blanenska do Brna a s sebou si 

v batohu přivezl jedenáct sprejů, 

šátek, rukavice i fotoaparát, aby 

si mohl zdokumentovat svůj vý-

tvor. K dokončení díla a focení 

už nedošlo. Malíř byl vyrušen 

pracovníkem drah a skončil 

v rukou policistů. Ale i tak sta-

čil červenou barvou nastříkat 

nápis o velikosti 5 m2. Od začát-

ku roku brněnští policisté řešili 

více jak 180 případů. V Brně 

jsou přitom vymezené plochy, 

kde se sprejeři mohou legálně 

umělecky realizovat.  pol

Víte, že...

Inzerujte





 

Článek na stranách 8–9

Inzerce v našem 

časopise oslovuje 

nejširší okruh 

čtenářů z Brna!

Volejte:
724 274 181

i-zastávky na 
Moravském náměstí

Aktuální odjezdy vozů, vyhledává-

ní v jízdních řádech nebo informa-

ce o kultuře v Brně, to vše nabízejí 

dvě „chytré“ zastávky na Morav-

ském náměstí. Vybudovány byly 

v letních měsících, kdy tramvajová 

trať v ulici Milady Horákové, v úse-

ku Koliště–Rooseveltova prochá-

zela rekonstrukcí.  více na straně 3

RECETOX shání 

narozené 1991–92
V 90. letech byla část generace dětí 

narozených v Brně sledována od 

těhotenství matky až do své dospě-

losti. Nyní se připravuje pokračo-

vání této studie. Jste-li narozeni 

v Brně v letech 1991 až 92, ozvěte 

se do centra RECETOX, které pře-

vzalo za studii odpovědnost. Na 

oplátku vám bude zdarma změře-

no například složení těla, fyzická 

kondice, hladina toxinů nebo důle-

žitých hormonů. více na straně 4

Říjen 2018 / Náklad 60.000

Kontakty

Ceník inzercejižní a střední Morava

uzávěrka U, distribuce D

Šumpersko
Týden 

na severu
6 000 ks

Brno
Brněnský Zpravodaj

60 000 ks

Valašské Meziříčí
Obelisk
6 000 ks

Brněnský Zpravodaj Týden na severu Obelisk

místo distribuce Brno Šumpersko Valašské Meziříčí

náklad 60 000 6 000 6 000
formát A C A
1/1 60 000 Kč 15 000 Kč 16 000 Kč
junior page 49 800 Kč 12 380 Kč x
1/2 33 000 Kč 8 250 Kč 8 000 Kč
1/3 22 800 Kč  5 750 Kč x
1/4 18 000 Kč  4 540 Kč 4 000 Kč
1/6 13 200 Kč  3 310 Kč x
1/8 10 200 Kč  2 500 Kč 2 000 Kč
1/16 5 400 Kč  1 380 Kč x
1/32 1 400 Kč 760 Kč x

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

Brněnský Zpravodaj
U 17.1. 12.2. 3.3. 1.4. 28.4. 5.5. 2.7. x 4.9. 2.10. 2.11. 2.12.
D 8.1. 17.2. 16.3. 16.4. 14.5. 18.6. 16.7. x 17.9. 15.10. 13.11. 15.12.

Týden na severu
U od 31.12. každá středa

D od 7.1. každé úterý

Obelisk
Valašské Meziříčí

U 3.1. 3.2. 2.3. 3.4. 4.5. 3.6. 3.7. 14.8. 3.9. 2.10. 2.11. 18.11.
D 17.1. 14.2. 13.3. 17.4. 15.5. 19.6. 17.7. 28.8. 18.9. 16.10. 12.11. 4.12.

jiná forma distribuce

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.ceskydomov.cz



poruba.ostrava.czfacebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

    TÉMA

    PŘEDSTAVUJEME

    SPORT

    AKTUALITY

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Březen 2019

Komunitní dům pro seniory: rekonstrukce ještě letosVíce na straně 3

Chystáte se s dětmi k zápisu? Přinášíme přehled školVíce na stranách 10 a 11

Na Alšově náměstí bude velikonoční jarmarkVíce na straně 5

Mezi hokejbalisty Sokolajsou i mistryně světaVíce na straně 17

Hlasuj a rozhodni

11/2018

Hlasuj a rozhodni
Hlasuj a rozhodni
Hlasuj a rozhodni
Hlasuj a rozhodni

Oprava Prioru fi nišuje  
str. 10 Úpravy zeleně na Jižních Svazích str. 11 František Květoň slaví 

str. 20

Peníze a moc jsou výplodem nedůvěry.

 Hermann Hesse, německý spisovatel

Magazín Zlínského kraje
září  2019  |  ročník  XV

Více na str. 8 
Foto: Resort Valachy

kaM VyRaZit V Záříkulíškův park ve Velkých karlovicích

15 let
ZPRaVODaJStVí

V kRaJi

Zpravodaj statutárního města Opavy 2019

STRANA 7 STRANA 8 STRANA 13

Východní část 

severního obchvatu 

je dokončena

K oslavě Dne stromů 

je připravena celá 

řada akcí

Cena města pro

sekretárku Petra 

Bezruče

10

JIŽNÍ LISTYZpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih  www.ovajih.cz  facebook.com/mob.ovajih

Listopad 2019

 
NÁMĚSTÍ JIH FINIŠUJE  . . . . .  2 

SAMETOVA!!!  . . . . .  3 
SPOLEČNĚ TVOŘÍME JIH  . . . . .  5

Kontakty

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

Jižní listy
U 15.12. 16.1. 14.2. 14.3. 15.4. 15.5. x 15.7. 14.8. 15.9. 15.10. 13.11.
D 3.1. 5.2. 4.3. 3.4. 5.5. 3.6. x 5.8. 3.9. 5.10. 4.11. 3.12.

Hláska
U 13.12. 14.1. 14.2. 13.3. 15.4. 15.5. 15.6. x 14.8. 15.9. 15.10. 16.11.
D 31.12. 29.1. 29.2. 29.3. 30.4. 31.5. 28.6. x 30.8. 30.9. 31.10. 29.11.

Okno do kraje
U 13.12. x 14.2. x 17.4. x 1.6. x 1.9. x 12.10. x
D 6.1. x 9.3. x 13.5. x 25.6. x 22.9. x 13.11. x

Magazín Zlín
U 13.12. 14.1. 14.2. 13.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 14.8. 15.9. 15.10. 16.11.
D 2.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 28.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 30.10. 30.11.

Prio
U 16.12. 20.1. 20.2. 20.3.
D 6.1. 6.2. 5.3. 7.4.

Ceník inzerceMoravskoslezský kraj a Zlínský kraj

uzávěrka U, distribuce D

Ostrava-Jih
Jižní listy
50 900 ks

Opava
Hláska

26 000 ks

Okno do kraje
Zlínský kraj
250 000 ks Magazín Zlín

Zlín
34 500 ks

Prio
Ostrava - Poruba

35 000 ks

Jižní listy Hláska Prio

místo distribuce Ostrava - Jih Opava Ostrava - Poruba
náklad 50 900 26 000 35 000   
formát A M A

1/1 35 000 Kč 29 990 Kč 30 000 Kč

junior page 28 880 Kč 24 990 Kč 
1/2 19 250 Kč 16 490 Kč 15 000 Kč
1/3 13 420 Kč 11 490 Kč 12 000 Kč
1/4 10 590 Kč 8 990 Kč  8 000 Kč 
1/6 7 720 Kč 6 590 Kč  6 000 Kč
1/8 5 820 Kč 4 990 Kč  4 500 Kč
1/16 3 200 Kč 2 990 Kč  3 000 Kč

Strategic Consulting, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.ceskydomov.cz

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2020 jsou uvedeny bez 21% DPH. Další formáty pouze na základě dohody.

Okno do kraje

místo distribuce Zlín
náklad 250 000
formát N  
2. obálka 1/1 104 000 Kč 210x297 mm
2. obálka 1/2 53 000 Kč 210x147,5 mm
2. obálka 1/4 28 000 Kč 104x147,5 mm
3. obálka 1/1 98 000 Kč 210x297 mm
3. obálka 1/2 50 000 Kč 210x147,5 mm
3. obálka 1/4 26 500 Kč 104x147,5 mm
4. obálka 1/1 108 000 Kč 210x297 mm
4. obálka 1/2 55 000 Kč 210x147,5 mm
4. obálka 1/4 29 000 Kč 104x147,5 mm

Magazín Zlín

místo distribuce Zlín
náklad 34 500
formát O
redakční 1/1 33 500 Kč 190x277 mm
redakční 1/2 17 800 Kč 190x136 mm
redakční 1/4 9 700 Kč 92x136 mm
střední dvojlist 1/1 41 000 Kč 190x277 mm
střední dvojlist 1/2 21 100 Kč 190x136 mm
střední dvojlist 1/4 10 800 Kč 92x136 mm
3. obálka 1/1 50 800 Kč 190x277 mm
3. obálka 1/2 26 500 Kč 190x136 mm
3. obálka 1/4 13 500 Kč 92x136 mm
4. obálka 1/1 58 300 Kč 190x277 mm
4. obálka 1/2 29 700 Kč 190x136 mm
4. obálka 1/4 15 700 Kč 92x136 mm
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Formátyformáty tištěné inzerce, slevy

Poskytované slevy – za počet uveřejnění 
2–3 uveřejnění 6 %
4–6 uveřejnění 9 %
7–10 uveřejnění 12 %
11–15 uveřejnění 15 %
16–24 uveřejnění 18 %
25–39 uveřejnění 21 %
40–59 uveřejnění 24 %
60–99 uveřejnění 27 %
100 a více uveřejnění 30 %

grafické práce 500 Kč / hod
práce redaktora 500 Kč / hod
vkládání individuálně 

formát A B C D E H CH I J K L M P R S T

1/1 strany
zrcadlo 188x264 x 255x370 205x308 186x238 284x425 205x272 206x281 270x380 291x404 205x270 190x265 200x272 272x392

210x297 x x x x x x x x x x x 210x297 205x270
junior page 140x198 234x340 212x308 x x x x x x x x x

1/2 strany
na výšku 92x264 138x410 126x370 100x308 91x238 140x425 x x 160x380 291x202 100x270 92,5x265 98x200
podval 188x130 280x203 255x184 205x152 186x117 284x211 205x133,5 206x132 270x190 x 205x132 190x130 200x134 197x140 205x133 271x194

1/3 strany
na výšku x 90x410 83x370 x 59x238 x x x x x x x
podval 188x86 280x135 255x121 x 186x77 x x x 270x120 x 205x86 190x85 197x94

1/4 strany
na výšku 44x264 x x 48x308 x x 100x133,5 101x132 105x240 133x193 x 43,7x265
podval 188x63 280x100 255x90 x 186x56 284x104 x x 270x90 x 205x60 190x62,5 200x65 272x95
růžek 92x130 138x203 126x184 x 91x117 140x211 x x 160x160 x 98x132 92,5x130 98x134 97x140 100x133 134x194

1/6 strany
na výšku 92x86 138x135 126x121 x x 140x158 x x 105x170 x x 92,5x85 88x194
na šířku 160x110 x 98x86 x 180x95

1/8 strany
na výšku 44x130 x x 48x152  x x x x 105x120 x x 43,7x130
podval 188x30 x x x x 284x51 x x x x x 190x28,7 134x95
růžek 92x63 138x100 126x90 x 91x56 140x104 100x64 101x66 160x80 98x63 92,5x62,5 97x70 100x64

1/9 strany
na výšku 94x133 x x
na šířku 143x94 x x

1/16 strany
na výšku 44x63 90x80 83x73 x 43x56 x 47,5x64 48x66 50x130 x 45x63 43,7x62,5 47x67
na šířku 92x30 138x50 126x44 x 91x26 140x51 x x 105x60 x 98x30 92,5x28,7

1/18 strany 94x52 x x 98x65

1/32 strany
na výšku x 43x80 40x73 x x x x x x x x x
na šířku 44x30 90x40 83x35 x x 44x51 x x x x 45x30 x 47x35
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Účtované příplatky*

1. strana 100 % 
 (není-li uvedeno jinak)

2. strana 25 %
3. strana 25 %
předposlední strana 25 %
poslední strana 50 %
přesné umístění individuálně
PR inzerce 50 %
inzerce na konkrétních stranách je v některých titulech omezená 

* neplatí pro týdeník NAŠE PRAHA, který má příplatky uvedeny na str. 3


