
VYCHÁZÍME / DISTRIBUCE

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TITULU

FORMÁTY A CENY INZERCE

Chomutov, Jirkov, Otvice

HARMONOGRAM

 ČÍSLO UZÁVĚRKA TERMÍN 
 VYDÁNÍ INZERCE VYDÁNÍ
 19/15 1. 8. 8. 8.
 19/17 28. 8. 5. 9.
 19/19 25. 9. 3. 10.
 19/21 30. 10. 7. 11.
 19/23 27. 11. 5. 12.

Průměr. nákl. 25 000 výtisků
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periodicita: měsíčník
distribuce:  zdarma do poštovních schránek 

a do vlastních stojanů
cena výtisku: zdarma
tech. specifikace:  noviny 16 nebo 24 strany, 

formát 210 x 292 mm, 
papír novinový 42,5 g/m2, 
bez vazby, tisk 4/4 barvy

Zdarma každý měsíc N E Z ÁV I S LÝ  M Í S T N Í  Z P R AV O D A J 14. ročník / číslo 15 / čtvrtek 8. 8. 2019

Z
D

A
R

M
A

CHOMUTOVSKO www.nasregion.czwww.nasregion.cz

IN
ZE

RC
E

Zvoní hokeji v Chomutově umíráček?

Éra Veverků v Chomu-
tově skončila. Vever-

kovi jako majoritní vlast-
níci hokejového klubu
Piráti Chomutov za sym-
bolickou jednu korunu
převedli akcie na nové
majitele – skupinu míst-
ních hokejových srdcařů
a zároveň podnikatelů.
Někteří je označují za
sedm statečných. Jsou ji -
mi Radek Frydrych (Strix
Chomutov), Václav Kor-
dulík (WORLD INVEST),
Milan a Michal Mizunovi
(REMIS-NBC), Petr Pro-
keš (Sweep sport), Jiří Sa-
dílek (FISAD), Jaroslav
Štochl (ELTE) a Miroslav
a Adam Zwettlerovi (PE
Holding). Otázkou je, zda
se s ekonomickým zdra-
vím klubu seznámili do-
statečně, nebo mají růžo -

vé brýle na očích. Nebo
ještě něco dalšího?

Jsou zavázáni?
Podle důvěryhodných

informací redakce od jed-
noho z nových akcionářů
za jejich rozhodnutím
bylo jejich srdcařství pro
chomutovský klub. Mezi
řádky ale naznačil, že
v rozhodnutí vstoupit do
zadluženého klubu se-
hrála roli i loajalita. V ob-
chodní branži takový ter-
mín může znamenat, že
současní zachránci byli
Veverkovi zavázáni. Na-
bízí se otázka, zda třeba
neprofitovali na někte-
rých zakázkách. Veverko -
vi každopádně tah proza-
tím vyšel. To, co se skrývá
v účetnictví a jak mohl
klub dopadnout v tak

tristní ekonomické si -
 tuaci, zůstane pod poklič-
kou.

„Mým hlavním přáním
a dost možná i podmín-
kou pro převod akcií byly
záruky, že noví vlastníci
budou mít chuť poprat se
s aktuální situací, a hlav -
ně budou mít ambice vrá-
tit Piráty co nejdříve zpát -
ky do extraligy,“ uvedl
Jaroslav Veverka na klu-
bovém webu. A zmínil
i podnikatele Milana Sou-
kupa, který byl jen krů-
ček od toho, stát se no-
vým majitelem Pirátů
Chomutov. „Zatímco pro
pana Soukupa se některé
věci zdály jako neřešitel -
né, ostatní partneři to
vidí jinak. Jsou připraveni
převzít veškeré závazky,
které klub má, a podílet

se na jejich vyřešení. Sou-
časně s tím okamžitě pra-
covat na zajištění nové
sezo ny, na jejímž konci
by rádi bojovali o návrat
do nejvyšší soutěže,“ uza-
vřel Veverka svou éru
v Chomutově.

Převzali až
100milionové dluhy

Důležité je v tomto
kontextu zdůraznit, že
skupina místních podni-
katelů je připravena pře-
vzít veškeré závazky, kte -
ré klub má, a podílet se na
jejich vyřešení. Nejedná
se totiž o nic víc než
o dlu hy, dluhy a zase dlu -
hy. A ty dluhy dosahují
podle informací redakce
mnohem vyšších částek,
než jaké klub oficiálně
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Chomutovský
hokej byl pojem.
Klub hrál extraligu
a koučoval tu
Vladimír Růžička.
Zlaté časy jsou ale
pryč. Zřejmě
manažerskou
neschopností se
Piráti Chomutov
dostali až do
100milionových
dluhů. Teď je má
spasit sedm
statečných
podnikatelů.

pokračování na str. 2

Honza Tuna
exkluzivně
Které nákupní tašky
jsou pro životní
prostředí nejméně
škodlivé?  Výsledky
vás mohou překvapit! 

Více na str. 14

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Václavem
Koptou

Pro herce, moderátora
a spisovatele Václava
Koptu bylo nejdůležitější
dlouholeté působení
v divadle Semafor, které
letos slaví šedesáté
výročí.

více na str. 4–5

Cestujeme
s Naším
REGIONEM
Katedrála Sagrada Família
je chloubou španělské
Barcelony, přestože
kompletně dostavěná má
být až v roce 2026. 

více na str. 13

Jaká asi bude letošní sezona Pirátů?
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formát rozměry mutace komplet 
   (mm) (bez DPH) (13 mutací)
2/1 376 x 264 35 000 Kč 500 000 Kč

1/1 188 x 264 29 000 Kč 250 000 Kč

Junior page 153 x 197 25 000 Kč 200 000 Kč

1/2 188 x 130 / 92 x 264 15 000 Kč 140 000 Kč

1/3 188 x 86 11 000 Kč 130 000 Kč

1/4 92 x 130 / 188 x 63 9 000 Kč 75 000 Kč

1/5 114 x 81 6 500 Kč 70 000 Kč

1/8 188 x 30 5 000 Kč 40 000 Kč

čtverák (2/15) 75 x 81 4 500 Kč 35 000 Kč

troják (1/10) 36 x 123 / 114 x 39 3 500 Kč 33 000 Kč

dvoják (1/15) 36 x 81 / 75 x 39 2 500 Kč 28 000 Kč

modul (1/30) 36 x 39 1 200 Kč 20 000 Kč

Křížovka (srdce) 58 x 45 7 000 Kč 55 000 Kč

Titulní strana (ucho) 90 x 32 10 000 Kč 70 000 Kč

Titulní strana (1/8) 92 x 63 12 000 Kč 80 000 Kč

Titulní strana (1/4) 188 x 63 20 000 Kč 150 000 Kč

Titulní strana (1/6) 192 x 39 11 000 Kč 90 000 Kč

4. str. obálky (1/1) 192 x 265 59 000 Kč 320 000 Kč

Falešná titulka 192 x 184 + 192 x 265 75 000 Kč 650 000 Kč

Titulní strana + 50 %, zadní strana + 25 %. 

Řádková inzerce: za každý započatý řádek 60 Kč  

(30 znaků vč. mezer). Cena včetně DPH.

Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových 
nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

Distribuce probíhá 2 až 3 dny po termínu vydání

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem 
určeným občanům Chomutova a okolí. Náš REGION 
přináší informace o aktuálním dění v obcích 
i městských částech. Publikuje také nezávislé 
komentáře, otevírá aktuální kauzy, informuje 
o aktualitách v regionu. V novinách naleznete 
také rozhovory s osobnostmi a přehled kulturních 
a sportovních akcí. Noviny zdarma doručované do 
poštovní schránky jsou jednoznačně nejefektivnějším 
médiem pro oslovení občanů příslušného regionu.

Obsah je koncipován tak, aby byly informace pro 
čtenáře nejen aktuální, ale hlavně místní. 

 

Propagujte Vaše služby přímo ve Vašem regionu
Vydavatelství A11 má v regionálním zpravodajství 
dlouhodobé zkušenosti, jeho unikátní koncept 
regionálních titulů v Čechách s celkem 14 regiony 
je příležitostí pro propagaci Vaší firmy či personální 
reklamu přímo ve Vašem okolí!

PRVNĚ  

V CHOMUTOVĚ 

8. SRPNA


