


Echo Media, a. s.

Vznik vydavatelství Echo Media, a. s., reaguje na zásadní 
vývoj českého mediálního trhu po změně vlastníků 
mediálních domů, které přešly do rukou vlivových 
a politických subjektů. Za vznikem vydavatelství Echo  
Media, a.s., nestojí žádná mocensko-politická struktura 
a jeho financování zaručuje nezávislost. Role médií pro 
fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. 
Zajišťuje svobodu projevu, kritické posuzování jednání 
politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci.  
V České republice dochází v posledních letech  

k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých titulech 
podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu. 
Naším mottem je Nezávislost jako byznys model. Naše 
tituly přinášejí unikátní obsah připravovaný zkušenými 
a zavedenými novináři. Členy redakčního týmu pod 
vedením Dalibora Balšínka jsou komentátoři Lenka 
Zlámalová, Ondřej Šmigol, Daniel Kaiser, Martin Weiss, 
scenárista a kulturní publicista Ondřej Štindl, Jiří Peňás 
a řada dalších renomovaných spolupracovníků. Spojuje 
nás jedno přesvědčení. Věříme v nezávislost žurnalistiky. 

Echo Media, a. s. · Malostranské náměstí 203/14 · 118 00 · Praha 1 · Česká republika · E-mail: inzerce@echo24.cz
Bankovní spojení: 3387112309/0800 · IČ: 02581574 · DIČ: CZ 02581574 · Společnost pod značkou B 19589 vedená u Městského soudu v Praze



Internetový nezávislý deník Echo24 začal vycházet 
v březnu 2014. Pokrývá nejdůležitější společenské 
události zaměřené na politiku, byznys a kulturu. 
Přináší komentáře, názory a analýzy. Echo24 oslovuje 
náročné čtenáře s kritickým uvažováním, kteří aktivně 
vyhledávají informace.

Čtenáři Echo24 jsou:

X ekonomicky aktivní, mají rozhodovací pravomoci
X 61 % muži, 39 % ženy
X vzdělaní (73 % SŠ, VŠ)
X s vyššími příjmy (53 %, A, B)
X z velkých měst (33 % nad 100 000 obyvatel)
X 2 mil. RU/měsíc
X 10 mil. PV/měsíc

Ceny bez DPH. 
Bannery je třeba dodat ve formátech HTML5, GIF/JPG + cílová URL. Datová velikost do 100 kB. Videobanner,  
jehož velikost je výrazně vyšší než povolené limity, je možný s příplatkem 30 %. Videospot je třeba poslat  
ve videoformátu ve full HD rozlišení, maximální délka 30 vteřin. Reklamu lze přeskočit po 5-ti vteřinách.  
Další formáty možné po dohodě.

Formát Rozměr           Garance         CPT Cena

branding dle tech. spec.  300 000           750 225 000 Kč

leaderboard     970 x 210 px  300 000 550 165 000 Kč

rectangle 480 x 300 px 300 000 450 135 000 Kč

half page   300 x 600 px – 480 x 600 px 300 000 400 120 000 Kč

hypertext / PR článek  foto perex 100 x 52 px, text A4, 200 000 200 40 000 Kč
 fotogalerie – formát fotek 800 x 400 px
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Analytický Týdeník Echo reflektuje nejdůležitější 
společenské události doma i ve světě. Navazuje na tradici 
prestižních světových týdeníků. Vytváří ho zkušení 
a zavedení novináři, kteří přinášejí komentáře, analýzy 
a rozhovory.

Týdeník Echo vychází každý čtvrtek v tištěné i digitální 
podobě, dostupné pro iOS, Android i web. 

Náklad tištěné verze je 15 000 ks.

Další formáty možné po dohodě. Ceny bez DPH. 

Podklady pro tištěnou verzi dodávejte 10 dní před otištěním ve formátu PDF, případně EPS, kompozitní, které mají 
zapracované obrázky a fonty. Min. rozlišení 300 dpi. K čistému formátu je třeba přidat 5 mm na ořez.

Podklady pro digitální verzi je třeba dodat 5 dní před termínem uveřejnění ve dvou rozměrech 2048 x 1536 px  
a 1536 x 2048 px společně i s cílovou URL adresou. Datová velikost do 1 MB. Formáty JPG, PNG, GIF i animovaný.

Formát Rozměr Cena 

1/1 215 x 266 mm 169 000 Kč
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

½ šířka 215 x 130 mm 99 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

1/3 šířka 215 x 90 mm 79 000 Kč 

 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

2. strana obálky  215 x 266 mm 189 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

4. strana obálky 215 x 266 mm 199 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px

2/1 430 x 266 mm 289 000 Kč 
 2048 x 1536 px / 1536 x 2048 px
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Týdeník Echo – ediční plán příloh 2021

Termín Název Uzávěrka 

225. 2. 2021 Zdraví a vitalita 15. 2. 2021

25. 3. 2021 Auto - čistá mobilita 15. 3. 2021

1. 4. 2021 Bydlení 22. 3. 2021

22. 4. 2021 Tipy na výlety 12. 4. 2021

29. 4. 2021 Chytrá domácnost 19. 4. 2021

6. 5. 2021 Knihy 26. 4. 2021

13. 5. 2021 Finance 3. 5. 2021

20. 5. 2021 Auto 10. 5. 2021

27. 5. 2021 Rodinné firmy I. 17. 5. 2021

22. 6. 2021 Echo speciál - Rozhovory 30. 5. 2021

1. 7. 2021 Filmový festival Karlovy Vary 21. 6. 2021

Termín Název Uzávěrka 

26. 8. 2021 Zpátky do školy 16. 8. 2021

23. 9. 2021 Knihy 13. 9. 2021

30. 9. 2021 Umění 20. 9. 2021

7.10. 2021 Tipy na výlety 27. 9. 2021

14. 10. 2021 Auto - novinky podzim 4. 10. 2021

21. 10. 2021 Architektura&Design 11. 10. 2021

27. 10. 2021 Rodinné firmy II. 17. 10. 2021

11. 11. 2021 Finance 1. 11. 2021

2. 12. 2021 Vánoce 22. 11. 2021

14. 12. 2021 The Best of Echo 2021 22. 11. 2021
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EchoPrime je postavený na autorech časopisu Týdeník Echo a serveru Echo24.cz. 
Jeho páteří jsou komentáře, eseje, analýzy a rozhovory s inspirativními osobnostmi, 
součástí jsou nejdůležitější zpravodajské události z politiky i z byznysu z domova 
i ze světa. EchoPrime je bez reklamy a s diskusí jen pro předplatitele. Zahrnuje 
většinu textů z Týdeníku Echo, Echo Monitor a komentáře Echo24. Součástí 
EchoPrime je i digitální verze Týdeníku Echo. 

Na EchoPrime je možné umístit exkluzivně logo partnera vydání.

Formát inzerce  Cena 

320 x 240 px   50 000 Kč / týden 
partner vydání

Podklady je třeba dodávat jako png s průhledností.
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EchoMonitor vznikl z potřeby poskytnout jasný a stručný výběr nejdůležitějších 
denních zpráv z českých médií. Hlavní výstup je ranní bulletin rozsahu jedné stra-
ny formátu A4, který poskytuje vše co potřebujete, abyste byli v obraze. Zkušení 
novináři, a tedy nikoli automatické vyhledávače, vybírají relevantní zprávy, abyste 
nemuseli ztrácet čas.

Bulletin zasíláme každý pracovní den a to nejpozději do 8.00 hodin.

Formáty inzerce  Cena 

709 x 177 mm (v PDF verzi)  10 000 Kč / týden

EUR/CZK  27,1473 1,12% USD/CZK 23,1667 1,38% EUR/USD 1,1716 -0,27% PX  856,80 -0,16% ROPA  39,254 -3,58% ZLATO  1899,70 0,03%

Úterý • 6. října • 2020

Výběr nejdůležitějších zpráv českých médií o politice a ekonomice.
Vychází v 9 hodin ráno od pondělí do pátku kromě státních svátků.

© Echo Media a.s., Malostranské náměstí 14, Praha 1, IČO 02581574.
Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno.

Šéfredaktor - Dalibor Balšínek,
Inzerce - Petra Feřtrová - 724 115 444,

Zákaznický servis - info@bm24.cz

Politika
Pry mu la hro zí tvrd ší mi opat ře ní mi ( , , MFD)
Po kud 30 až  40 % oby va tel ne bu de re spek to vat
souč. opat ře ní pro ti ší ře ní ko ro na vi ru, vlá da asi za 10
dnů bu de zřej mě muset při tvr dit, MZ Ro man Pry mu- 
la (za ANO) to ře kl po jed ná ní vlá dy. Za tím pod le něj
ne ní dů vod uza ví rat spo leč nost, jak se to dě je v Iz ra e- 
li či Mad ri du. V úte rý pro be re plán dal ší ho po stu pu
vlád ní ra da pro  zdrav. ri zi ka. V pá tek chce Pry mu la
před sta vit sou hrn opat ře ní pro  jed no tl. scé ná ře ší ře- 
ní epi de mie. Ozná mí, ja ká mé ně zá sad ní na ří ze ní za- 
čnou pla tit od 9. 10., ja ká po 14 dnech a ja ká bu dou
dlou ho do bá. Zva žo va ných opat ře ní bu de cca 60. Pry- 
mu lův zá měr za vřít 2. stu peň ZŠ se ne lí bí MŠMT Ro- 
ber tu Pla go vi (za ANO). Pry mu la s ním do sud o tom
ne jed nal.   Za měst na va tel ské sva zy se  obá va jí hlav- 
ně  ploš né ho "vy pnu tí" eko no mi ky, kte ré Če ši  za ži li
na  ja ře. Pry mu la v  roz ho vo ru pro   uve dl, že
uza vře ní eko no mi ky je mož ným ře še ním, i  když ho
ni kdo ne chce udě lat.

Vlá da schvá li la pří pra vu „Ze ma no va ka ná lu“ i pe- 
ní ze na vak cí ny ( , Pr, LN, MFD) Prv ní eta pa pří pra- 
vy vod ní ho ko ri do ru Du naj-Od ra-La be na  ře ce Od ře
me zi Os t ra vou a pol ský mi hra ni ce mi by mě la stát cca
15 mld. Kč. Stát se  při  ana lý ze  pro jek tu za mě řu je
zejm. na  pro po je ní Du na je s  Od rou, La be zů stá vá
v re zer vě. Ka bi net ta ké uvol nil 150 mil. Kč na ná kup 3
mil. vak cín pro ti ko ro na vi ru na smlou va ných EU. Prv- 
ní do dáv ka ve vý ši 1/10 celk. ob je mu by mě la při jít
do ČR před kon cem roku, uve dl MZ Ro man Pry mu la.
Cel kem moh la ČR z unij ní ho ba lí ku kou pit 7 mil. dá- 
vek. Vlá da ale už v  létě roz hod la kou pit jen ½, aby
mě la i na ná kup od ji ných vý rob ců. Vlá da dá le schvá- 
li la zá kon, pod le kte ré ho bu dou od srp na vy dá vá ny
ob čan ské prů ka zy s  bi o me tr.  úda ji - 2  otis ky prs tů
a  fo to gra fií dr ži te le na bez kon takt ním či pu. Ka bi net
bu de po páté po pre zi den to vi Mi lo ši Ze ma no vi žá dat
po vý še ní řed. BIS Mi cha la Kou del ky do hod nos ti ge- 
ne rá la.

Šéf KSČM dá v úte rý svo ji funk ci k dis po zi ci ( ,
Pr,  ) Kvů li to tál ní mu pro pa dá ku v kraj. vol bách za- 
sed ne v  úte rý  v  ústře dí KSČM ko le gi um vo le ných
funk ci o ná řů, te dy ja ký si po rad ní or gán před se dy Voj- 
tě cha Fi li pa. Ten v pon dě lí MFD ře kl, že je při pra ve ný
dát na  něm svou funk ci k  dis po zi ci.  Ješ tě před tím
pro   Fi lip uve dl, že své funk ce k dis po zi ci zva žu- 
je dát ve de ní stra ny.  Fi li po vi se ale od stou pit ne chce,
pí še v  ti tul ku Prá vo. Já osob ně jsem mi ni mál ně při- 
pra ve ný po žá dat o dů vě ru,“ ře kl v pon dě lí 1. mís to- 
před se da KSČM Pe tr Ši mů nek, jenž byl od po věd ný
za pří pra vu vo leb. Před po klá dám, že své funk ce dá
k dis po zi ci ce lé ve de ní stra ny,“ řek la po slan ky ně Mi- 
lo sla va Vostrá. Stej né ho ná zo ru je i eu ro po slan ky ně
a mís to před sed ky ně KSČM Ka te ři na Ko neč ná. „Vý sle- 
dek, kte rý jsme od  vo li čů v  so bo tu ob dr že li, jed no- 
znač ně ří ká, že li dé si pře jí ji nou KSČM než tu, kte rá je
jim na bí ze na,“ ne bra la si ser vít ky Ko neč ná s  tím, že
roz hod ně mu sí do jít k ra zant ní změ ně v ko mu ni ka ci
s  vo li či, a  s  tím  lo gic ky sou vi sí i  změ ny per so nál ní
a or ga ni zač ní. Na do taz, jest li se i le tos po ku sí pře vzít
kor mi dlo po Voj tě chu Fi li po vi, už ale ne od po vě dě la.
Ko mu nis té zís ka li za stu pi te le jen ve 4 kra jích, po čet
je jich kraj. man dá tů se sní žil z 86 na 13. Zá jem o Fi li- 
pův post po tvr di li mís to před se da a po sla nec Sta ni- 
slav Grospič, po sla nec Leo Luzar a Jo sef Ská la. (ČT,
LN)  MZV  a  mís to před se da soc. de mo kra cie To máš
Pet ří ček už ne bu de kan di do vat do  ve de ní stra ny.
Chce se sou stře dit na Pra hu a usi lo vat o před sed nic- 
tví v praž ské or ga ni za ci ČSSD. 

Obe jít ví tě ze. Par du bic ký kraj dál po ve de Ne to lic- 
ký (LN, , Pr,  , EchoM) ANO vy hrá lo v  10  ze  13
kra jů, sta bil ní šan ci na  hejtma na má teď ve  třech.
V re gi o nech po kraj. vol bách po kra ču jí jed ná ní o ko a- 
li cích. V 8 kra jích z 13 se min. jed na lo o tom, že vlá da
by moh la být bez ví tě ze, v čás ti už je jas né, že to tak
bu de. Nej víc se to dě je prá vě na úkor hnu tí ANO. Vy- 
ša cho vá ní ví tě ze  hro zi lo ale i  ODS.  Zá stup ci hnu tí

ANO se sna ží si tu a ci zvrá tit a stra nám s niž ším vo leb.
zis kem na bí ze jí hejtman ské ře tě zy. Na oplát ku chtě jí
být sou čás tí ko a lič ní vlá dy nad kra jem. Nej dál za tím
po kro či la jed ná ní o ko a li cích me zi ji ný mi na vý cho dě
a  na  ji hu Čech, hnu tí ANO tam bu de v  opo zi ci.
Hejtma nem Par du bic ké ho kra je se sta ne opět Mar tin
Ne to lic ký (ČSSD), ANO tam bu de v opo zi ci, v če le Krá- 
lo vé hra dec ké ho kra je used ne  do sav.  ná měs tek
hejtma na pro do pra vu a býv. po li cej ní pre zi dent Mar- 
tin Čer ví ček (ODS). V již ních Če chách vznik ne zřej mě
ko a li ce ODS, KDU-ČSL a  TOP 09, ČSSD a  Ji ho če- 
ši 2012, me mo ran dum o spo lu prá ci by mě lo být po- 
de psá no v  úte rý. V  Li be rec kém kra ji bu de nej spí še
vlád nout ko a li ce ví těz ných Sta ros tů pro  Li be rec ký
kraj (SLK) s ODS a Pi rá ty. ANO na bíd lo na Vy so či ně
a  v  Ji ho mo rav ském kra ji pod po ru hejtma na z  ji né
stra ny ja ko re ak ci na sna hu obe jít v jed ná ní ví tě ze vo- 
leb. Na již ní Mo ra vě už je na po dob ný krok pod le vše- 
ho poz dě, hejtman ské ho po stu se  prav dě po dob ně
ujme Jan Gro lich z dru hých li dov ců. 

Ba biš: Ná vrh pra vi del kur zar be i tu se ne po ve dl (Pr,
LN, MFD) Pre mi ér to ře kl na  on-li ne sně mu Sva zu
prů mys lu a do pra vy. V PS, kte rá se k dis ku zi o kur zar- 
be i tu sejde ve stře du od 10:00, pro to oče ká vá dlou- 
hou de ba tu. "Má me ve  stře du sně mov nu, ná vrh
se ne po ve dl, ni kdo ne ní spo ko je ný. Do kon ce mi nis tr
(ze mě děl ství Mi roslav) To man (ČSSD) ve vlá dě hla si tě
pro tes to val pro ti kur zar be i tu, pro to že  je ho re sor tu
chy bí asi 15 000 za měst nan ců," ře kl Ba biš. "To nej dů- 
le ži těj ší, co nás  če ká, je roz hod nout o  pro dlou že ní
An ti vi ru a  sa mo zřej mě za vést kur zar be it," do- 
dal. "Zmas ti li jste kur zar be it. Pus ti li jste se do po li tic- 
kých her mís to to ho, abys te mys le li na  fir my a  za- 
měst nan ce," pro hlá sil šéf Sva zu prů mys lu a do pra vy
Ja ro slav Ha ník Ha nák. Vy zval pre mi é ra ke svo lá ní tri- 
par ti ty a  ob no ve ní so ci ál ní ho  di a lo gu. "Ty jsi ho,
před se do vlá dy, zru šil, týd ny ne fun gu je a  je do ba,
kdy bychom mě li dis ku to vat," ře kl Ba bi šo vi.

Re spi rá to ry ško lám, zdra že ní rou šek ne moc ni cím
( ) Pro po tře by MŠ, ZŠ a SŠ uvol ní vlá da 2,9 mil.
re spi rá to rů. Vi ce pre mi ér a MV Jan Ha má ček (ČSSD)
uve dl, že s dis tri bucí ze skla du v Opo čín ku na Par du- 
bic ku do kra jů za čnou hasi či v úte rý. Kaž dý za měst- 
na nec v re gi o nál. škol ství by měl do stat 10 re spi rá to- 
rů. (MFD) Hac ke ři od pro puk nu tí pan de mie úto čí ví ce
na fir my, ne moc ni ce i ško lá ky. Pod le NÚKIB se po čet
ky ber úto ků zvý šil o 1/3. Útoč ní ci se no vě sna ží ví ce
zne u ží vat na pří klad Zo om a  dal ší vi deo kon fe ren ce,
jež se v ČR za ča ly masiv ně po u ží vat i ve škol ství kvů li
distanč ní vý u ce. FN v Plzni va ru je před pod vod ný mi
SMS, že se ru ší plá no va né ope ra ce. (LN) Opro ti ná ku- 
pům v  do bě před  pan de mií  pla tí ne moc ni ce mno- 
hem ví ce za ochran né po můc ky. Za tím co 1 kus jed- 
no ráz.  rouš ky stál ješ tě před  ná stu pem ko ro na vi ru
ně ko lik de sí tek ha lé řů, teď ce na špl há až  k  10 Kč
za  kus.  Re spi rá tor vy šel dří ve  na  jed not ky Kč, ny ní
jsou to de sít ky Kč.

Byznys
Pro dej aut kle sl o 22,4 % ( ,  ) Za  3 čtvrt le tí
se tak v ČR me zir. sní žil na 148 319 vo zů. Prv ní je Ško- 
da s po kle sem o 12 % na 56 647 pro da ných aut, tj.
přes 38 % tr hu. Ná sl. Hy un dai s mí nus 17 % na 11 939
vo zů, 3. VW pro dal 10 849 aut (-18 %). Na dal ších mís- 
tech jsou Da cia a Toy o ta s pro de jem 7328 a 6879 vo- 
zů. V zá ří trh o 7 % vzros tl, ozná mil SDA. (E15) Oje ti ny
kvů li ko ro na kri zi zdra žu jí, vý běr v ba za rech se ten čí.
Dle AAA Au to vy stou pa la do  zá ří prům.  ce na po u ži- 
tých aut na 239 000 Kč z 224 000 v dub nu. Do kon- 
ce  roku by se ce ny moh ly zved nout o dal ších 10 %.
Na bíd ka vo zů se me zir. sní ži la cca o 1/5.

Ubý va jí ces tu jí cí, ČD ome zí spo je ( ,  )
Ak tu ál ně je po ptáv ka cca na 60 % pův. sta vu, Čes ké
dráhy pro to ome zí ko merč ní  spo je. Od  stře dy např.
pře sta ne jez dit ně ko lik pra vi del.  spo jů pen do li no
Pra ha-Os t ra va, zru šen bu de vlak po kra ču jí cí do Ko- 
šic. Zá jem ces tu jí cích a příp. zá sa hy do pro vo zu ana- 
ly zu jí i dal ší do prav ci. Spo je už ru ší i Leo Ex press.

Trať Par du bi ce-Ús tí bu de pro vo zo vat Arri va ( ,
) Vla ky me zi Par du bi ce mi, Li ber cem a Ús- 

tím nad  La bem bu de do prav ce pro vo zo vat od  pů- 
le pro sin ce na 7 let, na hra dí ČD. Ty na o pak v ná sl. 2
le tech zů sta nou na  tra ti me zi Olo mou cí, Kr no vem
a Os t ra vou. Uved lo to MD, kte ré si lin ky ob jed ná. Tra- 
ti roz dě lu je v rám ci po kr.  li be ra li za ce pro vo zu, v tzv.
roz stře lu vy bí ra lo vý hod něj ší na bíd ku. Arri va do sta ne
za 7 let 24 mld. Kč, na  tra ti před lo ži la o 302 mil. Kč
vý hod něj ší na bíd ku než ČD.

Zá ru ky z pro gra mů CO VID chce vlá da pro dlou žit
( ) A to do příští ho roku, uva žu je se o 30. 6.
Za tím jsou zá ru ky v plat nos ti do kon ce le to š ka. Vliv
bu de mít roz hod nu tí EK o tr vá ní tzv. do čas né ho rám- 
ce. Da tum do kon ce roku je pod le MPO Kar la Havlíč- 
ka stá le „ve hře“. Pod le MF Ale ny Schille ro vá (za ANO)
če ká no ve li za ce pro gram CO VID III. Kro mě pro voz- 
ních vý da jů by ho moh li pod ni ka te lé vy u žít i na  in- 
ves ti ce.

V Olo mou ci vznik ne ob do ba Smí chov Ci ty ( )
Pro jekt chys tá de ve lo per ská skup. Re s to ne Re al Es ta- 
te. Zá ro veň chys tá i  vý stav bu ví ce ú če lo vé ho cen t ra
u hl. ná dra ží v Par du bi cích. Cel ko vá ce na obou pro- 
jek tů do sa hu je 18 mld. Kč.

Pra ha: Ze le ná eko lo gic kým au tům. Mý to (LN, MFD)
Me t ro po le bu de pod po ro vat vznik do bí je cích sta nic
pro  elek tro au ta  a  vo zy po há ně né ply nem, pod po ří
al ter na tiv ní způ so by do pra vy, sdí le ní aut ne bo upra ví
ce ny v par kov. zónách pro elek tro mo bi ly a hyb rid ní
vo zy. Pra co vat bu de i na za ve de ní mýt né ho, uva žu je
se  o  za ve de ní    pl no hod not né ho mýt né ho sys té- 
mu.  Vy plý vá to ze  Stra te gie pod po ry al ter na tiv ních
po ho nů v  Pra ze do  r.  2030, jíž v  pon dě lí  schvá li li
pražští rad ní.

Vlád ní dluh je nej vyš ší za 20 let ( ,
LN,  ) Ve 2. čtvrt le tí stou pl me zir. o 446,9 mld. Kč
na 2,2635 bil. Kč. Mí ra za dlu že ní vzrost la pro ti loňsku
z 32,60 % HDP na 39,92 %, vy plý vá z dat ČSÚ. (

) De ve lo per Se ky ra Group pro ni kl na  Vác la- 
vák, kou pil his to ric ký Stý b lův dům. Chce ho pře sta- 
vět a mo der ni zo vat za 850 mil. Kč. ( ) DPP do- 
sta ne od praž ské ho magis trá tu in jek ci 1,17 mld. Kč.
Pů jde na me t ro D ne bo opra vy ko le jí. (MFD) Pro pad
tr žeb veř. stra vo vá ní by mohl v me zir. srov ná ní le- 
tos do sáh nout 60 mld. Kč. Pod le ka ta strof.  scé ná ře
až 80 mld., vy plý vá z ana lý zy AHR ČR. ( ) Čes ká fir- 
ma Shar ry vy ba ví 23 mra kodra pů v New Yor ku so- 
warem, kte rý na hra dí vstup ní kar ty či umož ní dál ko- 
vé ovlá dá ní vý ta hů. (MFD) V po klad ně Sprá vy Praž- 
ské ho hra du chy bí 0,5 mld. Kč, tu ris té ne při šli kvů li
ko ro ně. (Pr) Po zem ků se si ce le tos pro dá vá mé ně, je- 
jich prům. ce na za 1 m² ale str mě vzrost la, ke kon ci
srp na me zir.  téměř o  27 % na  175 Kč/m². (LN)
Nad sva to mar tin ským vi sí otaz ník. Mar tin na bí lém
ko ni na eti ke tě mla dých vín do ra zí asi jen do re stau- 
ra cí. Ven kov ní osla vy ohro žu je co vid.

Ki na za ží va jí vi ro vý ho ror ( )  Ci neworld za ví rá
min. na  2 mě sí ce sá ly v USA a Bri tá nii, pro pus tí 45
000 li dí. Pro blé mem je i pro dal ší ře těz ce kin ne do- 
sta tek  no vých fil mů, na  něž by na lá ka ly di vá ky.  Ci- 
neworld je 2. nej vět ším pro vo zo va te lem kin na svě tě.
V ČR skup. pro vo zu je ki na Ci ne ma Ci ty, v 7 měs tech
má 13 mul ti kin. Všech na ma jí  zů stat ote vře ná.  "Ne- 
mám in for ma ci, že by teď v Čes ku za ví ral ně ja ký ře tě- 
zec či men ší ki no," uve dl pro list šéf Aso ci a ce pro vo- 
zo va te lů kin Mar tin Poš ta. Ne do sta tek tr há ků ze  za- 
hra ni čí pod le něj na hra zu jí tu zem. fil my.
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