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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled tiskovin vydávaných NAKLADATELSTVÍM MISE, s.r.o. 

 

Přehled vydávaných časopisů, katalogů a dalších publikací 

 

Odborné stavební časopisy 

STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE 

Odborný časopis vydávaný od roku 1994 každý měsíc (11x za rok) 

s minimálním počtem šedesáti osmi stran. Jeho cena je 75 Kč, na Slovensku 3 EUR. 

Časopis si lze předplatit za zvýhodněnou cenu 750 Kč za rok. Kupující tedy ušetří 

každý rok 75 Kč.  

Časopis STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE je specializovaný stavební časopis, 

určený především profesionálům ve stavebnictví. Zabývá se problematikou pláště 

budov. Najdete zde práce realizačních, výrobních i obchodních firem a oborových 

cechů. Představuje nové materiály, technologie, systémy a jejich využití v praxi, 

informace ze školství, názory odborníků, novinky z výstav. Část každého vydání 

(příloha) je věnována konkrétnímu tématu. Garancí kvality jsou spolupracující 

odborníci i členové redakční rady, z nichž lze jmenovat alespoň Doc. Ing. Zdeňka 

Kutnara, CSc., Ing. Jiřího Šálu, CSc., či Prof. Ing. Jozefa Oláha PhD. 

 

FASÁDY – REVUE O FASÁDÁCH A OTVOROVÝCH VÝPLNÍCH 

Odborný časopis vydávaný od roku 2004 jednou za čtvrt roku s minimálním 

počtem šedesáti osmi stran. Jeho cena je 99 Kč, na Slovensku 4 EUR. Časopis si lze 

předplatit za zvýhodněnou cenu 297 Kč nebo 12 EUR za rok. Kupující tedy ušetří 

každý rok 99 Kč.  

Časopis Revue Fasády se zabývá především architekturou a projektováním 

obvodových plášťů budov včetně otvorových výplní. Velký důraz je kladen na 

stavební řešení exteriérů objektů, materiály, technologie a fasádní systémy. Časopis 

přináší novinky, trendy, realizace, projekty, rozhovory a profily, aktuální informace a 

zajímavosti ze světa stavebnictví a architektury. Svým odborným obsahem a 

zpracováním se revue Fasády řadí mezi prestižní stavitelské časopisy, na českém a 

slovenském trhu jde o ojedinělý titul ve svém oboru. Neomezuje jen na tuzemské 

teritorium, ale rozvíjí kontakty se stavitelskou scénou na Slovensku, v Polsku, 
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Rakousku, Německu a v dalších zemích. Úzká spolupráce s vysokými školami 

(stavebními fakultami a fakultami architektury) a odbornými institucemi v ČR a na 

Slovensku jsou dalším specifikem časopisu. Příspěvky jsou publikovány v českém a 

slovenském jazyce. 

 

INTERIÉR VEŘEJNÝCH BUDOV 

Odborný časopis vydávaný od roku 1998 jednou za čtvrt roku s minimálním 

počtem šedesáti osmi stran. Jeho cena je 59 Kč, na Slovensku 2,70 EUR. Časopis si 

lze předplatit za zvýhodněnou cenu 177 Kč nebo 7 EUR za rok. Kupující tedy ušetří 

každý rok 59 Kč.  

Časopis INTERIÉR veřejných budov je jediný časopis, který se dlouhodobě a 

komplexně věnuje vybavení a zařízení veřejných budov, architektuře interiéru a 

interiérovému designu. Zabývá se také projektováním a realizací stavební části 

interiéru včetně použití materiálů a technologií, a vybavením a zařízením interiéru v 

celé šíři (nábytek, podlahové krytiny, osvětlení, doplňky, atd.) včetně technického 

zařízení veřejných budov. Je určen všem, kteří vlastní jakýkoli veřejný prostor a 

uvažují o nové realizaci, rekonstrukci, přestavbě či zkrášlení interiéru nebo zlepšení 

jeho technických či užitných vlastností. 

 

Časopisy o autoturistice 

CAMPING, CARS & CARAVANS 

Odborný časopis vydávaný od roku 2005 vždy jednou za dva měsíce 

v rozsahu minimálně osmdesáti čtyř stran. Jeho cena je 64 Kč, na Slovensku 2,80 

EUR. 

Časopis vychází v licenci od stejnojmenného německého časopisu 

vydávaného DoldeMedien, Gmbh. Jde o nejrozšířenější evropský časopis s 

tématikou kempingu a karavaningu. Je výjimečný hlavně vysoce kvalifikovanými testy 

obytných automobilů a přívěsů.  

 

KATALOG KEMPY V ČR A SR 

Odborný katalog vydávaný od roku 2005 jednou ročně, vždy na jaře 

s minimálním počtem sto čtyřiceti čtyř stran. Jeho cena je 99 Kč, na Slovensku 4 

EUR a je po celý rok volně v prodeji. Pro předplatitele časopisu CAMPING, CARS & 

CARAVANS je zdarma.  
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Katalog Kempy v České a Slovenské republice představuje jediný a největší 

ucelený český tištěný přehled téměř 830 ověřených kempů, chatových osad, 

bungalovů, tábořišť a karavanových stání. Je tvořen v úzké spolupráci s 

provozovateli ubytovacích zařízení, zkušenými redaktory a nezávislými externími 

spolupracovníky. Aktuální ročník katalogu obsahuje desítky nových kempů v Česku, 

Slovensku a Maďarsku. Samozřejmostí jsou  stovky aktualizací, opravy kontaktů, 

upřesnění popisů a vybavení, nové fotografie, GPS polohy apod. Všechny otištěné 

informace o kempech jsou každoročně ověřovány, což zvyšuje užitnou hodnotu 

katalogu pro čtenáře, ale také zajišťuje seriózní prezentaci pro majitele kempů. 

Katalog obsahuje také aktuální seznam 45 půjčoven karavanů v Česku a na 

Slovensku.  

 

KATALOG OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ 

Katalog vydávaný redakcí časopisu Camping, Cars & Caravans od roku 2005 

jednou ročně, vždy v říjnu s počtem 156 stran. Jeho cena je 99 Kč, na Slovensku 4 

EUR a je po celý rok volně v prodeji. Pro předplatitele časopisu CAMPING, CARS & 

CARAVANS je zdarma. 

Katalog Obytných automobilů a karavanů je tradiční, uznávaný a navíc také v 

Česku a na Slovensku zcela ojedinělý, představuje svým čtenářům téměř kompletní 

nabídku obytných automobilů, karavanů, mobilních domů, speciálů, nástaveb a 

vestaveb. Jedná se o užitečného pomocníka při výběru nového karavanu, obytného 

automobilu, vestavby nebo mobilního domu. 

 

Inzertní vysokonákladové časopisy 

PROGRAM 

Časopis vydávaný od roku 1995 na Ostravsku, od roku 2006 na Brněnsku, od 

roku 2002 na Frýdecko-Místecku a od roku 2003 na Opavsku každý měsíc 

s minimálním počtem stran pro Ostravsko: 32-56, pro Brněnsko 12 – 32, pro 

Frýdecko-Místecko 12 – 24, pro Opavsko 12 – 24. Do schránek je domácnostem a 

firmám v lokalitě Ostravska, Frýdecko-Místecka a Opavska dodáván zdarma. Rovněž 

je k dispozici ve všech významných městských institucích (info centra, domy kultury, 

divadla, předprodeje vstupenek, zdravotnická zařízení, atd.). PROGRAM Brněnsko je 

distribuován v síti stojanů firmy GRAND PRINC, a.s. na území Brna a na jižní Moravě 

a z vlastní distribuční sítě - cca 1 000 adresných míst v Brně. 
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 PROGRAM je programový a reklamní měsíčník nabízející nejen kulturní, 

společenské a sportovní akce, ale i kontaktní telefonní čísla a adresy pohotovostních 

služeb a organizací zajišťujících chod regionu. Významně se zde prezentují i 

vzdělávací instituce, školy, centra volného času, sportovní a relaxační zařízení 

daného regionu. Každý měsíc zde najdete spoustu tipů na využití volného času nejen 

o víkendech, ale každý den. Díky řazení akcí do rubrik (kina, divadla, výstavy, 

hudební kluby, dětem, společenská zábava, vzdělávání, sport, wellness&fitness a 

tipy na víkend) si časopis získal čtenáře ve všech věkových a zájmových kategoriích. 

Vychází ve čtyřech mutacích: na Ostravsku (náklad 134 000 výtisků měsíčně), na 

Frýdecko-Místecku (náklad 48 000 výtisků), na Opavsku (náklad 49 000 výtisků) a v 

Brně a okolí (náklad 60 000 výtisků). 

 

Speciální přílohy a publikace 

INDUSTRIÁLNÍ STAVBY – PIVOVARY 

Speciální publikace s počtem sto osmi stran. Jeho cena je 125 Kč a je 

samostatně ke koupi v prodejnách odborných stavebních knih i dobrých 

knihkupectvích. Zdarma jej dostávají všichni předplatitelé časopisů Střechy, Fasády, 

Izolace; revue Fasády a Interiér veřejných budov.  

Publikace Industriální stavby – Pivovary přináší přehled úspěšně 

revitalizovaných objektů pivovarů a sladoven u nás i v zahraničí. Celkem 26 

zajímavých projektů a realizací nastiňuje možnosti, principy a různorodé přístupy k 

záchraně a opětovnému využití historických pivovarských objektů. Jednak těch, které 

i nadále slouží svému účelu, jednak pivovarů proměněných na galerie, muzea, 

rezidenční bydlení a podobně. 

 

PŮDNÍ VESTAVBY A NÁSTAVBY 

Speciální publikace - rádce pro stavebníky. Jeho cena je 100 Kč nebo 3,80 

EUR.  

Speciální publikace Půdní vestavby a nástavby reaguje na nebývalý rozmach 

výstavby střešních nástaveb a půdních vestaveb v celé České republice. Tato 

publikace přináší odborné články, které upozorňují na hlavní zásady správných 

postupů při realizaci střešních nástaveb a vestaveb, nabízí osvědčené stavební 

materiály a technologie, a také přináší ukázky několika úspěšných realizací, které 
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mohou být inspirací pro podobné smysluplné zásahy do stávajících objektů. Vznikla 

ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB – TU v Ostravě a dalšími subjekty. 

 

STAVEBNÍ SOFTWARE 

Publikace s počtem sedmdesáti osmi stran. Jeho cena je 100 Kč, na 

Slovensku 3,80 EUR a je samostatně ke koupi v prodejnách odborných stavebních 

knih a na specializovaných stavebních akcích (veletrhy, výstavy, semináře). Zdarma 

jej obdrží všichni předplatitelé časopisů Střechy, Fasády, Izolace; revue Fasády a 

čtvrtletníku Interiér veřejných budov. 

Publikace Stavební software zaplňuje mezeru na trhu informací pro inženýry, 

architekty, projektanty, rozpočtáře, přípraváře a řídící pracovníky ve stavebnictví. 

Nabízí přehled aktuálních stavebních softwarů. V technických charakteristikách 

jednotlivých počítačových programů naleznete popis jejich užívání, nároky na 

počítačové vybavení a možnosti jejich propojování. To vše je bohatě doplněno otisky 

obrazovek a grafickými výstupy, tak aby představa o daném softwaru byla dokonalá. 

 

Kniha 

ŘASY A HOUBY NA FASÁDÁCH 

Ojedinělá odborná publikace vydaná roku 2009 s počtem sto desíti stran. Její 

cena je 299 Kč. 

Kniha Řasy a houby na fasádách objasňuje příčiny toho, proč jsou zateplené 

fasády objektů často napadány houbami a plísněmi. Najdete zde podmínky, které 

plísně a houby potřebují ke svému růstu, konstrukční chyby způsobující vznik nárůstu 

a samozřejmě i návody možných řešení. Autoři se touto problematikou zabývají již 

dvacet let a v knize shrnují své teoretické i praktické poznatky. Soubor zkušeností, 

doplněný konkrétními případy z praxe a mnoha snímky, bude praktickým rádcem 

odborníkům i laikům, kteří s tímto problémem bojují. 

 

Slevový portál 

WWW.NESETRI.CZ 

Jedná se o internetovou stránku, která je v dnešní době velmi oblíbená. Na 

stránce jsou nabízeny produkty různých firem i oborů z Ostravy, Brna, Opavy, 

Frýdku-Místku i celé České republiky s několika procentní slevou.
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 Příloha č. 2: Ukázka internetového serveru www.nesetri.cz 

http://www.nesetri.cz/
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Příloha č. 3: Internetové stránky časopisu Program www.eprogram.cz  

 

 

 

http://www.eprogram.cz/
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Příloha č. 4: Internetové online prohlédnutí aktuálního čísla 
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Příloha č. 5: Rozpis cen pro zadavatele reklamy v časopise Program 

 

 

Zdroj: http://program.mise.cz/cenik-inzerce-program-ostrava/m-1-d-49/ 
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Zdroj: http://program.mise.cz/cenik-inzerce-program-ostrava/m-1-d-49/ 
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Příloha č. 6: Seznam distribučních míst časopisu Program 

 

Distribuční místa, kde si mohou občané Ostravska časopis volně 

vyzvednout ze stojanů, jsou z Ostravy – Centra: Magistrát města Ostravy - 

Prokešovo náměstí 1803/8, Vědecká knihovna - Prokešovo nám., Předprodej 

vstupenek - ul. Čsl. Legií, Dům knihy LIBREX - Smetanovo náměstí 8, Knihkupectví 

LIBREX - Nádražní ul., Asie občerstvení - Tyršova ul., Ekonomická fakulta VŠB - 

Sokolská ulice,  Hotel Imperial - Tyršova 6, Domov důchodců - Bohumínská ul., Hotel 

Mariatour - Přívozská 23 Ostrava, Filozofická fakulta - ul. Čsl. Legií, Česká národní 

banka - Nádražní 4, Komorní scéna Aréna - 28. října 2 (u Sýkorova mostu), ÚAN - 

recepce, Mor. Ostrava. Z Ostravy – Přívozu: Večerka Dunaj - Palackého ul. Ostrava-

Přívoz, Večerka na náměstí - Palackého ul. Ostrava-Přívoz. Z Ostravy – Zábřehu: KD 

Akord Ostrava-Zábřeh - náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh , Hotel Atom - Zkrácená 

2703/84, Ostrava-Zábřeh , ČEZ Aréna - Ostrava-Zábřeh , Hotel Vista - kpt. Vajdy 

3046/2, Ostrava-Zábřeh, Hasičský záchranný sbor. Z Ostravy – Vítkovic:Večerka U 

Šraňků - ul. Štremberská, Předprodej jízdenek MHD - Ostrava-Vítkovice, Nemocnice 

Agel- Ostrava-Vítkovice, Městský úřad Ostrava-Vítkovice - Mírové náměstí 516/1, 

Česká pošta - náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava-Vítkovice , HZP Vítkovice - 

Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice. Z Ostravy – Mariánských hor: DK města 

Ostravy - 28.října 2556/124, Moravská Ostrava, Úřad Moravskoslezského kraje - 

28.října 2556/124,Librex - knihkupectví - 28. Října. Z Ostravy – Poruby: Krytý 

plavecký bazén SAREZA - gen. Sochora 1378, Zimní stadion SAREZA - Ostrava-

Poruba, Čkalovova 20/6144, Poruba MIC - ul. Spojů,  Ostrava-Poruba, KD Poklad - 

Kopeckého 675, Ostrava-Poruba. Z Ostravy – Třebovic:Autocentrála - Třebovická 

5534, Ostrava-Třebovice. Z Ostravy – Svinova: Informační centrum - Ostrava-Svinov. 

Z Proskovic: Obecní úřad - Světlovská 2/82, Proskovice, Potraviny - Proskovická 

175. Z Vřesiny:  Obecní úřad - Vřesina 24, Potraviny - Malá Strava 644, Potraviny - 

Topolová 583 a z Klimkovic: Jodová sanatoria Klimkovice,  Jodová sanatoria 

Klimkovice - dětské oddělení,  Radnice Klimkovice, info centrum - Lidická 1 (budova 

zámku). 

 

Na území Brněnska se časopis distribuuje v počtu 60 000 výtisků měsíčně. 

16 000 výtisků je distribuováno dle seznamu do vlastní distribuční sítě, jedná se o 

celkem 172 adresných míst v Brně (informační centra, předprodeje, obchodní centra, 



2 
 

knihovny, koleje VŠ, kina, divadla, kluby, kavárny, sportovní centra, galerie, muzea 

atd.), 5 000 výtisků je distribuováno společností GRAND PRINC - do jejich sítě 12 

stojánků na jižní Moravě (Třebíč, Kuřim, Modřice, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 

Boskovice, Šlapanice, Břeclav, Blansko), 39 000 výtisků je distribuováno společností 

GRAND PRINC - do jejich sítě 387 stojánků v Brně (hl. nádraží, pošty, centrum 

města, obchodní domy, benzínové čerpací stanice, restaurace, kadeřnictví, 

potraviny, úřady, zdravotnická zařízení, hotely). Distribuční místa se mění v závislosti 

na odběru časopisu. 

 

Na území Frýdecko–Místecka se časopis distribuuje v počtu 47 000 výtisků 

měsíčně. Lokality, ve kterých je časopis dodáván do schránek, jsou Frýdek-Místek, 

Český Těšín, Lískovec, Staré Město, Žabeň, Baška, Pržno, Pražmo, Nová Ves, 

Kunčičky u Bašky, Frýdlant nad Ostravicí, Paskov, Raškovice, Ostravice, Čeladná, 

Sviadnov, Palkovice, Metylovice, Dobrá. 

Distribučními místy, kde si mohou občané časopis volně vyzvednout ze 

stojanů, jsou z Frýdku-Místku:Beskydské informační centrum - Náměstí Svobody 6, 

Beskydské informační centrum - Zámecké náměstí, Aqua park Olešná. 

Z Čeladné:Beskydské informační centrum - Čeladná 714. Z Frýdlantu nad Ostravicí: 

Beskydské informační centrum - Hlavní 308, KOTELNA centrum SPORT, RELAX - 

Frýdlant nad Ostravicí. Ze Šenova: Městský úřad - Radniční náměstí 300. 

Z Bohumína:Městský úřad - Masarykova 158. Z Havířova: Městské informační 

centrum - Dlouhá třída 17, Městské kulturní středisko - Hlavní třída 13, Institut 

vzdělávání a rekvalifikace - Burianova 4 a. Z Českého Těšína: Regionální informační 

centrum - Hlavní třída 15. Z Třince: Městské informační centrum - Dukelská 689. 

Z Karviné: Městské informační centrum - Masarykovo náměstí 71, Městský úřad - 

Fryštátská 72. Z Orlové: Městský úřad- Osvobození 796, Orlová-Lutyně, Městské 

informační centrum - Masarykova třída 13,Trafika. Ze Staré Vsi n. Ondř.: fa Unipol - 

Brušperská 226 a z Brušperku:Informační centrum - náměstí J. A. Komenského 9 

 

Na území Opavska se časopis distribuuje v počtu 48 000 výtisků měsíčně. 

Lokality, ve kterých je časopis dodáván do schránek, jsou Opava, Komárov, Kravaře, 

Dolní Benešov, Zábřeh, Hradec nad Moravicí, Branka, Hlučín, Otice, Velké Hoštice, 

Háj ve Slezsku, Štítina, Bolatice, Kozmice, Vávrovice, Mokré Lazce, Suché Lazce, 

Dolní Lhota, Raduň, Neplachovice, Chlebičov, Oldřišov, Hněvošice, Sudice, 
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Štěpánkovice, Kobeřice, Chuchelná, Bohuslavice, Píšť, Vřesina, Darkovice, Hať, 

Krnov. 

Distribučními místy, kde si mohou občané časopis volně vyzvednout ze 

stojanů, jsouz Opavy: Městské informační centrum - Horní náměstí 67, Sluna - Horní 

nám. 27, Tenis centrum, Draps, Víceúčelová hala - Žižkova 8/2904, Bowling Raketa - 

Krnovská 553/186, Opava-Jaktař,  AB Squash centrum - Fügnerova 52. Z Hradce 

nad Moravicí: Informační centrum - Opavská 265. Z Kravař: Informační centrum - 

Opavská 62, Buly Aréna - Kostelní 28, z Dolní Lhoty: Radnice, z Háje ve Slezsku: 

Knihovna a informační centrum - A.Vaška 73, z Velké Polomi:Nákupní středisko - 

Velká Polom, Knihovna - Velká Polom a z Hlučína: Informační centrum zámek Hlučín 

- Zámecká 4, Nemocnice, Kulturní dům Hlučín, Úřad práce, Víceúčelová hala. 
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Příloha č. 7: Akce z r. 2010 s mediální podporou NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. 

 

Zdroj: interní data NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. 
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Příloha č. 8: Dotazník 

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,  
jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a píšu závěrečnou práci, týkající se spokojenosti 
obyvatel Ostravy s časopisem Program.  Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož výsledky povedou 
ke zkvalitnění časopisu. Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze za účelem mé práce a 
zlepšení časopisu.  
Není-li v dotazníku uvedeno jinak, označte v každé otázce vždy jednu odpověď.  
Děkuji za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.  
Klára Zrzová 

 

1) Dostáváte časopis Program pravidelně každý měsíc do schránky?  
(v případě odpovědi „ne“, pokračujte otázkou č.3) 

□ ano, pravidelně 

□ ano, nepravidelně 

□ ne 
 

2) Co děláte s časopisem po vyzvednutí ze schránky? 

□ přečtu si jej  

□ příležitostně v něm hledám informace 

□ vyhodím ho bez přečtení 

□ jiné, doplňte ______________________________ 
 

3) Vyhledáváte časopis v případě, že Vám do schránky nepřijde, jinde? 

□ ano, časopis si vyzvednu na některém distribučním místě v Ostravě 

□ ano, časopis si prohlédnu na internetu 

□ ano, časopis si půjčím od známé/ známého 

□ ne, časopis nevyhledávám 

□ jiné, doplňte ______________________________ 
 

4) Z jakého důvodu čtete časopis Program? 

□ _________________________________ 

□ časopis nečtu (v tomto případě, prosím, přejděte na otázku č. 17) 
 

5) Ohodnoťte vaši spokojenost s jednotlivými charakteristikami časopisu (známky jako ve škole, kde 1 = 
velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen) 

 grafický vzhled 

přehlednost 

kvalita tisku a papíru 

úplnost rubrik 

aktuálnost informací 

 

6) Změnil (a) byste něco na vzhledu časopisu? 

□ ano, změnil(a) bych: _____________________________ (doplňte, prosím) 

□ ne 
 

7) Postrádáte v časopise nějakou rubriku?  

□ ano, postrádám rubriku/rubriky____________________________________ (doplňte, prosím) 

□ ne 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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8) Oznámkujte jednotlivé rubriky z hlediska dostatku informací (známky jako ve škole, kde 1 = vyhovující 
množství informací, 5 = nevyhovující množství informací): 

 kina 

 hudební kluby 

divadla 

výstavy 

společenská zábava 

dětem 

inzerce 

vzdělávání  

muzea 

důležitá čísla 

wellness a fitness 

sociální služby 

rychlé kontakty 

tipy na víkend 

sport 

 

9) Která z výše uvedených rubrik Vás v časopise nejvíce zajímá? (uveďte maximálně 3 rubriky) 
______________________________________________ 

 

10) Pomáhá Vám časopis k výběru kina, divadla, sportovního střediska nebo jiného zařízení? 

□ ano 

□ ne 
                 

11) Stalo se Vám někdy, že jste na základě rubriky „tipy na víkend“, která byla uveřejněna v časopise 
podnikl(a) výlet? 

□ ano 

□ ne 
 

12) Jaký máte názor na reklamy v časopise? 

□ reklamy mi v časopise nevadí, je jich tak akorát 

□ reklamy mi nevadí, mohlo by jich být více 

□ reklamy mi v časopise nevadí, ale mělo by jich být méně 

□ reklamy mi vadí 

□ nezáleží mi na tom 
 

13) Využíváte slevové kupony uveřejňované v časopise?  

□ ano, vždy 

□ ano, občas 

□ ne 

□ nevím o nich 
 

14) Kdyby nebyl časopis zdarma, byl(a) byste ochoten/na za něj zaplatit? 

□ ano, více než 20kč 

□ ano, 11-20kč 

□ ano, do 10kč 

□ ne 
 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 

1 2 3 4 5 nevím 
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15) Doporučil(a) byste časopis známým? 

□ ano 

□ ne 
 

16) Máte nějaký tip na zlepšení časopisu?  
□ ano, zlepšil(a) bych ______________________________________________(doplňte, prosím) 
□ ne 

 

17) Jaké je vaše pohlaví? 

□ Muž 

□ Žena 
 

18) Jaký je váš věk?  
     15 – 30 let        31 – 45 let           46 – 60 let   61 a více let 

 

19) Jaký je Váš čistý průměrný měsíční příjem? 
Méně než 10 000kč     10 001 – 20 000kč         20 001 – 30 000kč  30 001 a více 

 

20) V jaké části Ostravy bydlíte?  

□ Hošťálkovice 

□ Hrabová 

□ Krásné Pole 

□ Lhotka 

□ Mariánské Hory a 
Hulváky 

□ Martinov 

□ Michálkovice 

□ Moravská Ostrava a Přívoz 

□ Nová Bělá 

□ Nová ves 

□ Ostrava Jih 

□ Petřkovice 

□ Plesná 

□ Polanka nad Odrou 

□ Svinov 

□ Poruba 

□ Proskovice 

□ Pustkovec 

□ Radvanice a Bartovice 

□ Slezská Ostrava 

□ Stará Bělá 

□ Třebovice 

□ Vítkovice 

 

21) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

□ základní    středoškolské bez maturity  středoškolské s maturitou 

□ vyšší odborné  vysokoškolské 
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Příloha č. 9: Vybrané výsledky výzkumu 

 

Obr. 1:  Závislost frekvence donášky podle oblastí Ostravy, ve kterých 

odpovídalo nejvíce respondentů (%) 

 

 

Obr. 2:  Manipulace s časopisem po vyzvednutí ze schránky podle pohlaví 

respondentů (%) 
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Tab. 1:  Nejzajímavější rubriky pro muže a ženy (%)    

rubriky ženy muži 

  procenta procenta 

kina 39,8 45,1 

sport 20,4 43,1 

hudební kluby 14,8 29,4 

tipy na víkend 45,4 23,5 

společenská 
zábava 14,8 15,7 

inzerce 11,1 13,7 

výstavy 20,4 11,8 

divadla 37 9,8 

wellness a fitness 14,8 7,8 

vzdělávání 8,3 7,8 

dětem 23,1 3,9 

rychlé kontakty 0 3,9 

muzea 4,6 2 

důležitá čísla 1,9 2 

sociální služby 7,4 0 

 

 

Tab. 2:  Nejzajímavější rubriky pro jednotlivé věkové kategorie (%) 

rubrika 15 - 30 let 31 - 45 let 46 - 60 let 61 a více let 

  procenta procenta procenta procenta 

kina 53,4 31,6 20 43,5 

hudební kluby 32,9 13,2 4 4,3 

divadla 30,1 15,8 28 43,5 

výstavy 16,4 13,2 12 34,8 

společenská 
zábava 15,1 15,8 20 8,7 

dětem 13,7 26,3 24 4,3 

inzerce 5,5 15,8 20 17,4 

vzdělávání 6,8 15,8 8 0 

muzea 2,7 0 8 8,7 

důležitá čísla 0 2,6 8 0 

wellness a fitness 16,4 7,9 16 4,3 

sociální služby 1,4 0 12 17,4 

rychlé kontakty 0 0 8 0 

tipy na víkend 32,4 39,5 64 21,7 

sport 32,9 31,6 20 13 
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Obr. 3:  Využívání slevových kuponů uveřejněných v časopise podle pohlaví 

respondentů (%) 

 

 

Obr. 4:  Využívání slevových kuponů uveřejněných v časopise podle věku 

respondentů (%) 

 

Obr. 5:  Využívání slevových kuponů uveřejněných v časopise podle vzdělání 

respondentů (%)
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Tab. 3:  Ohodnocení jednotlivých charakteristik podle pohlaví 

charakteristiky muž  žena 

  
průměrné 
známky   

grafický vzhled 2,12 1,85 

přehlednost 1,9 1,74 

kvalita tisku a 
papíru 2,16 1,83 

úplnost rubrik 2,02 1,81 

aktuálnost 
informací 1,71 0,143 

 

Tab. 4:  Ohodnocení jednotlivých charakteristik podle druhů čtenářů 

charakteristiky pravidelní čtenáři nepravidelní čtenáři 

  průměrné známky průměrné známky 

grafický vzhled 1,87 2,04 

přehlednost 1,73 1,93 

kvalita tisku a papíru 1,89 2,11 

úplnost rubrik 1,91 1,75 

aktuálnost informací 1,5 1,61 

 

Obr. 6:  Názor na reklamy v časopise podle pohlaví (%) 
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Obr. 7:  Názor na reklamy v časopise podle věkových skupin (%) 

 

 

Obr. 8:  Názor na reklamy v časopise podle vzdělání (%)
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