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Vzdělání: Polygrafické (SOU Polygrafické - maturita 1984).

Jazyky: Angličtina

Praxe:

Po praxi v polygrafii jsem pracoval jako grafik v deníku Telegraf, kde jsem  

se seznámil s prací na počítačích Macintosh. 

V letech 1992 až 1993 jsem pracoval v DTP studiu Premi studio  

(časopisy, DTP). 

Dále jsem pracoval jako grafik v hudebním časopise Rock & Pop (1993-1994), 

pak v časopise Ring (1994-1995), jako vedoucí grafik. Následoval další  

hudební časopis Melodie (1995-1996), který jsem graficky zpracovával  

včetně zlomu. 

Působil jsem jako samostaný grafik v Creative Shopu Men On The Moon 

(1996-1998), kde jsem se zabýval klienty jako např.: SPT Telecom, Astron,  

Cable Plus, Ford, Amcico, Bristol-Myers Squibb, Vydavatelství Vltava-Labe 

Press, Mővenpick Hotel, atd. 

Poté, jako Creative Director v agentuře Drive Production: kampaně pro  

Acer, Nokia, Calex, Lilly, Tv spot Romo atd. 

Pak následovala Full Service agentura Space s klienty Ford, Soluziona,  

ČSA, Logica atd. 

Dále pro agentury Mark/BBDO, Men on the Moon, Drive Production, 

Ark Thompson: vytvoření CI pro Hotel Inter Continental, Energi zer, Nutricia, 

Becherovka, Thomson, Calex, Skanska, logo Český Telecom Extraliga ledního 

hokeje, Nokia, Radox, Catch, Kiwi atd. 

V letech 2004 až 2007 jsem spolupracoval s agenturou MBAC/Advertising 

Garden pro její klienty Spectrum nábytek (CI, letáky, inzerce, webshop, 

 

 

 

prezentace, katalog), Media Online. Po úspěšném výběrovém řízení na  

GE Money Bank pak hlavně pro agenturu Mccann-Erickson a její klienty: 

Algida, Opel - Direct Mailing, Microsoft - Direct Mailing, Master Card,  

Nescafé - rebranding a vývoj materiálů, manuál komunikace, In store  

komunikace, POSM, BTL kampaně, inzerce, ČSOB - BTL komunikace  

na pobočkách, POSM, Direct Mailing, bannery. 

Pro agenturu AdHouse jsem vytvořil v letech 2006 - 2010 kompletní CI  

pro multifunkční komplexy Nisa Liberec a Allee v Budapešti. Dále jsem  

vytvářel prezentace a kampaně pro developery (Skanska, ING Real Estate, 

Karimpol, Orco), CI pro jektů, inzerce, www stránky, interaktivní CD-ROMy. 

V letech 2011 - 2014 jsem zastával pozici Art Directora v agentuře Klan,  

kde jsem pracoval na klientech: Adidas (instore design drogerií a další  

podpora), Honda (kompletní zpracování materiálů - inzerce, brožury, on line,  

microsites atd.), Globus (reklamní kampaně, mobilní aplikace, design letáků 

atd.), OC 6 (kampaně), Raiffeisen stavební spořitelna (inzerce, instore  

pobočky, a další). 

Charakteristika práce:

Design CI, BTL, návrhy inzerce a billboardů, loga a corporate Identity, grafické 

manuály, brožury, prezentace, www stránky, prezentační CD-Rom, brand  

design, packaging, instore design, design aplikací.

Pracuji v programech Adobe CS 6: InDesign, Illustrator a Photoshop.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS



UKÁZKY PRÁCE
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ADIDAS \ FOCENÍ KIKI A MAKI
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ADIDAS \ IMAGE KAMPAŇ KIKI A MAKI

Kiki a MakiODSTARTUJÍ  
NÁŠ VÝKON
STEJNĚ JAKO TVŮJ

NOVÉ 
ANTIPERSPIRANTY

ÚČINNOST X4 *

*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

ODSTARTUJÍ  
NÁŠ VÝKON
STEJNĚ JAKO TVŮJ

NEW DEODORANT 
ANTI-PERSPIRANT

EFFICACY X4 *

*FRESHNESS – DRYNESS – PROTECTION – ABSORPTION

Kiki a Maki

efficacy X4 *

*freshness – dryness – protection – absorption

new deodorant 
anti-perspirant

odstartují  
náš výkon
stejně jako tvůj
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ADIDAS \ IMAGE A POS KAMPAŇ KIKI A MAKI

new deodorant 
anti-perspirant

efficacy X4 *
*freshness – dryness – protection – absorption

odstartují  
náš výkon
stejně jako tvůj

NOVÉ 
ANTIPERSPIRANTY

*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

ÚČINNOST X4 *Kiki a Maki

Novinka Novinka

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

efficacy X4 *
*freshness – dryness – protection – absorption

new deodorant 
anti-perspirant

odstartují  
náš výkon
stejně jako tvůj

Aktivita probíhá v prodejnách dm ČR od 27. 11. 2013 do 1. 1. 2014, nebo 
do vyčerpání zásob. Minimální počet dárků na prodejně je 60 ks. 
Neplatí pro vícekusová balení a vánoční balíčky.

k nákupu výrobků adidas nad 199 Kč

2 páry originálních  
ponožek adidas

ZDARMA

Kiki a Maki

Novinka Novinka

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU

NOVÉ ANTIPERSPIRANTY - ÚČINNOST X4 *
*OCHRANA – ABSORPCE – SVĚŽEST – PREVENCE PROTI POTU
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ADIDAS \ GET READY \ PRINT

úspěch
vyžaduje
přípravu

nová řada
kosmetiky adidas
adidas.com/bodycare

úspech
vyžaduje 
prípravu

nový rad 
kozmetiky adidas
adidas.com/bodycare

úspěch 
vyžaduje 
přípravu

nová řada  
kosmetiky adidas
adidas.com/bodycare

úspěch 
vyžaduje 
přípravu

nová řada  
kosmetiky adidas
adidas.com/bodycare
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ADIDAS \ GET READY \ POS

adidas.com/bodycare

*sleva se nevztahuje na sprchové gely adidas 400ml

úspěch 
vyžaduje 
přípravu
nová řada kosmetiky adidas

40% sleva  
na sprchové gely adidas*

30% sleva  
na ostatní produkty adidas

40% sleva  
na sprchové gely adidas*

30% sleva  
na ostatní produkty adidas
*sleva se nevztahuje na sprchové gely adidas 400ml

úspěch 
vyžaduje 
přípravu
nová řada kosmetiky adidas

adidas.com/bodycare

adidas.com/bodycare

darček

Aktivita platí od 02. 04.  
do 15. 04. 2014, alebo do  
vyčerpania zásob darčekov.  
Výdaj na pokladni.

k nákupu ľubovoľných  
výrobkov adidas nad 12 €  
získate mini loptu adidas

orignálna  
mini lopta adidas 

101 SR_Wobler_160x110_V03.indd   1 17.02.14   13:39

Akce platí do vydání dárků.

dárky adidas

při koupi libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč nebo  
nad 399 Kč získáte tričko
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Ross_Stand_Top_Promo_372x443_V06.indd   1 10.03.14   8:57

darček
originálna mini lopta adidas

k nákupu ľubovoľných  
výrobkov adidas nad 12 €  
získate mini loptu adidas

Aktivita platí od 02. 04. do 15. 04. 2014, alebo do vyčerpania zásob darčekov. Výdaj na pokladni.

adidas.com/bodycare

101_A3_SK_Pansky_V03.indd   1 17.02.14   13:55

DM_175x250_advertising_V11.indd   1 27.03.14   8:39

Akce platí od 12. 6. do 5. 7. 2014 nebo do vyčerpání zásob dárků.

adidas.com/bodycare

dárky adidas

k nákupu libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč nebo  
nad 149 Kč získáte sprchový gel

A kc e p l at í do v ydání záso b dár ků . Výdej d ár ků  
v  i nfo r m ač n ím  c entr u h yp er m ar ket u. 
M i ni m ální p oč et dár ků  je 2 0 0  ks n a h y p er m ar ket .

adi da s.com/body care

dárek
originální mini míč adidas

k nákupu libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč adidas



PETR FALBER  PORTFOLIO 2011-2014 7

ADIDAS \ GET READY \ POS

při koupi libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč nebo  
nad 399 Kč získáte tričko

Akce platí do vydání dárků.

dárky adidas
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Ross_action board_800x300_V07.indd   1 07.03.14   17:33

Akce platí  
od 14. 04. do 11. 05. 2014 
nebo do vyčerpání zásob 

dárků. Poté odstraňte!

Akce platí do vydání dárků.

dárky adidas

při koupi libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč nebo  
nad 399 Kč získáte tričko

Ross_wobler_50x155_V06.indd   1 10.03.14   12:31

úspěch 
vyžaduje 
přípravu

nová řada  
kosmetiky adidas

při koupi libovolných výrobků adidas  
nad 299 Kč získáte mini míč nebo  
nad 399 Kč získáte tričko

dárky adidas

Akce platí do vydání dárků. A
kc

e 
pl

at
í o

d 
14

. 0
4.

 d
o 

11
. 0

5.
 2

01
4 

ne
bo

 d
o 

vy
če

rp
án

í z
ás

ob
 d

ár
ků

. P
ot

é 
od

st
ra

ňt
e!

Ross_Letacek_A6_V16_Modra.indd   1-2 07.03.14   18:11

Buďte vždy o krok napřed 
před potem, ať už na hřišti 
nebo v každodenním životě 
s novými antiperspiranty 
adidas Cool & Dry pro muže 
a Cool & Care pro ženy.

Nové vysoce účinné složení vás spolehlivě ochrání  
před potem a zachová pocit svěžesti. Vyzkoušejte  
také ostatní produkty péče o pokožku adidas.

Jaký je rozdíl 

mezi antiperspirantem 

a deodorantem?

Antiperspirant zabraňuje pocení, 

a tím vzniku tělesného zápachu. 

Deodoranty nepotlačují pocení, ale  

pouze zamezují tělesnému zápachu.

Ross_Letacek_A6_V16_Modra.indd   3-4 07.03.14   18:12
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ADIDAS \ GET READY \ IN STRORE

nová řada  
kosmetiky adidas
adidas.com/bodycare

úspěch 
vyžaduje 
přípravu

úspěch 
vyžaduje 
přípravu

nová řada  
kosmetiky adidas
adidas.com/bodycare
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ADIDAS \ GET READY \ IN STRORE
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ADIDAS \ GET READY \ IN STRORE
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ADIDAS \ SPRCHOVÉ GELY \ PRINT

hydratační sprchové gely

Novinka
hydratačné sprchové gély

adidas.com/bodycare

Novinka

adidas.com/bodycareadidas.com/bodycareadidas.com/bodycareadidas.com/bodycareadidas.com/bodycareadidas.com/bodycare

samolepka_fitko_A3.indd   2 2/24/12   12:59 PM

adidas.com/bodycare

adidas zpevňující 
sprchový gel pro ženy

novinka
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ADIDAS \ SPRCHOVÉ GELY POS

toaletná taštička
zdarma
k nákupu dvoch nových dámskych 
sprchových gélov adidas

Vyskúšaj nové sprchové gély.
Aktivita platí od 14. 3. do 27. 3. 2012 alebo do  vyčerpania zásob.

Ať už máš ráda vytrvalostní běh, jógu nebo relaxování,  
nová řada sprchových gelů adidas ti dodá  

energii a posílí tvoji náladu.   
Vyber si podle své nálady!

Užijte si extra péči a nechte se hýčkat se sprchovými gely adidas!

adidas ví,  
po čem ženy touží!
VYZKOUŠEJTE NOVÉ HYDRATUJÍCÍ SPRCHOVÉ GELY,  

KTERÉ VÁM ZVEDNOU NÁLADU!

Potřebuješ zklidnit své tělo i mysl?  
Pak je nejlepší volbou sprchový gel FRESH 

obohacený o mátu, díky které  
budeš úžasně svěží!

Sprchový gel RELAX obohacený o výtažky  
z květů ti pomůže uvolnit tělo i mysl a ty  
můžeš nerušeně relaxovat! 

Chceš být hýčkána?  
Pak sáhni po sprchovém gelu  SMOOTH,  

který je obohacený o mikroperličky.  
Užij si sametový dotek!

Sprchový gel VITALITY obohacený o masážní 
perličky ti pomůžou povzbudit tělo i mysl.  

Potřebuješ zlepšit náladu?  
Vyzkoušej sprchový gel HAPPY obohacený  
o výtažky z ovoce. Buď šťastná a žij naplno!

Sprchový gel PROTECT obohacený o mléko  
z bavlníku ti pomůže hydratovat pokožku  
a zanechává ji nádherně jemnou. 
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ADIDAS \ ROSSMANN A 101 DROGERIE \ IN STORE

sleva  
na výrobky adidas

a navíc

čepice 
adidas 
zdarma
Při koupi výrobků 
adidas nad 299 Kč

*Počítáno z doporučené maloobchodní ceny.

Akce platí do vydání dárků.  Akce neplatí pro položky označené výprodejovou cenovkou a vánoční balíčky.
Dárek nelze uplatnit pro: adidas pánské toaletní vody 100 ml Dynamic Pulse, Team Force, Fresh Impact, Ice Dive  
a pro adidas dámské toaletní vody 50 ml (kromě varianty Fizzy Energy).

*
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Při koupi výrobků 
adidas nad 299 Kč

*Počítáno z doporučené maloobchodní ceny.

Akce platí do vydání dárků. Akce neplatí pro položky označené výprodejovou cenovkou a 
vánoční balíčky. Dárek nelze uplatnit pro: adidas pánské toaletní vody 100 ml Dynamic Pulse, 
Team Force, Fresh Impact, Ice Dive a pro adidas dámské toaletní vody 50 ml (kromě varianty 
Fizzy Energy).

a navíc

sleva na  
výrobky adidas

*

čepice 
adidas 
zdarma
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*Počítáno z doporučené maloobchodní ceny. 
Akce neplatí pro položky označené výprodejovou cenovkou a vánoční balíčky.

sleva  
na výrobky 
adidas

* čepice 
adidas 
zdarma
Při koupi výrobků 
adidas nad 299 Kč

Akce platí do vydání dárků. Akce neplatí pro položky označené výprodejovou cenovkou a vánoční balíčky.
Dárek nelze uplatnit pro: adidas pánské toaletní vody 100 ml Dynamic Pulse, Team Force, Fresh Impact, Ice Dive  
a pro adidas dámské toaletní vody 50 ml (kromě varianty Fizzy Energy).
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nové pánské  
sprchové gely

vyvinuto s vrcholovými sportovci      adidas.com/bodycare     

hydratační sprchové gely

Novinka

 
Hydratační sprchové gely relax, happy a protect jsou k dostání na vybraných prodejnách.

Při koupi výrobků adidas nad 299 Kč

a navíc
sleva na  
výrobky  
adidas

*

*Počítáno z doporučené maloobchodní ceny.

Akce platí do vydání dárků. Akce neplatí pro položky 
označené výprodejovou cenovkou a vánoční balíčky.
Dárek nelze uplatnit pro: adidas pánské toaletní vody  
100 ml Dynamic Pulse, Team Force, Fresh Impact, Ice Dive 
a pro adidas dámské toaletní vody 50 ml (kromě varianty 
Fizzy Energy).

čepice 
adidas 
zdarma

Akce platí 
od 26.11. do 23.12.2012.  

Poté odstraňte!

k nákupu výrobkov  
adidas nad 12 ≠

zadarmo
čiapka adidas

Akcia platí od 28. 11 do 1. 1. 2013, alebo do vyčerpania zásob dárčekov. Akcia neplatí pre vianočné balíčky a viackusová balenia.
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HONDA \ JARNÍ KAMPAŇ \ PRINT, BANNERY

DOBRÉ ZPRÁVY

ACC – adaptivní tempomat, CMBS – systém pro zmírnění následků nehody, LKAS – systém udržování v jízdním pruhu. Akce platí do 30. 6. 2014, nebo do odvolání. Obrázky jsou ilustrativní. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu CR-V: 4,5–7,7 l/100 km, 119–180 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce.  
* Nabídka je určena podnikatelům a právnickým osobám. Nabídku pro spotřebitele žádejte u prodejce. 

www.honda.cz

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » stylové stupačky prahů
 » ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru
 » spodní kryt předního a zadního nárazníku
 » spoiler dveří zavazadlového prostoru

 » spotřeba od 4,5 l/100 km
 » nadstandardně bohatá výbava
 » největší zavazadlový prostor ve své třídě – 589 až 1 669 l
 » jízdní vlastnosti blízké osobnímu vozu
 » pokročilý systém podpory řízení ADAS – ACC, CMBS, LKAS

Přizpůsobí se vašim potřebámOhromí vás svým prostorem

DOBRÉ ZPRÁVY

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » největší zavazadlový prostor ve své třídě – 624 až 1 668 l
 » spotřeba od 3,8 l/100 km
 » variabilní sedadla Magic Seat
 » adaptivní tlumiče 

 » nové bezpečnostní pakety ADAS I a ADAS II
 » varování před čelní srážkou
 » varování před opuštěním jízdního pruhu
 » systém rozpoznávání dopravních značek
 » detekce objektů v mrtvém úhlu
 » asistent pro couvání z parkovacího místa
 » adaptivní tempomat
 » systém pro zmírnění následků nehody

Bonus 30 000 Kč pro první zákazníky

Sady příslušenství se slevou 50 %
Sada příslušenství v hodnotě 50 000 Kč  
pouze za 5 000 Kč

Akce platí do 30. 6. 2014, nebo do odvolání. Obrázky jsou ilustrativní. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Civic Tourer: 3,8–6,6 l/100 km, 99–155 g/km. Pro více informací o nabídkách  
a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce. * Nabídka je určena podnikatelům a právnickým osobám. Nabídku pro spotřebitele žádejte u prodejce.

www.honda.cz

Výhodné financování Honda Finance*
 » navýšení od 0 %
 » „Třetinky“ bez navýšení
 » „Čtvrtinky“ bez navýšení

Výhodné financování Honda Finance*
 » navýšení od 0 %
 »  50/50 bez navýšení

NovýNový

NOVINKA
1.6. i-DTEC

4,5 l/100 km

NEJVĚTŠÍ  
ZAVAZADLOVÝ  

PROSTOR 

VE SVÉ TŘÍDĚ:  

624 AŽ 1 668 l 

H_Vklady_Jaro_200x270_V12.indd   1-2 21.03.14   16:32

Akce platí pro modelový rok 2014 a motorizace 1.4 i-VTEC a 1.8 i-VTEC do 30. 6. 2014, nebo do odvolání. Obrázky jsou ilustrativní. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Civic:  
3,6–6,4 l/100 km, 94–150 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce. * Pro motorizaci 1.4 i-VTEC je platný bonus 40 000 Kč.  
Pro motorizaci 1,8 i-VTEC je platný bonus 50 000 Kč. ** Nabídka je určena podnikatelům a právnickým osobám. Nabídku pro spotřebitele žádejte u prodejce.  

www.honda.cz

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » spotřeba od 3,6 l/100 km
 » vysoký výkon – až 110 kW/150 k
 » zavazadlový prostor 477 až 1 378 l
 » flexibilní sedadla Magic Seats

 » nové bezpečnostní pakety ADAS I a ADAS II
 » protikolizní systém
 » varování před čelní srážkou
 » varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
 » systém rozpoznání dopravních značek
 » detekce objektů v mrtvém úhlu
 » asistent pro couvání z parkovacího místa
 » adaptivní tempomat
 » systém pro snížení následků nehody

DOBRÉ ZPRÁVY DOBRÉ ZPRÁVY

Obrázky skútrů jsou ilustrativní. Nová legislativa, účinná od ledna 2013, opravňuje držitele řidičských průkazů pro osobní automobily k řízení skútrů vybavených 
automatickou převodovkou s objemem spalovacího motoru do 125 ccm, výkonem do 11 kW a poměrem výkonu a hmotnosti 0,1 kW/kg.
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Když skútr, tak Honda

PCX 125
 »nová generace nejprodávanějšího 
skútru na českém trhu
 »spotřeba na 100 km: 2,1 l 
 »max. výkon: 8,6 kW

69 900 Kč (včetně DPH)

SH 125i
 »nejpopulárnější skútr 
v Evropě
 »spotřeba na 100 km: 2,1 l 
 »max. výkon: 8,7 kW

72 900 Kč (včetně DPH)

Vision 110
 »16" přední kolo
 »spotřeba na 100 km: 1,92 l 
 »max. výkon: 6,2 kW 

49 900 Kč (včetně DPH)

SH 125 Mode
 »ve třech atraktivních barvách
 »spotřeba na 100 km: 2,0  l 
 »max. výkon: 8,4 kW 

67 900 Kč (včetně DPH)

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » 6 airbagů, ABS + VSA
 » 5* Euro NCAP (nejvyšší hodnocení  
v nárazových testech)
 » variabilní interiér se sedadly Magic Seats
 » zavazadlový prostor 337 až 883 l*
 » 1. místo v průzkumu spokojenosti zákazníků**
 » výkonné motory s nízkými emisemi 
a spotřebou paliva 5,3–5,6 l/100 km
 » autorádio s CD a MP3
 » dálkové a centrální zamykání, imobilizér

Jistota na vašich cestách 

www.honda.cz

ABS – protiblokovací systém brzd, VSA – stabilizační systém. Akce platí do 30. 6. 2014, nebo do odvolání. Obrázky jsou ilustrativní. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Jazz: 5,3–5,6 l/100 km, 125–130 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce. * 833 l – objem po hranu oken při sklopených zadních 
sedadlech. ** Anketa J.D. Power, Velká Británie, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Bezpečí, které vás bude bavit
Bonus až 50 000 Kč*

5letá záruka zdarma

Výhodné financování Honda Finance**
 » navýšení od 0 %
 » „Třetinky“ bez navýšení
 » „Čtvrtinky“ bez navýšení

NOVINKA 
NOVÝ DESIGN

OSVĚTLENÍ LED DIODAMI

DOJEZD PŘES 375 km

INOVOVANÝ SYSTÉM START-STOP

12V ZÁSUVKA
HODINY

SPOTŘEBA  
OD 3,6 l/100 km

VÝKON  
 AŽ 110 kW/150 k 

H_Vklady_Jaro_200x270_V12.indd   3-4 21.03.14   16:34
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Novinka
Dieselový motor 

1.6 i-DTEC se spotřebou 

4,5 l/100 km

ACC – adaptivní tempomat, CMBS – systém pro zmírnění následků nehody, LKAS – systém udržování v jízdním pruhu. Akce platí do 31. 12. 2013, nebo do vyprodání zásob. Obrázky 
jsou ilustrační. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u modelu CR-V: 4,5–7,7 l/100 km, 119–180 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce. 
* Reprezentativní vzorek kalkulace je určen podnikatelům a právnickým osobám. Srovnatelnou nabídku pro spotřebitele žádejte u prodejce. ** V případě využití financování Honda Finance. 

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ HONDA FINANCE*

 » navýšení od 0 %
 »  50/50 bez navýšení
 » „Třetinky“ bez navýšení

www.honda.cz

DOBRÉ ZPRÁVY

Zimní
pneumatiky 

zdarma**

Dobyvatel měst i terénů 
již od 544 000 Kč
SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 
50 000 KČ POUZE ZA 5 000 KČ

 » stylové stupačky prahů
 » ochrannou lištu prahu zavazadlového prostoru
 » spodní kryt předního a zadního nárazníku
 » spoiler dveří zavazadlového prostoru

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » spotřeba od 4,5 l/100 km
 » nadstandardně bohatá výbava
 » zavazadelník 589 až 1669 l - největší ve své třídě
 » jízdní vlastnosti blízké osobnímu vozu
 » pokročilý systém podpory řízení ADAS – ACC, CMBS, LKAS

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » 6 airbagů, ABS + VSA
 » 5* EuroNCAP (nejvyšší hodnocení v nárazových testech)
 » variabilní interiér se sedadly Magic Seats
 » zavazadlový prostor 337 až 883 l**
 » 1. místo v průzkumu spokojenosti zákazníků*
 » výkonné motory s nízkými emisemi a kombinovanou spotřebou paliva 5,3–5,6 l/100 km
 » autorádio s CD a MP3
 » dálkové a centrální zamykání, imobilizér

ABS – protiblokovací systém brzd, VSA – stabilizační systém. Akce platí do 31. 12. 2013 , nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou ilustrační. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
u modelu Jazz: 5,3–5,6 l/100 km, 125–130 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách kontaktujte autorizovaného prodejce. * Anketa J.D. Power, Velká Británie, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012. ** 833 l – objem po hranu oken při sklopených zadních sedadlech.

Možnost výhodného financování s Honda Finance. * Nová legislativa účinná, od ledna 2013, opravňuje držitele řidičských průkazů pro osobní automobily k řízení skútrů 
vybavených automatickou převodovkou s objemem spalovacího motoru do 125 ccm, výkonem do 11 kW a poměrem výkonu a hmotnosti 0,1 kW/kg.

www.honda.cz www.honda.cz

PCX 125
 » Nejprodávanější skútr 
na českém trhu
 » Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
 » Max. výkon: 8,6 kW

59 900 Kč (včetně DPH)

SH 125i
 » Nejpopulárnější skútr 
v Evropě
 » Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
 » Max. výkon: 8,7 kW

69 900 Kč (včetně DPH)

DOBRÉ ZPRÁVY DOBRÉ ZPRÁVY
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Vision 110
 » Možnost jednorázového 
daňového odpisu
 » Spotřeba na 100 km: 1,92 l 
 » Max. výkon: 6,2 kW

44 900 Kč (včetně DPH)

Když skútr, tak Honda

Stylový parťák 
do městských uliček

Klimatizace 
v ceně

Na skútru nyní

s ridicákem skupiny B* 

Spolehlivý pomocník nejen 
do města již od 279 900 Kč

Novinka
SH 125 Mode
 » Ve třech atraktivních barvách
 » Spotřeba na 100 km: 2,0  l
 » Max. výkon: 8,4 kW 

59 900 Kč (včetně DPH)

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » spotřeba od 3,6 l/100 km
 » zavazadlový prostor 477 až 1 378 l
 » flexibilní sedadla Magic Seats
 » 6 airbagů
 » ABS + EBD + BA + VSA + HSA
 » vysoký výkon – až 110 kW/150 k
 » automatická klimatizace, tempomat
 » denní LED svícení, systém start-stop

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ HONDA FINANCE*

 » navýšení od 0 %
 »  50/50 bez navýšení
 » „Třetinky“ bez navýšení

www.honda.cz

ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, BA – brzdový systém,VSA – stabilizační systém, HSA – asistent pro rozjezd v kopci. Akce platí pro modelový rok 2012 do 31.  
12. 2013, nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou ilustrační. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u modelu Civic: 3,6–6,4 l/100 km, 94–150 g/km. Pro více informací o nabídkách a výbavách 
kontaktujte autorizovaného prodejce. * Reprezentativní vzorek kalkulace je určen podnikatelům a právnickým osobám. Srovnatelnou nabídku pro spotřebitele žádejte u prodejce. ** V případě 
využití financování Honda Finance. *** Platí pro 1.8 i-VTEC modelového roku 2012. **** Platí pro 1.8 i-VTEC modelového roku 2012 a 2013.

DOBRÉ ZPRÁVY

Dokonalý společník v bohaté 
výbavě již od 329 900 Kč

Zimní
pneumatiky 

zdarma**

Finanční zvýhodnění až

72 900 Kč***

5letá záruka 

zdarma****

Honda Assistance

 Podzimní servisní kampaň
Ve dnech 14. 10.–15. 11. 2013

Vyzkoušejte si během servisní prohlídky  
nové CR-V s motorem 1.6 i-DTEC.

Novinka
Dieselový motor 

1.6 i-DTEC se spotřebou 

4,5 l/100 km

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » Úsporné a výkonné motory se spotřebou již od 4,5 l/100 km. 
 » Skvělé jízdní vlastnosti a nový inteligentní pohon všech kol.
 » Zavazadlový prostor o objemu 589 až 1 669 litrů je největším ve své třídě.
 » Nejvyšší hodnocení (5 *) v nárazových testech Euro NCAP.

Sada příslušenství  
v hodnotě 50 000 Kč  
pouze za 5 000 Kč

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ HONDA FINANCE

 » Navýšení od 0 %.
 » 50/50 bez navýšení.
 » „Třetinky“ bez navýšení.
 »  Při využití financování Honda Finance  
sada zimních pneu zdarma.

Zimní
pneumatiky 

zdarma

Novinka
Dieselový motor 

1.6 i-DTEC se spotřebou 

4,5 l/100 km

 Podzimní servisní kampaň
Ve dnech 14. 10.–15. 11. 2013

Prohlídka vozidla za 99 Kč
Kromě prohlídky vozu za 99 Kč pro vás Honda připravila další výhodné a praktické nabídky:

• 30% slevu na originální stěrače, brzdové destičky a kotouče,
• 15% slevu na originální náhradní díly a příslušenství,
•  možnost zakoupení roční asistenční služby Honda Assistance za 490 Kč.

Vyzkoušejte něco nového
Nejnovější přírůstek do řady motorů modelu CR-V je 1.6 i-DTEC.  
Motor využívající technologie Earth Dreams Technology nabízí  
vyvážený poměr mezi vysokým výkonem a nízkou spotřebou paliva.

Domluvte si zkušební jízdu zde.

Připravte svůj vůz na zimní sezonu v našem autorizovaném servisu Honda. Naši technici 
znají váš vůz dokonale a pracují výhradně s originálními náhradními díly, takže nejvyšší  
kvalita je zaručena. A během servisní prohlídky si můžete vyzkoušet další modely Honda.



Vouchery na výhodné nabídky Honda
Pro uplatnění uvedených slev je potřeba předat dealerovi vytištěný voucher.

Roční služba Honda 
Assistance za 490 Kč

15%  
sleva na originální  
náhradní díly a příslušenství

30%  
sleva na originální brzdové  
destičky a kotouče

30%  
sleva na originální  
stěrače

Prohlídka vozidla za 

99 Kč  

Honda Assistance
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HONDA \ ZIMNÍ KAMPAŇ \ BANNERY, PRINT

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » spotřeba od 3,6 l/100 km
 » vysoký výkon – až 110 kW/150 k
 » zavazadlový prostor 477 až 1 378 l
 » flexibilní sedadla Magic Seats 

 » nové bezpečnostní pakety ADAS I a ADAS II
 » protikolizní systém
 » varování před čelní srážkou
 » varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
 » systém rozpoznání dopravních značek
 » detekce objektů v mrtvém úhlu
 » asistent pro couvání z parkovacího místa
 » adaptivní tempomat
 » systém pro snížení následků nehody

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ HONDA FINANCE

 » navýšení od 0 %
 »  50/50 bez navýšení
 » „Třetinky“ bez navýšení

Nový design a nové bezpečnostní 
technologie již od 349 900 Kč

Zimní
pneumatiky 

zdarma

Finanční 

zvýhodnění až

60 000 Kč

5letá  
záruka
zdarma

www.honda.cz

Novinka
Dieselový motor 

1.6 i-DTEC se spotřebou 

4,5 l/100 km

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ HONDA FINANCE

 » navýšení od 0 %
 »  50/50 bez navýšení

www.honda.cz

Na hory i do města
SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 
50 000 Kč POUZE ZA 5 000 Kč

 » stylové stupačky prahů
 » ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru
 » spodní kryt předního a zadního nárazníku
 » spoiler dveří zavazadlového prostoru

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » spotřeba od 4,5 l/100 km
 » nadstandardně bohatá výbava
 » zavazadelník 589 až 1 669 l – největší ve své třídě
 » jízdní vlastnosti blízké osobnímu vozu
 » pokročilý systém podpory řízení ADAS – ACC, CMBS, LKAS

Zimní
pneumatiky 

zdarma

VÝBAVA A SPECIFIKACE

 » 6 airbagů, ABS + VSA
 » 5* Euro NCAP (nejvyšší hodnocení v nárazových testech)
 » variabilní interiér se sedadly Magic Seats
 » zavazadlový prostor 337 až 883 l
 » 1. místo v průzkumu spokojenosti zákazníků
 » výkonné motory s nízkými emisemi a spotřebou paliva 5,3–5,6 l/100 km
 » autorádio s CD a MP3
 » dálkové a centrální zamykání, imobilizér

Prostorný, variabilní a spolehlivý vůz 
již od 289 900 Kč

www.honda.cz

6 airbagu°

A BS + V S A

5 LETÁ 
ZÁRUKA ZDARMA

VÝHODNÉ  

FINANCOVÁNÍ

  A ZIMNÍ PNEUMATIKY

                  Z
DARMA S 

JIŽ OD

349 900  Kč
FINANČNÍ ZVÝHODNĚNÍ 

            AŽ 60 000 Kč

SPOTŘEBA JIŽ OD4,5 l
NA 100 km

SADA  PŘÍSLUŠENSTVÍV HODNOTĚ  50 000 Kč POUZE ZA  5 000 Kč
VÝHODNÉ  

FINANCOVÁNÍ

  A ZIMNÍ PNEUMATIKY

                  Z
DARMA S 

Již od 349 900 Kč
FINANČNÍ ZVÝHODNĚNÍ  

AŽ 60 000 Kč
Chci vědět víc

Sada příslušenství v hodnotě  
50 000 Kč pouze za 5 000 Kč
Sada příslušenství v hodnotě  
50 000 Kč pouze za 5 000 Kč

Chci vědět víc
VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ  
A ZIMNÍ PNEUMATIKY  
ZDARMA S
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Nová Honda Civic

S bohatou výbavou již od 349 000 Kč.*
 

 
Nebo se sadou SPORT v ceně 50 000 Kč 
a 5letou zárukou zdarma.**

Sada Sport obsahuje přední, zadní a prahové spoilery v imitaci karbonu, 

ozdobné lišty prahu dveří (přední s osvětlením) a lakovaný spoiler nad zadní 

okno. Možnost výhodného financování „Správná volba“ s Honda Finance.

www.honda.cz

* Nabídka platí pro model 1.4 i-VTEC Comfort.
** Nabídka platí pro všechny motorizace modelů a výbavy Comfort, Sport a Executive. 
Nabídka výhodného financování je množstevně limitována.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u modelu Civic: 4,2 – 6,4 l/100 km, 110–150 g/100 km.
Limitovaná nabídka platná pouze do 30. 6. 2012 nebo do vyprodání zásob.Obrázky jsou ilustrační. 
Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

Nový Civic navržený pro dnešní svět.
Ohromí vás bohatou standardní výbavou:

www.honda.cz

Výkon a úspora 
  Motory 1.4 i-VTEC, 1.8 i-VTEC, 2.2 i-DTEC
  Výkon od 73 kW/100 k až 110 kW/150 k
  Kombinovaná spotřeba od 4,2 l/100 km do 6,4 l/100 km
  Systém start-stop (pouze s MT převodovkou)
  Spínač ekonomického režimu ECON
 

Bezpečnost
  6 airbagů
  ABS + EBD + BA + VSA + HSA
  Imobilizér
  Alarm*
  Systém pro zmírnění následků nehody (CMBS) a Adaptivní tempomat (ACC)**
 

Technická vyspělost
  Inteligentní multiinformační display (i-MID)
  Páčky řazení pod volantem (pouze s AT převodovkou)
  Parkovací senzory (vpředu a vzadu) a zadní kamera*
  Tempomat*
  Denní svícení – LED
  Bi-HID světlomety s automatickým sklonem*
 

Praktičnost, pohodlí a elegance 
  Flexibilní sedadla Magic Seats
  Objem zavazadlového prostoru 477 l až 1 378 l

  Automatická/duální klimatizace
  Elektrické ovládání oken (vpředu i vzadu)
  Autorádio s podporou MP3 + USB/AUX vstup (kompatibilní s přehrávači iPod)
  Metalická nebo perleťová barva
  16“ a 17“ kola z lehkých slitin*

ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, BA – brzdový systém, HSA – asistent pro rozjezd v kopci
* výbava Sport nebo Executive.  ** na přání pro výbavu Executive.  477 l – základní objem, 1 378 l – objem při sklopených sedadlech po střechu.

Banner Honda nový Civic 
- banner Flash 160x600 px

1 2 3 4 5 6 7 8

Banner Honda nový Civic 
- banner Flash 992x200 px

1

2

3

4

5

6

7

Banner Honda nový Civic 
- banner Flash 480x300 px

1. ?? 6. ??

2. ?? 7. ??

3. ?? 8. ??

4. ?? 9. ??

5. ?? 10. ??

11. ??
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Ste pripravený na to,  

            kam vás život zavedie? 
—SKÚŠAJTE–VŠETKO–NOVÉ—

Nová Honda 

Pri stavbe modelu CR-V sme sa nechali inšpirovať našimi

i vašimi dlhoročnými skúsenosťami.

Každý diel, i ten najmenší, bol premyslený a vylepšený tak, 

aby do seba zmeny dokonale zapadli a spoločne prinášali

ešte väčší pôžitok i úžitok. Výsledkom je väčší priestor, 

vyspelejšie technológie, dôkladnejšia prepracovanosť

a lepšia palivová účinnosť.

Nech už idete kamkoľvek, nový model CR-V vám ponúkne

absolútnu slobodu. 

 
   Výkonné motory so spotrebou od 5,6 I/100km 

patria medzi najúspornejšie vo svojej triede. 

   Skvelé jazdné vlastnosti na ceste aj v teréne. 

Nový inteligentný a intuitívny pohon všetkých kolies 

Vám dovoľuje ísť cestou aj mimo nej. 

   Batožinový priestor s objemom 589 až 1 669 litrov je 

najväčší vo svojej triede – naložíte všetko, čo potrebujete.

   Nové bezpečnostné systémy ADAS – adaptívny tempomat, 

systém pre zmiernenie následkov nehody, systém udržiavania 

jazdného pruhu a ďalšie – vždy bezpečne a pod kontrolou.

   Nadštandardná výbava a nové vyspelé technológie: 

Inteligentný multiinformačný displej i-Mid, systém Honda 

Eco Assist, signalizácia núdzového zastavenia , asistent 

pre rozjazd do kopca a pre jazdu z kopca, časové spínanie 

svetiel, aktívne osvetlenie zákrut, metalický a perleťový lak 

v cene – komfort a maximálna istota na cestách.

   Okrem bohatej štandardnej výbavy si navyše môžete 

vozidlo upraviť použitím originálneho príslušenstva, ktoré 

bolo navrhnuté v súlade s modelom CR-V tak, aby každý 

produkt dodával novému modelu maximálnu funkčnosť, 

bezpečnosť, zabezpečenie a odolnosť. 

Nová Honda 

Precízne ovládanie a vyspelé technológie 

v kompaktom SUV

Nová Honda                            už v predaji. 

 Chcete si vyskúšať skvelé jazdné vlastnosti, 

nové technológie alebo výhody priestranného

a komfortného interiéru? Príďte do našej predajne,

kde sa s týmto modelom môžete dôverne

zoznámiť a otestovať ho.

Sada príslušenstva obsahuje: 

štýlové bočné stúpačky, ochrannú lištu prahu batožinového priestoru, spodný kryt predného a zadného nárazníka.

Mimoriadna ponuka

Prví zákazníci, ktorí si zakúpia

 nové CR-V do 31. 12. 2012, získajú 

sadu príslušenstva v hodnote

1500 EUR len za 150 EUR.

www.novecrv.sk

www.honda.sk

D O K O N A L E  V Y V Á Ž E N Ý  V Ů Z
LUXUSNÍ PROSTOR
Chytré konfigurace sedadel modelu Civic nabízejí větší 
svobodu, než byste čekali. Zavazadlový prostor 477  
až 1 378 litrů vám zajistí dostatek místa pro zavazadla, 
nákupy a každodenní potřebu.

STYLOVÝ A INTELIGENTNÍ
Promyšlené a ergonomické místo řidiče doplňují 
inteligentní multiinformační displej i-MID, intuitivní  
ovládací prvky na volantu a prvotřídní materiály.

PŘIJĎTE SE SVÉZT.

www.honda.cz
Obrázky jsou ilustrační. Kombinovaná spotřeba a emise CO2  

modelu Civic: 3,6–6,4 l/100 km, 94–150 g/km.  
Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

NOVÝ DIESELOVÝ MOTOR 1.6 I-DTEC
Earth Dreams Technology – ideální rovnováha mezi  
ekologickými parametry a dynamickými výkony
• nejlehčí dieselový motor v dané třídě
• maximální výkon 88 kW (120 k) při 4 000 ot./min.
• maximální točivý moment 300 Nm při 2 000 ot./min.

spotřeba  
paliva 3,6 l
na 100 km*

Již po devět generací je Civic synonymem 
spolehlivosti, technické vyspělosti a skvělých jízdních 

vlastností. O tom svědčí i spousty spokojených 
zákazníků. Honda Civic, to je 40 let nepřetržitého 

vývoje a úspěšného prodeje.

• zavazadlový prostor 477 až 1 378 l
• flexibilní sedadla Magic Seats
• automatická klimatizace
• elektrické ovládání oken (vpředu i vzadu)
• tempomat (kromě výbavy S)

• 6 airbagů
• ABS + EBD + BA + VSA + HSA
• denní svícení LED
• vysoký výkon – až 110 kW/150 k
• nízká spotřeba – od 3,6 l/100 km

ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, BA – brzdový asistent,  
VSA – stabilizační systém, HSA – asistent pro rozjezd v kopci.

*  Platí pro všechny modely a motorizace kromě 1.4 i-VTEC S a Comfort, ke kterým je možno záruku přikoupit  
za akční cenu 7 777 Kč. Akce platí pro modelový rok 2012 do 31. 3. 2013, nebo do vyprodání zásob.* V kombinovaném cyklu dle metodiky EU.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

• s motorem 1.4 i-VTEC již od  329 900 Kč

• s bonusem až  70 000 Kč

•  při využití financování Honda Finance zimní pneumatiky  
zdarma nebo 50/50 nebo „Třetinky“ bez navýšení

• 5letá záruka zdarma*

—PROŽIJ–NĚCO–NOVÉHO—

   Úsporné a výkonné motory se spotřebou od 5,6 l/100 km.

   Nový inteligentní pohon všech kol.

   Zavazadlový prostor o objemu 589 až 1 669 litrů.

   Nové bezpečnostní systémy a hi-tech technologie.

Nové 

www.novecrv.cz

www.honda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u modelu CR-V: 5,6–7,7 l/100 km, 149–180 g/km.
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Přijďte si ji vyzkoušet!

www.honda.cz

Přijďte si vyzkoušet naše motocykly i skútry a vyberte si, který vám bude nejlépe 
sedět. Objednejte si testovací jízdu u svého autorizovaného dealera Honda. 
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a mnoho dalších modelů

CB1100 ABS CB500F ABS CBR500R ABS

CROSSTOURER DCT NC700S DCT PCX 125i

Přesvědčte se
na vlastní kůži...
Přijďte si otestovat naše nadupané motocykly  
i skútry a vyzkoušejte si, jaký vám sedne  
nejlépe. Zaregistrujte se na zkušební jízdu na 
www.honda.cz nebo si ji objednejte přímo  
u svého autorizovaného dealera Honda. 
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www.honda.cz

Tady už chybíte jen vy...

Všechny naše motocykly i skútry už netrpělivě čekají, 
kdy si je osedláte. Přijďte si je vyzkoušet. Zaregistrujte 
se na testovací jízdu na www.honda.cz nebo si ji ob-
jednejte přímo u svého autorizovaného dealera Honda. 
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www.honda.cz

Přijďte si vyzkoušet,  
jak vám sedí
Každé velké rozhodnutí je třeba nejdříve 
pořádně promyslet. Přijďte si vyzkoušet naše 
motocykly i skútry a vyberte si, co vám bude 
sedět nejlépe. Objednejte se na testovací jízdu 
u svého autorizovaného dealera Honda.
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www.honda.cz

I  RACING TEAM H.J.M. – Lety u Dobřichovic / 4–6. 4. 2012  
I  ACURA – Chomutov / 7–11. 4. 2012  
I  AUTOCENTRUM JAN SMUCLER – Plzeň / 12–15. 4. 2012  
I  AUTO - JAROV – Praha Jarov / 17–19. 4. 2012  
I  AUTOPROFI – Liberec / 20–23. 4. 2012  
I  DENAR s.r.o. – Mladá Boleslav / 24–26. 4. 2012  
I  NOKAMOTO – Hradec Králové / 28. 4.–2. 5. 2012  

I  AUTO DUKLA – Pardubice / 3–7. 5. 2012 
I  MOTOSPORT K – Kolín / 7–10. 5. 2012  
I  FOMI – Fr�dek-Místek / 12–15. 5. 2012   
I  MORAVAMOTORS – Valašské Meziříčí / 16–18. 5. 2012  
I  MOTOMO – Břeclav / 19–22. 5. 2012  
I  AUTOELEGANCE – Brno / 24–28. 5. 2012  

CB 1100 CB 500 F ABS

CBR 500 R ABS CROSSTOURER DCT

NC 700 S DCT PCX 125

Přijďte si ji vyzkoušet!

Přijďte si vyzkoušet naše motocykly i skútry  
a vyberte si, který vám bude nejlépe sedět.  
Objednejte si testovací jízdu u svého  
autorizovaného dealera Honda. 
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www.honda.cz
I  RACING TEAM H.J.M. – Lety u Dobřichovic / 8.–14. 4. 2013

a mnoho dalších modelů

CB1100 ABS CB500F ABS

CBR500R ABS CROSSTOURER DCT

NC700S DCT PCX 125i

149 900 Kč
cena včetně DPH

CB500X ABS

154 900 Kč
cena včetně DPH

CBR500R ABS

www.honda.cz
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE SVÉHO  

AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE MOTOCYKLŮ HONDA. 

* PLATÍ PRO ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. A2 (DO 35 kW).

129 900 Kč
cena včetně DPH

CB500F odPŘIJĎTE SI JE VYZKOUŠET!

www.honda.cz

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE SVÉHO  
AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE MOTOCYKLŮ HONDA. 

* PLATÍ PRO ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. A2 (DO 35 kW).

149 900 Kč
cena včetně DPH

CB500X ABS

154 900 Kč
cena včetně DPH

CBR500R ABS

129 900 Kč
cena včetně DPH

CB500F od
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www.honda.cz

klasika  N O V O D O B Á

Nechte se unést osobitým kovovým zvukem chladnoucího 
vzduchem chlazeného čtyřválce po právě absolvované 
projížďce. Pokochejte se pohledem na čisté linie, které 
elegantně odrážejí historický odkaz klasických strojů. Velký 
kruhový světlomet, vykrojená nádrž a stříbrně lakované 
boční panely dodávají stroji styl a charakter. Analogové 
přístroje, štíhlé sedlo, na bok vyvedené výfukové potrubí 
s uspořádáním 4–2–1 a chromovaný přední i zadní blatník  
představují detaily, které připomínají klasické motocykly  
dob dávno minulých. Tyto detaily však byly zakomponovány 
do zcela nového, moderního stroje, který je ztělesněním 
toho, co znamená proměnit sen v realitu.
Nechte se zlákat.  
Takto chutná nově zrozená klasika!

klasika  
N O V O D O B Á

www.honda.cz

Nechte se unést osobitým kovovým zvukem chladnoucího 
vzduchem chlazeného čtyřválce po právě absolvované 
projížďce. Pokochejte se pohledem na čisté linie, které 
elegantně odrážejí historický odkaz klasických strojů. Velký 
kruhový světlomet, vykrojená nádrž a stříbrně lakované 
boční panely dodávají stroji styl a charakter. Analogové 
přístroje, štíhlé sedlo, na bok vyvedené výfukové potrubí 
s uspořádáním 4–2–1 a chromovaný přední i zadní blatník  
představují detaily, které připomínají klasické motocykly  
dob dávno minulých. Tyto detaily však byly zakomponovány 
do zcela nového, moderního stroje, který je ztělesněním 
toho, co znamená proměnit sen v realitu.
Nechte se zlákat.  
Takto chutná nově zrozená klasika!

         OSEDLEJTE SI 
Znovuzrozenou 
                 LEGENDU

www.honda.cz

Klasický vzhled CB1100 na první pohled chytne 
za srdce, ale jeho detaily vám úplně vezmou dech. 
Středem pozornosti jsou elegantní linie palivové 
nádrže; její nádherně tvarované prohlubně dodávají 
stroji skutečný charakter a hrdě rámují klasické logo 
Honda red wing. Třpytivě chromovaný blat ník pak 
přitáhne pohled k  velkému kulatému světlometu 
a dvojici budíků s tachometrem a otáčkoměrem. 

Taková je Honda CB1100.
Motorka, která vás dostane do pohybu.

www.honda.cz

Klasický vzhled CB1100 na první pohled chytne za srdce, ale jeho 
detaily vám úplně vezmou dech. Středem pozornosti jsou elegantní 

linie palivové nádrže; její nádherně tvarované prohlubně dodávají 
stroji skutečný charakter a hrdě rámují klasické logo Honda red wing. 
Třpytivě chromovaný blat ník pak přitáhne pohled k velkému kulatému 

světlometu a dvojici budíků s tachometrem a otáčkoměrem.
 

Taková je Honda CB1100.
Motorka, která vás dostane do pohybu.

Technika

Legenda
N A D Č A S O V Á 

P Ř I J Í Ž D Í

www.honda.cz

Technika

Legenda
K U L T O V N Í 

V N OVÉM HÁVU 

350 000 Kč

Klasický vzhled CB1100 na první pohled 
chytne za srdce, ale jeho detaily vám úplně 

vezmou dech. Středem pozornosti jsou 
elegantní linie palivové nádrže; její nádherně 

tvarované prohlubně dodávají stroji skutečný 
charakter a hrdě rámují klasické  

logo Honda red wing.

Motor:  řadový čtyřválec, vzduchem  
a olejem chlazený, DOHC

Zdvihový objem: 1 140 ccm
Max. výkon: 66 kW 
Max. točivý moment: 5 000 ot. za min 
Převodovka: 5 rychlostí
Pohotovostní hmotnost: 248 kg s ABS

cena včetně DPH www.honda.cz

Technika

Legenda
K U L T O V N Í 

V N OVÉM HÁVU 

350 000 Kč

Klasický vzhled CB1100 na první pohled 
chytne za srdce, ale jeho detaily vám úplně 

vezmou dech. Středem pozornosti jsou 
elegantní linie palivové nádrže; její nádherně 

tvarované prohlubně dodávají stroji skutečný 
charakter a hrdě rámují klasické  

logo Honda red wing.

Taková je Honda CB1100.

Motor:  řadový čtyřválec, vzduchem  
a olejem chlazený, DOHC

Zdvihový objem: 1 140 ccm
Max. výkon: 66 kW 
Max. točivý moment: 5 000 ot. za min 
Převodovka: 5 rychlostí
Pohotovostní hmotnost: 248 kg s ABS

cena včetně DPH

Pořádná porce zábavy. 

Připravte se na pořádnou porci zábavy. Výkonný motor, excelentní ovladatelnost  
a hravost, stylová paprsková kola, tomu se prostě nedá odolat. Ať už jste  
začátečník, nebo ostřílený jezdec, tenhle stroj si jednoduše zamilujete.  
Představujeme novou CB650F. 

CB650F

HON_CB650F_MotorBike_210x297_V03.indd   1 25.04.14   14:49

Radost pro každý den. 
Univerzálnost, praktičnost, agilita a styl. Optimální kompromis pro ty jezdce,  
kteří chtějí spolehlivého společníka na každodenní ježdění – ať je to ve městě,  
či v otevřené přírodě. 
Představujeme nové NC750X a NC750S. 

NC750X

NC750S

Sportovně turistická high-tech legenda. Systém kontroly trakce, proměnné časování ventilů V4 V-TEC a nadčasový  

design. Se skvělou ovladatelností a výkonem budete držet krok se supersporty i pohodlně cestovat napříč Evropou.  

Osedlejte tento klenot, který bude dlouho vaším věrným společníkem.  

Představujeme nové VFR800F.                                                                                                                www.honda.cz

VFR800F 

High-tech i pro ty nejnáročnější

HON_VFR800F_Motocykl_215x280_V03.indd   1 30.04.14   14:56
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SH 125i

72 900 Kč
cena včetně DPH

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,7 kW

VÍCE INFO O MODELU >

Vision 110

Spotřeba na 100 km: 1,92 l 
Zdvihový objem: 108 ccm

Max. výkon: 6,2 kW
Přední 16“ kolo

VÍCE INFO O MODELU >

49 900 Kč
cena včetně DPH

 KDYŽ SKÚTR,
TAK HONDA

PCX 125i

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon:  8,6 kW

63 900 Kč
cena včetně DPH

VÍCE INFO O MODELU >

Originální
příslušenství

Financujte svůj skútr Nenecháme vás
výhodně na holičkách

Kontaktujte svého 
autorizovaného prodejce 
motocyklů Honda

www.honda.cz
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Na skútru
nyní s řidičákem

SKUPINY B

Vyberte si
z řady originálního

příslušenství

PCX 125

www.honda.cz

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,6 kW

59 900 Kč
cena včetně DPH

Více info o MoDelu >

 když skútr, 
tak Honda

Vážený zákazníku,  
zvažujete koupi skútru, ale nevíte, jakou značku si vybrat?  
A co to rozjet s jedničkou na trhu? Skútry Honda nabízejí skvělý výkon,  
nízkou spotřebu, moderní technologie a maximální komfort. Prostě špičkovou  
kvalitu za rozumné ceny. Právě proto jsou jedničkou v prodejích jak u nás, tak i ve světě. 
Vyzkoušejte to taky a přijďte si naše stroje otestovat.

Vyzkoušejte  
nejprodávanější skútry na trhu
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SH 125i

Vision 110
Spotřeba na 100 km: 1,92 l 
Zdvihový objem: 108 ccm

Max. výkon: 6,2 kW

Více info o MoDelu >

44 900 Kč
cena včetně DPH

Ukázka skútru s příslušenstvím Výběr PříSlušenStVí >

Starosti nechte na nás. 
Jsme vám k dispozici  
24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Honda
assistance

obJeDnAt >

Máte zájem o testovací 
jízdu? Domluvte si s námi 
termín a můžete vyrazit.

Testovací
jízdy

Více > Více >

Možnost výhodného 
financování  
s Honda finance.

 Honda
finance

nová legislativa, účinná od ledna 
2013, opravňuje držitele řidičských 
průkazů pro osobní automobily 
k řízení skútrů.

69 900 Kč
cena včetně DPH

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,7 kW

Více info o MoDelu >

Na skútru
nyní s řidičákem

SKUPINY B

Pokrývka 
nohou

Horní kufrSíťkaČelní štít Vyhřívané 
rukojeti

Kryt výfuku

kontaktujte svého 
autorizovaného prodejce 
motocyklů Honda

PCX 125 63 900 Kč
cena včetně DPH

 KDYŽ SKÚTR, 
TAK HONDA

Možnost výhodného financování  
s Honda Finance.

Nová legislativa, účinná od ledna 
2013, opravňuje k řízení skútrů 
držitele řidičských průkazů pro 
osobní automobily.

Na skútru
nyní s řidičákem

SKUPINY B

www.honda.cz

Obrázky jsou ilustrační.
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Honda
Assistance

Pokrývka 
nohou

Kufr horní

SíťkaČelní štít

Vyhřívané 
rukojeti

Kryt výfuku Ukázka skútru s příslušenstvím

Honda
příslušenství

 Honda
Finance

Starosti nechte na nás. Jsme vám k dispozici 
24 hodin denně 7 dní v týdnu za 300 Kč ročně.

Máte zájem o testovací jízdu? 
Kontaktujte svého autorizovaného 
prodejce motocyklů Honda.

PCX 125

SH 125i

Vision 110

SH 125 Mode
•  čtyřdobý kapalinou  

chlazený jednoválec  
vybavený technologií  
start – stop, spotřeba  
paliva 2,1 l/100 km! 

•  kombinovaný brzdový  
systém  (možnost volby 
systému ABS) 

•  velký a praktický úložný 
prostor pod sedlem 

•  16" kola zvyšují  
pohodlí na nerovných  
cestách 

•  zadní uzamykatelný kufr 
v ceně skútru 

•  čtyřdobý kapalinou  
chlazený jednoválec

• nový design

• osvětlení LED diodami

• dojezd až 375 km

• výstražná světla 

•  inovovaný vypínatelný  
systém motoru  
start – stop

• brzdy se systémem CBS

• hodiny

• 12V zásuvka 

•  vzduchem chlazený  
čtyřdobý  jednoválec  
– ujetí 52 km na jeden  
litr paliva v běžných  
podmínkách! 

•  CBS systém pro  
bezpečnější brzdění 

•  praktický zavazadlový 
prostor 

•  pohodlné sedlo 

•  16" přední kolo  
pro lepší pohodlí  
na nerovné silnici 

•  čtyřdobý kapalinou  
chlazený jednoválec 

•  moderní, trendový 
 vzhled 

•  atraktivní barevné  
kombinace 

•  16" přední kolo  
pro lepší jízdní komfort 

•  systém vypínání  
motoru start-stop 

•  výkonný brzdový  
systém CBS 

•  podsedlový prostor  
pojme přilbu či jiné  
osobní věci

Spotřeba na 100 km: 2,0 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,4 kW 69 900 Kč
cena včetně DPH

Spotřeba na 100 km: 1,92 l 
Zdvihový objem: 108 ccm

Max. výkon: 6,2 kW
Přední 16" kolo

49 900 Kč
cena včetně DPH

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,7 kW 72 900 Kč
cena včetně DPH

Nová generace 
nejprodávanějšího 
skútru na českém 
trhu

Spotřeba na 100 km: 2,1 l 
Zdvihový objem: 125 ccm

Max. výkon: 8,6 kW 69 900 Kč
cena včetně DPH

NOVINKA
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Tady je svět ještě v pořádku.

do ráje pivařů
Vstupte

  

Obsah
    3 Úvod

    4 Výčepní pivo

    � Historie piva

    � Světlý, tmavý ležák

 �� Výroba piva

 �4 Ochucené pivo

 �� Nealko pivo

 �� Speciální pivo

�� Servírování piva

�� Pivní mapa

��   Speciální balení piv

��  Staňte se znalcem piv

�9  Pivní zajímavosti

3� Pivní recepty

 3� Pivní potřeby

Zlatý mok má v naší vlasti dlouholetou tradici a obliba jeho 
konzumace tomu odpovídá. Rozhodli jsme se proto tomuto 
příjemně nahořklému tématu věnovat s náležitou láskou a péčí. 

Na následujících stránkách katalogu se dočtete o historii a výrobě 
piva a jeho správném servírování. S orientací mezi nepřebernými 
variantami tekutého chleba pomůže přehledná mapka regionálních 
značek, po které následují možnosti balení oblíbeného moku. 
Na závěr přikládáme tipy pro pivní znalce, několik zajímavostí 
a pivní recepty. Už jste zkoušeli z piva například upéct dort?

Až vás po pečlivém nastudování zastihne neodbytná žízeň, jistě 
si snadno vyberete ze širokého pivního sortimentu hypermarketu 
Globus. Při každém doušku pak pamatujte, že pivo nejen svlaží 
hrdlo, ale že je to především lék.

Přejeme pěnivé čtení a na zdraví!

v Globusu
Svět piva

3

4 5

 výčepní pivo  výčepní pivo 

KRUŠoviCe DeSíTKA SvĚTLé 
výčepní 0,5 l
Jedná se o klasickou českou desítku 
s výraznou pivní chutí a hustou 
krémovou pěnou. Její typickou sytě 
zlatou barvu a příjemnou plnost jí 
dodává kvalitní český a moravský 
slad. A díky žateckému chmelu má 
příjemně vyznívající hořkost.  
Obsah alkoholu 4,2 %.

BUDĚJoviCKý BUDvAR SvĚTLý 
výčepní 0,5 l
Toto světlé výčepní pivo ocení každý 
pivař. Pečlivě vybírané kvalitní 
přírodní ingredience jsou bezpochyby 
zárukou jen té nejvyšší kvality. 
Kratším kvasným procesem je 
docíleno nižšího obsahu alkoholu – 
pouze 4,0 %.

KLASiK výčepní 0,5 l
Toto světlé výčepní pivo je vařené 
podle tradiční receptury, která vytváří 
jeho typický chuťový charakter. Jedná 
se o kvalitní nízkostupňové výčepní 
světlé pivo. Obsah alkoholu 3,8 %.

STARopRAMen DeSíTKA 
výčepní 0,5 l
Světlé výčepní pivo bohatě přírodně 
sycené oxidem uhličitým. Má svůj 
nezaměnitelný říz i charakteristickou 
chuť s jemnou chmelovou vůní 
a přirozenou hořkostí.  
Obsahuje 4,0 % alkoholu.

piRÁT SvĚTLý výčepní 0,5 l
Světlé výčepní pivo, které upoutá 
zlatožlutou barvou, příjemnou jemnou 
hořkostí a lehkou chutí.  
Obsah alkoholu 3,5 %.

SviJAnSKÁ DeSíTKA 0,5 l
Toto světlé výčepní pivo je vyrobeno 
tradičním technologickým postupem 
obvyklým pro výrobu českého piva.  
Je čtyřikrát chmeleno a nepasterizováno.  
Obsah alkoholu 4,0 %.

KRUŠoviCe TMAvé výčepní 0,5 l
Toto pivo se vyznačuje plností, 
výraznou karamelovou chutí a jemnou 
chmelovou hořkostí. Je to speciální, 
chuťově výrazné a přitom osvěžující 
pivo. Obsah alkoholu 3,8 %.

RADeGAST oRiGinÁL 0,5 l
Toto světlé výčepní pivo má 
charakteristickou příjemně hořkou 
chuť, která výtečně osvěží po práci 
nebo po sportovním výkonu.  
Obsah alkoholu 4,0 %.

pRiMUS SvĚTLý výčepní 0,5 l
Pečlivě vybrané suroviny a použitá 
moderní technologie propůjčují 
tomuto světlému výčepnímu pivu 
krásně zlatavou barvu, bohatou pěnu 
a příjemnou hořkost s vyváženou 
chutí. Obsah alkoholu 4,2 %.

pARDÁL SvĚTLý výčepní 0,5 l
Toto světlé výčepní pivo vzniklo 
ve spolupráci se stovkami českých 
pivařů. Jedná se o unikátní pivo, které 
se vyznačuje plnou hořkou chutí, sytě 
zlatou barvou a vysokou sněhově 
bílou pěnou. Obsah alkoholu 3,8 %.

BŘeZŇÁK SvĚTLý výčepní 0,5 l
Skvělá česká desítka nazlátlé barvy 
s dostatečným řízem a bohatou 
a hustou pěnou, která dobře zažene 
žízeň. Lahodná chuť a hořkost osvěží, 
nabádá k dalšímu napití a lehce se 
pije. Obsah alkoholu 4,1 %.

BRAníK SvĚTLý výčepní 0,5 l
Tradiční české pivo s velmi osvěžující 
chutí, přirozeným řízem a čistou 
chmelovou vůní.  
Obsahuje 4,1 % alkoholu.

7

 výčepní pivo 

GAMBRinUS oRiGinÁL 10° 0,5 l
Toto pivo má plnou lahodně 
nahořklou a osvěžující chuť, sytou 
barvu, správný říz a bohatou 
pěnu. Díky své vyvážené chuti je 
nejoblíbenější značkou a nejčastější 
volbou spotřebitelů na českém trhu 
a je nositelem označení „České pivo“. 
Obsah alkoholu 4,3 %.

veLKopopoviCKý KoZeL 
výčepní 0,5 l
Jedná se o pivo, které se vyznačuje 
jemnou chutí a hodí se k osvěžení 
během dne nebo k relaxaci po dobře 
odvedené práci. Má nádherně zlatavě 
žlutou barvu a obsah alkoholu 4,0 %.

BeRnARD SvĚTLý 0,5 l
Světlé pivo BERNARD charakterizuje 
příjemná hořkost, výrazný říz, jemná 
chmelová vůně a bohatá pěna. 
Harmonie těchto vlastností příjemně 
osvěží a uhasí žízeň.  
Obsah alkoholu 3,8 %.

Pivo s chráněným zeměpisným označením čeSKé pivo je zárukou, že máte v ruce pivo, které je vyrobené 
v České republice tradičním postupem z domácích surovin. Chráněné země pisné označení České pivo smí  
nést pivo, které splňuje danou specifikaci:

čeSKé SURovinY
Slad i chmel musí pocházet 
z vybraných odrůd a musí být 
vypěstovány v České republice.

TRADiční poSTUp vAŘení
Jedno- až třírmutový způsob 
rmutování a dvoufázové kvašení.

vYRoBeno v čeSKé RepUBLiCe
Chráněné zeměpisné označení České pivo bylo 
zavedeno za účelem zachování kvality a dobrého 
jména piva vyráběného v České republice.  
Kvalita je kontrolována Státní  
zemědělskou a potravinářskou  
inspekcí.

veLKopopoviCKý KoZeL 
čeRný 0,5 l
Toto pivo je vyráběno podle původní 
receptury ze speciální směsi tmavých 
sladů, čisté vody z vlastní studny 
a výběru toho nejlepšího chmele. 
Karamelizovaný slad dodává pivu 
jedinečnou rubínovou barvu a sladkou 
chuť. Obsah alkoholu 3,8 %.

Pivo znali už staří sumerové
Na území dnešního Iráku byly nalezeny první zmínky  

o pivu již ze starověké Mezopotámie, tedy ze 7. tisíciletí 
před Kristem. Tenkrát se ještě nejednalo o klasické pivo 
dnešního typu. Ve zkvašeném obilném nápoji totiž chyběl 
chmel, který v té době ještě nebyl znám. Postupně si kvas 
získával stále větší oblibu, Babyloňané jej začali vylepšovat 
různými přísadami a ve 3. tisíciletí před Kristem již bylo  
pití piva rozšířeným zvykem.

Další záznamy o výrobě piva najdeme ve starověkém 
Egyptě. Egypťané používali jako náhradu za chmel slad 
z ječmene a různé druhy pšenice. Díky tomu mělo pivo 
nasládlou chuť. Chmelené druhy piva se objevily v Evropě 
až přibližně v 15. století.  Takto upravené pivo lidem velmi 
zachutnalo, a proto bylo již od 18. století veškeré vyráběné 
pivo chmelené.

Pivo v Čechách 
Výroba piva má v českých zemích více než tisíciletou 

tradici. Roku 993 nechal český biskup Vojtěch postavit 
benediktinský klášter na Břevnově včetně klášterního 
pivovaru, který je zároveň nejstarším českým pivovarem. 
Díky přísnému dohledu sladovnických cechů byla česká 
piva už ve středověku velmi kvalitní a úspěšně se vyvážela 
do okolních zemí. Český sládek František Ondřej Poupě 
navrhl v druhé polovině 18. století řadu nových zařízení pro 
výrobu sladu a piva, naučil sládky používat výhradně ječný 
slad, upravil dávkování chmele a stál tak u zrodu typických 
vlastností současných českých piv.

V roce 1842 se v Měšťanském pivovaru v Plzni začalo 
vyrábět spodně kvašené pivo. Díky výborné kvalitě výsled-
ného produktu zavedly tuto technologii během krátké doby 
všechny pivovary v Čechách a na Moravě. 

V současnosti se vyrábí mnoho různých druhů piv.  
V tomto katalogu vám přinášíme více než 100 druhů od  
piv výčepních přes ležáky až po pivní speciály.  Věříme,  
že naše nabídka uspokojí každého milovníka tohoto  
pěnivého nápoje.

Historie
piva

�

je pivo Podle výsledného druhu piva se jednotlivé fáze vaření 
liší. Některé pivovary se například specializují na  
nefiltrované pivo. Intenzivní chuť na úkor trvanlivosti 
nabízí nepasterizované pivo, přidáním nových kvasnic 
do hotového nápoje vzniká tzv. kvasnicové pivo. 

slad
Před samotným vařením piva se z ječmene, pšenice  
nebo jiných obilovin nechává naklíčit takzvaný slad.  
Tato surovina obsahuje jednoduché cukry, které se  
kvašením přemění na alkohol.

KvasinKy
Houbové mikroorganismy jsou někdy také nazývané  
kvasnice. Katalyzují proces kvašení, po němž jsou  
obvykle z piva odstraněny.

chmel
Dodává pivu typickou hořkost a aroma. Největší věhlas  
si u českých i světových pivovarů získal chmel ze Žatce.

voda
Většina českých pivovarů se pyšní používáním pramenité 
vody z lokálních zdrojů. Složení samotné vody má na chu-
ťové vlastnosti piva značný vliv.

�. varna
Naklíčený sušený slad se rozdrtí a následně ve vystírací 
kádi smíchá s vodou. Zahříváním dochází k tzv. rmuto-
vání, při němž se štěpí cukry. Výsledná sladina se ve  
varně povařuje s chmelem až na horkou mladinu, 
kterou je nutné zchladit. 

3. zrání
V ležáckém sklepě pivo dozrává v uzavřených tancích 
při tlaku 0,1 MPa a teplotě do 2 °C. Výčepní piva leží 
přibližně 20 dnů, ležáky až 60 dnů.

�. Kvašení
V dalším kroku se do směsi přidávají pivovarské  
kvasnice, které za maximální teploty 12 °C přemění 
zhruba za týden zkvasitelné cukry na alkohol a oxid 
uhličitý. Prokvašené pivo se zchladí a jsou z něj 
odčerpány usazené kvasnice.

4. Filtrace
Pro dosažení zářivé jiskry se pivo následně filtruje.  
Na křemelinovém filtru se pivo dokonale zbaví  
kvasinek, některé pivovary používají navíc například 
speciální mikrofiltr.

5. stáČení
Nejočekávanější fáze, po níž zlatavý mok opouští  
pivovar a směřuje k žíznivým konzumentům.

piva
Z čeho

Díky mnohofázovému a poměrně složitému 
výrobnímu procesu pivo rozhodně není jen 
součtem vstupních ingrediencí. Na jejich  
kvalitě, vlastnostech a poměru však závisí 
výsledná chuť. 

�3��

pivních druhů
Rodokmen 

STOUT

PŠENIČNÁ PIVA

PORTER

MNICHOVSKÉ 

LEŽÁKY

VÍDEŇSKÝ TYP

ALE
VŠECHNY TYPY

STOUT

SVRCHNĚ KVAŠENÁ PIVA SPODNĚ KVAŠENÁ PIVA

sladký 
stout

PŠENIČNÁ PIVAčisté kvasnice

belgické 
bílé

jihoněmecké 
bílé (pšeničné)

kvasnicové 
pšeničné

pšeničný 
bock

spontánní kvašení

LambicGueuze

Faro

Kriek

Framboise

jiná 
ovocná piva

mléčné kvašení

berlínské 
bílé

PORTER

světlé (Pale) Mild

jihoanglické 
tmavozlaté Ale

severoanglické 
tmavozlaté Ale

Bitter

lepší Bitter 

silný Bitter

světlé 
(Pale) Ale

India
Pale Ale

Saisons

trapistická
piva

belgické
Ale

Altbier

lehké 
(Light) Ale

smetanové
Ale

americké 
Ale

MNICHOVSKÉ 

mnichovské
tmavé

mnichovské
světlé

světlý
bock

tmavý/světlý
doppelbock

tmavý
bock

březňák (märzen)
/Oktoberfest

RauchbierLEŽÁKY

Pilsener

Dortmunder/Export

silné ležáky,
speciály

americký
sladový likér

VÍDEŇSKÝ TYP

světlé a tmavé 
ječné víno

belgické 
tmavozlaté/červené

irské 
zrzavé Ale

silné 
skotské Ale

Old Ale

tmavé (Dark) Mild

ALE
VŠECHNY TYPY

ovesný 
stoutImperial 

stout

suchý stout
(dry) 

ALE VŠECHNY TYPY: výrazný ovocný akcent, různorodá síla a barva podle kvasnic
PORTER: suchý, černý, chladit na 18 °C
PŠENIČNÁ PIVA: výrazná chuť a vůně se silným řízem a nízkou intenzitou hořkosti
STOUT: suchý, černý, hutný, podávat nechlazený
LEŽÁKY: piva, která po procesu kvašení leží měsíc a déle
MNICHOVSKÉ: při výrobě se používá mnichovský (též zvaný bavorský) slad
VÍDEŇSKÝ TYP: jantarová barva, lehce nasládlá sladová chuť, spodně kvašený
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KDe nAJDeTe HYpeRMARKeTY GLoBUS:

brno · Hradecká 40, 621 00 Brno – ivanovice
České budějovice · české vrbné 2327, 370 11 české Budějovice

havířov · U Skleníků 1490/24, 735 64 Havířov – prostřední Suchá
chomutov · černovická 5430, 430 03 Chomutov
Plzeň · Chotíkov 385, 330 17 Chotíkov u plzně

Karlovy vary · obchodní 30, 362 11 Jenišov u Karlových varů
liberec · Sousedská 600, 460 11 Liberec Xi – Růžodol i

olomouc · pražská 39/248, 779 00 olomouc
opava · Těšínská 83, 746 00 opava

ostrava · opavská 326/90, 725 27 ostrava – plesná
Pardubice · poděbradská 293, 532 06 pardubice

Praha – Čakovice · Kostelecká 823, 196 00 praha 9
Praha – Černý most · Chlumecká 765/6, 198 19 praha 9

Praha – zličín · Sárská 5/133, 155 00 praha 5
Ústí nad labem · Tyršova 869, 400 04 Trmice u Ústí nad Labem

www.globus.cz

�0

 SpeCiÁLní pivo 

LeFFe BRUin TMAvý 0,33 l
Tělnaté kořeněné pivo s lehkou 
ovocnou a výraznou karamelovou 
příchutí po praženém sladu. Leffe 
Bruin je klášterní pivo, které se vyrábí 
podle původní receptury středověkých 
mnichů již od roku 1240.  
Obsah alkoholu 6,5 %.

MYSTeRY piÑA CoLADA 0,33 l
Mystery jsou příjemně perlivé 
drinky obsahující 4 % alkoholu 
a založené na tradičních koktejlových 
recepturách. Piña Colada má díky 
šťávě z ananasu a kokosovému mléku 
plnou sladkou chuť.  
Obsah alkoholu 4,0 %.

GUinneSS eXTRA SToUT 0,33 l
Jedinečné, téměř černé, hutné pivo, 
tzv. „stout“, vyráběné svrchním 
kvašením původně v Irsku. 
Charakteristické jsou pro něj pražená 
chuť, hořkost a pocit suchosti.  
Má vždy bohatou pěnu, jež neklesá 
ani při postupném upíjení.  
Obsah alkoholu 5,0 %.

AFFLiGeM BLonD SvRCHnĚ 
KvAŠený 0,33 l
Klasické svrchně kvašené světlé pivo 
s jemnou, ale plnou chutí. Toto 16° 
pivo se snadno pije, je příjemně  
hořké a patří mezi typy ALE.  
Obsah alkoholu 6,8 %.

DeSpeRADoS TeQUiLA BeeR 0,33 l
Jedná se o první originální pivo 
s příchutí tequilly, které kdy bylo 
vyrobeno. Je jedním z mála piv, 
která se díky osvěžující nasládlé 
chuti těší popularitě jak mezi muži, 
tak mezi ženami. Obsah alkoholu 
5,9 % odpovídá nám srozumitelnější 
„patnáctce“.

CoRonA 0,355 l
Lehké světlé pivo Corona Extra 
má světle slámovou barvu a velmi 
jemnou chuť s malou chmelovou 
hořkostí. Pije se s plátkem limety 
nebo citronu přímo z láhve.  
Obsah alkoholu 4,5 %.

Ve vašem oblíbeném podniku bude personál 
jistě umět načepovat dokonalý půllitr piva. 
Podle našeho návodu si budete moci vykouzlit 
srovnatelně chutný a pohledný obsah sklenice  
i doma z láhve.

Nakoupené láhve skladujte nastojato v chladné a tmavé 
místnosti nebo v ledničce. Ideální teplota servírovaného 
piva je 6 až 9 °C. Důkladně vypláchnutou a vychlazenou 
tlustostěnnou sklenici držíme pod úhlem 45° co nejblíže 
láhvi a opatrně naléváme po stěně sklenice.  
Poslední zbytek nalijeme z výšky do středu sklenice tak,  
aby se utvořila pěna. Ta chrání pivo před oxidací.  
Pak už jen stačí uchopit sklenici a vychutnat si ten boží dar.

rozšířený zlozvyK 
Praví znalci nedoporučují pít pivo přímo z láhve. Nedojde 
totiž k patřičnému uvolnění chuti a aroma a nevytvoří  
se správná pěna.

45°

Jak naservírovat
dokonalé pivo
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Praha – Čakovice
Praha – Zličín

Praha – Centrum Černý Most
Jenišov

Chotíkov

Trmice
Liberec

Pardubice

Brno

Olomouc

Opava

Ostrava
Havířov

České Budějovice
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Regionální
výčepní piva Světlá výčepní piva se vaří po celé České 

republice, proto vám přinášíme pestrou nabídku 
zajímavých regionálních piv. Poznávejte Čechy 
a Moravu trochu jinak.

 16  bohemia regent  
světlé výčepní 0,5 l

 17 Konrád  
  světlé výčepní 0,5 l

 18 chotěboř originál 
  světlé výčepní 0,5 l

 19 PodsKaláK 
  světlé výčepní 0,5 l

 20 tas  
  světlé výčepní 0,5 l

 21 rychtář  
  standard 0,5 l

 22 rychtář  
  klasik 0,5 l 

 23 schwarzenberg 10°  
  světlé výčepní 0,5 l 

 24 Kern 
  polotmavé výčepní 0,5 l

 25 vévoda 
  světlé výčepní 0,5 l

 26 Primátor  
  světlé výčepní 0,5 l

 27 žatec  
  světlé výčepní 0,5 l

 28 ostravar 
  originál 0,5 l

 29 samson 10°  
  světlé výčepní 0,5 l

 30 chodovar Černá desítKa  
  tmavé výčepní 0,5 l

 31  PostřižinsKé Pivo 
PePinova desítKa 0,5 l

 32 baKalář  
  světlé výčepní 0,5 l

 33 baKalář  
  tmavé výčepní 0,5 l 

 1 zlatoPramen  
  světlé výčepní 0,5 l

 2 březŇáK  
  světlé výčepní 0,5 l

 3 starobrno řezáK  
  řezané výčepní 0,5 l

 4 březŇáK  
  tmavé výčepní 0,5 l

 5 starobrno  
  tradiční světlé výčepní 0,5 l 

 6 daČicKý  
  světlé výčepní 0,5 l 

 7 louny 
  světlé výčepní 0,5 l

 8  holba šeráK 
světlé výčepní 0,5 l

 9  litovel moravan 
světlé výčepní 0,5 l

 10 litovel classic  
  světlé výčepní 0,5 l

 11 baKalář  
  polotmavé výčepní 0,5 l

 12  zubr classic  
světlé výčepní 0,5 l

 13  holba clasic  
světlé výčepní 0,5 l

 14  PernšteJn desítKa  
světlé výčepní 0,5 l

 15  PernšteJn Kovář  
světlé výčepní 0,5 l
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 pivní poTŘeBY 

KoRBeL 
0,5 l

SKLeniCe  
nA pivo 0,5 l

SKLeniCe nA pivo 0,35 l 
BAR-BeeR
Balení 4 kusy.

DžBÁneK nA pivo 
pLZeŇSKý pRAZDRoJ 0,5 l

SKLeniCe  
nA pivo 0,5 l

SKLeniCe nA pivo 0,38 l 
LiLLY
Balení 6 kusů.

Věříme, že pivo jste si z našeho širokého sortimentu určitě vybrali.  
Teď ještě vybrat tu správnou sklenici, abyste si tento lahodný mok řádně vychutnali.

Pivní PomazánKa
100 g měkkého tvarohu, 100 g sýru romadur,  
50 g pomazánkového másla, 50 ml světlého piva, 
1 cibule, sůl, pepř, kmín, chilli

Tvaroh, romadur a máslo utřeme s pivem dohladka. 
Osolíme, okořeníme a přidáme najemno nakrájenou 
cibuli. Pomazánku necháme v chladnu odležet 
a podáváme s toasty nebo topinkami.

Pivní ČoKoládový dort
250 ml piva typu stout, 250 g másla, 75 g kakaa, 
250 g polohrubé mouky, 2 lžičky kypřicího prášku, 
400 g moučkového cukru, 2 vejce, 150 g zakysané 
smetany, 1 čajová lžička vanilkového cukru

Do hrnce vložíme máslo a pivo a na středním 
plameni mícháme tak dlouho, dokud se obě suroviny 
nespojí. Odstavíme nádobu z plotny a do směsi 
přidáme práškové kakao. Vedle mezitím smícháme 
kypřicí prášek, cukr a mouku. To vše vložíme 
do hrnce k máslu a pivu a důkladně promícháme. 
V misce si rozšleháme vejce se zakysanou smetanou 
a vanilkovým cukrem a opět přidáme do hlavní směsi. 
Těstem plníme vymazanou pečicí formu a pečeme 
v předehřáté troubě na 180 °C asi hodinu.

buřty na Pivě 
8 špekáčků, 3 cibule, 300 ml černého piva, 
1 pálivá paprička (nebo špetka mleté pálivé papriky), 
200 ml ostrého kečupu, 2 lžíce hořčice, 2 lžíce oleje

Buřty nařízneme podélně a na povrchu ještě do  
šachovnice a spolu s nahrubo nakrájenou cibulí 
co nejtěsněji naskládáme do zapékací mísy nebo 
pekáčku. Z ostatních ingrediencí připravíme marinádu, 
kterou ještě dle chuti dosolíme a doladíme oblíbeným 
kořením. Buřt s cibulí přelijeme marinádou a pečeme 
v troubě předehřáté na 200 °C asi 30 minut. 
Podáváme s pečivem.

Pivo není určené jen k přímé konzumaci, ale své místo má i jako přísada při vaření. 
Vyzkoušejte některý z našich pivních receptů.

Pivní
recepty
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 pivní peT LÁHve  pivní SoUDKY 

BRAníK SvĚTLý peT 2 l
Tradiční české pivo s velmi osvěžující 
chutí, přirozeným řízem a čistou 
chmelovou vůni. Braník je jedna 
z nejprodávanějších značek na trhu 
s baleným pivem. Oblibu rychle 
získává také Braník ve dvoulitrových 
PET láhvích. Obsah alkoholu 4,1 %. 

veLKopopoviCKý KoZeL 
SvĚTLý 1,5 l 
Toto výtečné pivo se vyznačuje 
jemnou chutí a hodí se k osvěžení 
během dne či k relaxaci po dobře 
odvedené práci. Má nádherně zlatavě 
žlutou barvu. Obsah alkoholu 4,0 %. 

GAMBRinUS oRiGinÁL 
10° SoUDeK 5 l
Obsah alkoholu 4,3 %. 

BŘeZŇÁK SvĚTLý výčepní 2 l 
Skvělá česká desítka plnohodnotné 
kvality a chuti. Pivo nazlátlé barvy  
s dostatečným řízem, bohatou  
a hustou pěnou výtečně zažene žízeň. 
Lahodná chuť a hořkost osvěží  
i v těch nejtropičtějších dnech  
a láká k dalšímu loku.  
Obsah alkoholu 4,1 %. 

KRUŠoviCe SvĚTLý 
LežÁK SoUDeK 5 l 
Obsah alkoholu 5,0 %. 

GAMBRinUS oRiGinÁL 10° 1,5 l
Gambrinus je díky své vyvážené chuti 
nejoblíbenější značkou a nejčastější 
volbou českých spotřebitelů a nese 
označení „České pivo“. Gambrinus 
Originál 10° má plnou lahodně 
nahořklou a osvěžující chuť, sytou 
barvu, správný říz a bohatou pěnu. 
Obsah alkoholu 4,3 %. 

piLSneR URQUeLL 
SoUDeK 5 l 
Obsah alkoholu 4,4 %.

ZLATopRAMen MAXi 11° 1,5 l 
Prémiový produkt pivovaru Krásné 
Březno je pivo plné sladové chuti, 
zářivě zlatého vzhledu, bohaté pěny  
a řízu, jemného chmelového aroma  
a příjemné hořkosti.  
Obsah alkoholu 4,9 %. 

HeineKen SvĚTLý 
LežÁK SoUDeK 5 l 
Obsah alkoholu 5,0 %.

pRoč pivo v peTCe?
Chystáte se na chatu nebo pod stan? 
Nezapomeňte si s sebou přibalit pivo v PET 
láhvích. Díky praktickému obalu ho po cestě 
nerozbijete. A pokud nevypijete celý objem 
najednou, můžete pivo zase uzavřít a zbytek 
si dát později. Další obrovskou výhodou je, že 
s prázdnými PETkami nemusíte běžet zpátky 
do krámu, jednoduše je vyhodíte do nejbližšího 
kontejneru na plasty. Přejeme nebe bez mráčků 
a spoustu příjemných zážitků!

pRoč pivo v SoUDKU?
Léto je tady a s ním i čas grilovaček.  
Uspořádejte pro své přátelé zahradní párty  
a osvěžte je čepovaným pivem. Přesně pro tyto 
účely jsou na trhu pivní soudky. Jejich obrovskou 
výhodou je chlazení, protože se vám pohodlně 
vejdou do lednice. A navíc nebudete potřebovat 
žádné výčepní zařízení. 
Užijte si léto naplno!

�. vŮně
Následně se hodnotí celková intenzita vůně. V ležáku 
českého typu by měl být cítit slad, chmel a případně 
také kvasnice. Obecně lze u piva popsat více než sto 
vůní a chutí – ovocná, kořeněná, květinová, sladká 
apod. Tato aroma se týkají zejména pšeničných, 
speciálních či ovocných piv.  

3. chuť
Chuť je pro hodnocení piva nejdůležitější. Hned prvním 
lokem zjistíme, jaký má pivo říz. Dále se zohledňuje 
plnost a hořkost, které jsou typické pro naše, česká 
piva. U hořkosti se zaměříme nejen na její intenzitu, 
ale i na to, zdali má jemný, nebo drsný charakter 
a jaká je délka jejího doznívání. U tmavých piv se 
stanovuje ještě intenzita karamelové a sladké chuti.

4. další doJmy
Celkový dojem z každého vzorku dotváří pocit v ústech 
po spolknutí doušku, trvání chuti, nasycenost atd. 
Každé pivo i degustátor je originál, proto se nebojte 
o své dojmy podělit.

Vyberte si z našeho pivního katalogu 
vzorky, pozvěte přátele a začněte  
ochutnávat. Poznáte sami, jak je  
svět piva pestrý a zajímavý.

�. vzhled
Degustátor se nejprve zaměřuje na barevnost 
a průzračnost piva. Tyto parametry by měly odpovídat 
příslušnému typu piva. Rovněž se posuzuje pěna, která 
by neměla hned spadnout a vyprchat.

Pivo se dá rozdělit jednoduše na pitelné a nepitelné. Anebo se můžete pokusit porozu-
mět pivu více a stát se pivním znalcem. Uspořádejte třeba svou vlastní pivní degustaci. 
Stačí vám k tomu příjemné prostředí, čisté sklenice, kolegové degustátoři a dostatečné 
množství pivních vzorků. A s chutí do toho!

u Piva se hodnotí zeJména:
 

Pivní
zajímavosti

Staňte se
znalcem piv

·  Pivní produkty se používají také v kosmetice,  
kde slibují zpomalování stárnutí pleti a navracení  
lesku vlasům.

·  V Maďarsku se vyhněte ťukání sklenicemi při přípit-
ku. Tento signál prý kdysi používali vlastizrádci.

·  Lidé si k vaření piva našli cestu o 2 000 let dříve, 
než se naučili péct chléb z obilí. 

·  V současné době je celosvětově nejvyšší spotřeba 
piva na osobu za rok v České republice  
(cca 144 litrů). 

·  Aktuálně se v naší republice produkuje zhruba  
550 různých značek piva, z nichž se jen asi  
47 vyrábí průmyslově. 

·  Pravidelná konzumace malého množství piva má 
řadu příznivých zdravotních účinků, a to zejména 
díky obsahu minerálních látek a vitaminů.  
Blahodárný vliv na trávení byl prokázán především 
u plzeňského piva, které zabraňuje překyselení 
žaludku a během trávení udržuje hodnotu pH. 

·  Příznivé působení piva na lidský organismus 
spočívá v použití výlučně přírodních složek během 
jeho přípravy.

·  Svým minerálním složením se pivo podobá ionto-
vým nápojům, kterými se po fyzické zátěži osvěžují 
sportovci.

·  Ke svátečním příležitostem se připravují takzvané 
pivní speciály, například velikonoční zelené pivo  
s příměsí bylin. 

·  Proces výroby nealkoholického piva se může různit, 
přičemž zatím nejvýše se hodnotí klasický postup 
výroby za použití speciálních kvasnic, 
které neprodukují alkohol. 

·  Nejsilnější pivo na světě se vaří v rakouském 
minipivovaru a svým obsahem alkoholu 57,5 % 
překoná i běžné druhy whisky nebo vodky. 
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Žádné náhražky, pouze ověřená kvalita. V každém hypermarketu 

Globus provozujeme své vlastní řeznictví, abychom vám mohli 

zaručit prvotřídní jakost masa a jeho dokonalou čerstvost.  

Maso nedovážíme, ale sami bouráme přímo na místě.  

Řídíme se osvědčenými recepturami a tradičními postupy,  

díky nimž vám můžeme nabídnout skvělou chuť a poctivou kvalitu, 

jaká se jinak těžko hledá.

NAŠE ŘEZNICTVÍ

Nabídka Našeho řezNictví

Nabídka masa a tipy na jeho přípravu

v Globusu 
uznáváme 
jeden hlavní 
recept: 
poctivost

Uvedené ceny se mohou lišit, aktuální nabídka je v hypermarketech Globus.

Krk s kostí

Krk se skvěle hodí 
na pečení či na různé 
omáčky.

Pečeně 
s kostí, vcelku

Toto maso je vhodné 
pro minutkové úpravy, 
eventuálně i na gril. 
Doporučujeme použít máslo 
a minimálně kořenit.

Maso na řízky

Telecí maso je jako 
stvořené na řízky, originální 
vídeňský řízek je přece 
telecí. Hodí se ale také 
na přírodní plátky, rolády 
i na gril. Maso připravujte 
na másle a příliš nekořeňte, 
aby vynikla jeho chuť.

159,–

269,–

189,–

249,– 99,–

Kýta s kostí

Kýta je ideální na pečení 
a vykostěná i na plátek, 
řízek nebo medailonek.

Hřbet s kostí

Toto maso s jemným 
vláknem a výraznou 
chutí je jako stvořené 
na pečení, dušení 
a porcované i na gril.

Bok s kostí

Skvěle se hodí 
na pečení a ragú. 
A vykostěný je skvělý 
také na rolády.

Telecí maso je ze zvířat ve stáří do 8 měsíců a na trh se dodává ve dvou 
kategoriích. My nakupujeme výhradně kvalitnější mléčné telecí v celých 
jatečně upravených kusech. A díky vlastnímu zpracovávání můžeme vyhovět 
i individuálním požadavkům. Maso je pro svou chuť, křehkost, nízký obsah 
tuku a vysoký obsah bílkovin velice vyhledávané a je ceněnou složkou nejen 
dietetických jídelníčků.

Dříve velmi oblíbené a tradiční maso české kuchyně se dnes vlivem různých 
okolností stává bohužel „sezonním zbožím“. My chceme nabízet jakostní 
jehněčí maso v různých úpravách po celý rok. Jeho výhodou je křehkost, nízký 
obsah cholesterolu a absence „skopové chuti“.
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Náš tip
U nás nemusíte čekat 
ve frontách. ̌Sirokou 

nabídku našeho 
sortimentu masa 

a uzenin si můžete 
objednat online na  

www.globus.cz

289,–

NAŠE ŘEZNICTVÍ

Nakupujeme pouze celé vepřové půlky a díky vlastní bourárně jsme 
veškeré části schopni nabízet jak s kostí, tak bez kosti, porcované 
na jednotlivé porce či celé části. U vepřového masa je ceněným 
jakostním znakem jeho čerstvost. Zde jsme nekompromisní. 
U nás najdete pouze čerstvé vepřové.ve

př
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Svíčková
Svíčková je maso jemné 
struktury i jemné chuti. 
Proto si ho nejlépe 
vychutnáte v různých 
minutkových úpravách. 
Výhodou je jeho 
křehkost a snadné 
porcování.

Pečeně z kýty

Zahrnuje hned několik 
částí. Vrchní a spodní 
šál s jemným dlouhým 
vláknem jsou ideální 
na rolády nebo 
na špikování pro různé 
omáčky. Květová špička či 
předkýtí zvané ořech jsou 
díky svalovým vláknům 
předurčeny k dušení, 
omáčkám a vyzrálejší kusy 
i k minutkovým úpravám.

Pečeně 
z krku

Tvoří ji hrubší svalová 
vlákna obsahující pojivové 
tkáně a tuk. Tento kousek 
masa se skvěle hodí pro 
české omáčky. Nejlépe si 
maso vychutnáte, když 
budete vaření věnovat 
dostatek času. Tím získáte 
výraznou chuť.

Kýta bez kosti

Nízký obsah tuku spolu 
s vysokým obsahem 
svalových bílkovin zaručují 
vysokou výživovou 
hodnotu tohoto kusu. Kýta 
je vhodná na řízky, libové 
rolády, nudličky a dietní 
úpravy mas.

Pečeně 
s kostí, vcelku

Často také řečená 
kotleta. Nízký obsah tuku 
spolu s vysokým obsahem 
svalových bílkovin 
jí zaručují vysokou 
výživovou hodnotu. Díky 
snadnému porcování 
doporučujeme pro 
minutkovou úpravu.

Panenská 
svíčková

Vyznačuje se nízkým 
obsahem tuku a vysokým 
obsahem svalových 
bílkovin. To jí zaručuje 
vysokou výživovou 
hodnotu. Jedná se 
o skvělé minutkové maso, 
vhodné i pro pečení či 
dušení na másle. 

Krkovice 
s kostí, vcelku

Ideální kompromis mezi 
libovým a prorostlým 
masem. Z tohoto 
univerzálního masa 
můžete připravit téměř 
cokoli. Naším tipem je 
pečení při nízké teplotě 
do 140 °C po delší dobu.

Plec bez kosti

Nízký obsah tuku spolu 
s vysokým obsahem 
svalových bílkovin zaručují 
masu vysokou výživovou 
hodnotu. Díky krátkým 
svalovým vláknům se 
hodí na pečení při nízkých 
teplotách. Určitě si ji 
vychutnáte také v podobě 
řízků.

Roštěná

Toto maso charakterizuje 
jemné vlákno, výrazná 
jemná chuť a snadné 
porcování. Můžete ho použít 
na minutky nebo také 
pro přípravu originálního 
rostbífu. Při minutkové 
úpravě doporučujeme maso 
nepropéct.

Žebro s kostí

Vyšší obsah tuku v této 
části je předností. Díky 
tomu je ideální pro 
polévky, protože právě 
tuk posiluje vynikající 
chuť vývaru. Nabízíme 
s kostí i bez kosti.

Hrudí bez 
kosti

Nabízí maso s hrubším 
svalovým vláknem 
a s přiměřeným 
množstvím tuku. To 
oceníte při přípravě 
vývarů a díky snadnému 
porcování také u omáček 
všeho druhu.

Falešná 
svíčková

Tento sval ve tvaru válečku 
je tvořen jemnou strukturou 
svalových vláken. Ve vyšším 
stupni zralosti si ho nejlépe 
vychutnáte v minutkové 
podobě. Hodí se ale také 
na omáčky.

Kližka s kostí

S morkovou kostí je 
ideální pro chuťově 
výrazný čirý vývar. Kližka 
bez kosti se zase hodí 
na guláše, tokáně či jiné 
obdobné úpravy. Nebo ji 
doporučujeme upéct spolu 
s kořenovou zeleninou. 

Koleno

Koleno svou výraznou 
chutí osloví každého 
konzumenta. Vyšší obsah 
pojivové a vazivové 
tkáně je zde předností. 
Výborné nejen na ovar, 
ale i na pečení či jako 
maso do různých omáček 
a gulášů.

Hovězí maso nakupujeme v celých jatečně opracovaných tělech a díky 
vlastní bourárně můžeme vyjít vstříc vašim požadavkům. Jakostním 
znakem masa je pohlaví zvířete, jeho stáří a kuchyňská vyzrálost masa. 
Našim zákazníkům se snažíme nabízet maso vždy v jeho nejlepší kondici. 
V řeznictví Globus nakoupíte výhradně maso z mladých býků.

Uvedené ceny se mohou lišit, aktuální nabídka je v hypermarketech Globus.

109,–

119,–

169,– 114,–

149,– 79,–269,–

239,–

259,– 79,–

199,– 114,–

109,–

109,–

ho
vě

zí
 m

as
o

Bok s kostí

Nekorunovaný král české 
kuchyně se svou bohatou 
kalorickou hodnotou a výraznou 
chutí zavděčí každému 
milovníkovi vepřového masa. 
Doporučujeme vždy péci při 
nízké teplotě po delší dobu.

Co se děje 
před otevřením

Ráno nám naši stálí dodavatelé 
přiváží čerstvé hovězí a vepřové 
maso, které začínáme okamžitě 

rozbourávat a ihned poté 
zpracovávat, abyste si v 8:00 při 

otevření mohli vybírat 
z našeho širokého a vždy 

čerstvého sortimentu.

NAŠE ŘEZNICTVÍ

649,–

100

Tady je svět ještě v pořádku.

do ráje pivařů
Vstupte
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PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK
OD 25. 4.

Více na www.ocsestka.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS OD 25. 4.
Předveďte se světu stylově. 25. dubna pro vás 

otevíráme nový obchod H&M. Přijďte si pro  

ty nejmódnější kousky, za kterými se všichni  

budou jen obdivně otáčet. Jaro je krásné!

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK

OD 25. 4.

Vá
š 
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Váš šestý smysl

TĚŠÍME SE NA VÁS OD 25. 4.

Více na www.ocsestka.cz.

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK
OTEVÍRÁME

www.ocsestka.cz

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK

Otevíráme

Více na www.ocsestka.cz.

Váš šestý smysl

TĚŠÍME SE NA VÁS OD 25. 4.
Předveďte se světu stylově. 25. dubna pro vás otevíráme nový 
obchod H&M. Přijďte si pro ty nejmódnější kousky, za kterými se 
všichni budou jen obdivně otáčet. Jaro je krásné!

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK

OD 25. 4.

Váš šestý smysl PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK
OD 25. 4.TĚŠÍME SE NA VÁS 

OD 25. 4.
Předveďte se světu stylově. 25. dubna pro vás  

otevíráme nový obchod H&M. Přijďte si pro ty 

nejmódnější kousky, za kterými se všichni budou jen 

obdivně otáčet. Jaro je krásné!

Více na www.ocsestka.cz.

www.ocsestka.cz

Váš šestý smysl

Váš šestý smysl

OD 25. 4.

OD 25. 4. 

www.ocsestka.czwww.ocsestka.cz

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK
OD 25. 4.

TĚŠÍME SE NA VÁS
OD 25. 4.
Předveďte se světu stylově. 25. dubna 

pro vás otevíráme nový obchod H&M.  

Přijďte si pro ty nejmódnější kousky,  

za kterými se všichni budou jen 

obdivně otáčet. Jaro je krásné!

PŘIŠEL ČAS 
PROVĚTRAT 

ŠATNÍK
OD 25. 4.

TĚŠÍME SE NA VÁS
OD 25. 4.
Předveďte se světu stylově. 25. dubna 

pro vás otevíráme nový obchod H&M.  

Přijďte si pro ty nejmódnější kousky,  

za kterými se všichni budou jen 

obdivně otáčet. Jaro je krásné!
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www.ocsestka.cz

OD 25. 4.

www.ocsestka.cz

AIR FEST – událoST pRo 
všEchny mAlé  I vElké 
mIlovníky všEho,  
co líTá A pEří nEmá.

Jedinečná příležitost prohlédnout  
si letecký provoz nad Ruzyní. Zpestřete 
si nákupy bohatým programem našeho 
leteckého festivalu. Těšte se mimo jiné na 
průlet legendárního Boeingu 747 Jumbo 
Jet. Zkuste pilotovat dopravní letadlo na 
profesionálním simulátoru. A odneste si 
domů vlastnoručně vytvořený model.

Jedinečná příležitost prohlédnout  
si letecký provoz nad Ruzyní. Zpestřete 
si nákupy bohatým programem našeho 
leteckého festivalu. Těšte se mimo jiné na 
průlet legendárního Boeingu 747 Jumbo 
Jet. Zkuste pilotovat dopravní letadlo na 
profesionálním simulátoru. A odneste si 
domů vlastnoručně vytvořený model.

Váš šestý smysl

Váš šestý smysl

7. 6. – 31. 7.
AIR FEST

nA lETAdlA 
zblízkA

7. 6. – 31. 7.
AIR FEST

nA lETAdlA 
zblízkA

WWW.OCSESTKA.CZ

NA lETAdlA 
ZblíZKA

7. 6.–31. 7.
Air fEST

událost pro všechny malé i velké 
milovníky všeho, co lítá a peří nemá.
Zpestřete si nákupy bohatým programem našeho leteckého festivalu. 
Těšte se mimo jiné na průlet legendárního Boeingu 747 Jumbo Jet. 
Zkuste pilotovat dopravní letadlo na profesionálním simulátoru. 
A odneste si domů vlastnoručně vytvořený model.

Více na www.ocsestka.cz.

Váš šestý smysl na letadla 
zblízka

7. 6. – 31. 7.
air fest 

Váš šestý smysl Na letadla 
zblízka

7. 6. – 31. 7.
air fest 

událost pro všechNy malé i velké 
milovNíky všeho, co lítá a peří Nemá.

 Pozorování startujících a přistávajících letadel dalekohledy  
 ze střechy centra

 Profesionální letecký simulátor

 Reálné letadlo přímo před centrem

 Výstava historických i aktuálních modelů a modýlků letadel

 Modelářský koutek 

 Herna se stavebnicemi Lego a Lego Duplo pro děti

Více na www.ocsestka.cz.

Váš šestý smysl
Na letadla 

zblízka

7. 6. – 31. 7.
air fest 

událost pro všechNy 
malé i velké milovNíky 
všeho, co lítá a peří Nemá.

Více na www.ocsestka.cz.

NA LETADLA ZBLÍZKA 
7. 6. – 31. 7.

www.ocsestka.cz

7. 6. – 31. 7.
AIR FEST

NA LETADLA 
ZBLÍZKA



PETR FALBER  PORTFOLIO 2011-2014 30

OBCHODNÍ CENTRUM ŠESTKA \ KAMPANĚ

Váš šestý smysl

České
Korunovační
Klenoty

na dosah

Od  25. 10.
do 15. 11.

originální výstava 
Korunovačních Klenotů vám 
připraví KrálovsKý zážiteK!
•   Speciálně vybudovaná korunovační komnata 

s hradní stráží

•   Expozice dobových kostýmů a zbraní

•   Vše o životě a díle Karla IV.

•   Velkoprostorové 3D modely přímo v pasáži

•   Doprovodný víkendový program pro velké i malé

Mistrovská replika korunovačních klenotů poprvé 
v obchodním centru.

více na www.ocsestka.cz.

Váš šestý smysl

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY 
ZÁBAVOU!
· Zmrlina pro děti zdarma

· Malování na obličej

· Skákací atrakce

Vyměňte aktovky za zábavu!

Více na www.ocsestka.cz.

ZMRZLINA  
ZDARMA

PÁTEK 28. 6.  
10 – 17 HOD.

Váš šestý smysl TO BUDE 
jízda!

4.–13. 

DUBNA 

Více na www.ocsestka.cz.

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA SKÚTRŮ

•   Výstava historických skútrů

•   Aktuální novinky ze světa skútrů

•   Prezentace skútrové módy

•   Víkendový doprovodný program pro děti

•   Dětské dopravní hriště

VYHRAJTE S NÁMI ELEKTRICKÝ SKÚTR! 
Podmínky soutěže a soutěžní formulář naleznete na letácích výstavy,  
na webových stránkách a ve FB skupině OC Šestka.

Více na www.ocsestka.cz.

Váš šestý smysl
NEJVĚTŠÍ  
VÝSTAVA 

SKÚTRŮ V ČR
•   Výstava moderních i historických  

strojů různých značek

•   Představení doplňků a moto oblečení

•   Motoškola, testovací jízdy a exhibice

•   Focení se skútry

•   Dětské dopravní hřiště

OD 4. 4.
DO 13. 4. 

Váš šestý smysl

VĚDA PRO 
ZVĚDAVÉ 

FESTIVAL VĚDY  

Od  24. 1.
do 16. 2.

•  Workshopy
•  Výstavy
•  Pokusy 
•  Přednášky

Více na www.ocsestka.cz.

Ve spolupráci s:
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K BYDLENÍ  JEDNODUŠE
WWW.RSTS.CZ

K VÝHODNÉ REKONSTRUKCI
JEDNODUŠE

HLAVNÍ VÝHODY

 ›ÚROKOVÁ SAZBA OD 4,9  % ROČNĚ

 ›AŽ DO VÝŠE 500 000 Kč BEZ ZAJIŠTĚNÍ

 ›MOŽNOST MĚNIT VÝŠI SPLÁTEK PODLE POTŘEBY

 ›BEZ NUTNOSTI MÍT VLASTNÍ ÚSPORY

 ›MOŽNOST ODPOČTU ÚROKŮ OD DAŇOVÉHO 
ZÁKLADUZÁKLADU

Jistě máte spoustu nápadů, jak dále zdokonalovat vaše bydlení. Nezáleží na tom, zda již delší dobu
toužíte po nové kuchyni, moderní koupelně nebo útulném obývacím pokoji. Aby nezůstávalo 
jen u představ, rádi Vám s naplňováním Vašich snů pomůžeme. 

SOBĚ SHRÁBNĚTE ODMĚNU, 
SVÝM ZNÁMÝM ZAJISTĚTE 50% SLEVU

MY SLAVÍME NAROZENINY 
A VY DOSTÁVÁTE DÁREK

Dáme vám až 1 500 Kč za každé doporučení známého, který si sjedná naše produkty. 
Ten navíc získá 50% slevu z úhrady smlouvy o stavebním spoření. 
Pomozte svým známým k výhodám stavebního spoření.

Pokud si během podzimu uzavřete smlouvu o stavebním spoření, 
navýšíte stávající smlouvu nebo zažádáte o úvěr, 
dostanete od nás dárek - pokladničku Zlaté prasátko.

 SLEVU

dostanete od nás dárek - pokladničku Zlaté prasátko.

získejte EXTRA � nanční odměnu

www.rsts.cz800 11 22 11
k   by d l e n í   j e d n o d u š e

my slavíme narozeniny 
a vy DosTÁvÁTe DÁrek

Uzavřete s Raiffeisen stavební 
spořitelnou smlouvu o stavebním 
spoření, navyšte cílovou částku 
nebo si s námi sjednejte výhodný 
úvěr na bydlení a získejte unikátní 
keramickou kasičku ve tvaru 
zlatého prasátka.

obrázek je ilustrativní. Akce platí od 9. 9. do 15. 11. 2013, nebo do vyčerpání zásob. raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit.

K   B Y D L E N Í   J E D N O D U Š E

Uzavřete s Raiffeisen stavební spořitelnou  
smlouvu o stavebním spoření nebo navyšte  
cílovou částku a získejte unikátní keramickou  
kasičku ve tvaru zlatého prasátka.

Uzavřete 
smloUvU  
a získejte 
dárek

Navíc 

50% sleva  

pro vaše  

děti.

Sleva 50 % ze vstupního poplatku platí pro osoby mladší 18 let.
Obrázek je ilustrativní. Akce platí od 23. 9. do 10. 11. 2013, nebo do vyčerpání zásob. 
Raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit.

www.rsts.cz
800 11 22 11

k   by d l e n í   j e d n o d u š e

Uzavřete smloUvU  
a získejte dárek
Uzavřete s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu  

o stavebním spoření nebo navyšte cílovou částku a získejte  
unikátní keramickou kasičku ve tvaru zlatého prasátka.

sleva 50 % ze vstupního poplatku platí pro osoby mladší 18 let.
obrázek je ilustrativní. Akce platí od 23. 9. do 10. 11. 2013, nebo do vyčerpání zásob. raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit.

Navíc 

50% sleva  

pro vaše  

děti.

Keramické prasátko  

rozměru 12 × 10 × 11cm

WWW.RSTS.CZ

800 11 22 11

K   BY D L E N Í   J E D N O D U Š E

MY SLAVÍME 
NAROZENINY  

A VY DOSTÁVÁTE 
DÁREK

Uzavřete s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu  
o stavebním spoření, navyšte cílovou částku nebo si  

s námi sjednejte výhodný úvěr na bydlení  
a získejte unikátní keramickou kasičku  

ve tvaru zlatého prasátka.

Obrázek je ilustrativní. Akce platí od 9. 9. do 15. 11. 2013, nebo do vyčerpání zásob.  
Raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit.
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800 11 22 11WWW.RSTS.CZ

NeNechte si 
utéct úrok

Využijte do 30. 4. 2014 možnost uzavřít výhodné 
stavební spoření s garantovaným úrokem 2 % ročně

a navíc státní podporou až 2 000 Kč ročně.

Více informací u našich finančních poradců a partnerů. Pl
at
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NeNechte si 
utéct úrok

800 11 22 11WWW.RSTS.CZ

Využijte do 30. 4. 2014 možnost uzavřít výhodné 
stavební spoření s garantovaným úrokem 2 % ročně  

a navíc státní podporou až 2 000 Kč ročně.
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prodlouženo

 do konCe 

dUBnA

Více informací u našich finančních poradců a partnerů.

HLAVnÍ VÝHodY

A nAVÍC doSTAneTe

 › Garantovaný úrok z vkladů Až 2 % Ročně

 › průměrný celkový roční výnos Až 5 %

 › možnost čerpání VÝHodnéHo úVěRU 
s pevným úrokem od 3,5 % Ročně

 › státní podporu Až 2 000 kč Ročně

 › pojištění vkladů Až do VÝše 100 000 eUR

 › možnost SnÍženÍ dAňoVéHo ZákLAdU  
o úroky z úvěru

 › služby oSoBnÍCH finAnčnÍCH poRAdCů

údaje v tabulce jsou orientační a závisejí na délce a způsobu spoření.
výpočty nezahrnují úhrady dle sazebníku úhrad.

MĚSÍČNÍ 
VKLAD

VLAStNÍ
VKLADy

za 6 let

StÁtNÍ 
PODPORA

za 6 let

VÝNOS 
za 6 let 
2 % p.a.

ÚSPORy 
za 6 let 
2 % p.a.

1 000 Kč 72 000 Kč 7 601 Kč 11 615 Kč 83 615 Kč

1 500 Kč 108 000 Kč 11 401 Kč 17 420 Kč 125 420 Kč

1 700 Kč 122 400 Kč 12 919 Kč 19 716 Kč 142 116 Kč

2 000 Kč 144 000 Kč 14 000 Kč 21 915 Kč 165 915 Kč

2 500 Kč  180 000 Kč 14 000 Kč 23 776 Kč 203 776 Kč

ModeLoVé pŘÍkLAdY 
STAVeBnÍHo spoření

VÁŠ FINANČNÍ PORADCE:

RAiffeiSen STAVeBnÍ SpoŘiTeLnA a. s.
Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3

rsts@rsts.cz, www.rsts.cz
INFOLINKA 800 11 22 11

prodlouženo

 do konce 

dUBnA

800 11 22 11WWW.RSTS.cZ
K BYDLENÍ   JEDNODUŠE

NeNechte si 
utéct úrok
Využijte do 30. 4. 2014 možnost uzavřít výhodné 
stavební spoření s garantovaným úrokem 2 % ročně
a navíc státní podporou až 2 000 Kč ročně.

NENECHTE SI 
UTÉCT ÚROK

800 11 22 11WWW.RSTS.CZ

Využijte do 30. 4. 2014 možnost uzavřít výhodné 
stavební spoření s garantovaným úrokem 2 % ročně  

a navíc státní podporou až 2 000 Kč ročně.

Více informací u našich finančních poradců a partnerů.
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PRODLOUŽENO

 DO KONCE 

DUBNA

AŤ VÁM NEULETÍ 
VÝHODNÝ ÚVĚR

800 11 22 11WWW.RSTS.CZ

Vylepšete si bydlení s extra výhodnými 
podmínkami.

Pouze do 31. 5. 2014 vám bez zajištění 
a nutnosti úspor půjčíme až 500 000 Kč 

s úrokem od 4,9 % ročně.

BEZ ZAJIŠTĚNÍ

od 4,9 %

ROČNĚ

Více informací u našich finančních poradců a partnerů.

HLAVNÍ VÝHODY

›› ÚROKOVÁ›SAZBA›OD›4,9  % ROČNĚ

›› AŽ›DO›VÝŠE›500 000 Kč BEZ ZAJIŠTĚNÍ

››MOŽNOST MĚNIT VÝŠI SPLÁTEK›PODLE›POTŘEBY

›› BEZ›NUTNOSTI›MÍT›VLASTNÍ›ÚSPORY

››MOŽNOST ODPOČTU ÚROKŮ›OD›DAŇOVÉHO›ZÁKLADU

Orientační›příklady›financování›v›případě›nejnižšího›možného›měsíčního›
zatížení›a›nejnižší›dosažitelné›úrokové›sazby.›*›Fáze›překlenovacího›úvěru.›
**›Fáze›úvěru›ze›stavebního›spoření.

VÝŠE  
ÚVĚRU

SPLÁTKA PÚ*
úroková sazba PÚ

4,9 % p.a.

DÉLKA PÚ
úroková sazba PÚ

4,9 % p.a.

SPLÁTKA SÚ**
úroková sazba SÚ 

3,5 % p.a. 

DÉLKA SÚ
úroková sazba SÚ 

3,5 % p.a. 

50 000 Kč 460 Kč 7 let 500 Kč 6 let

100 000 Kč 910 Kč 7 let 1 000 Kč 6 let

200 000 Kč 1 820 Kč 7 let 2 000 Kč 5 let

300 000 Kč 2 730 Kč 7 let 3 000 Kč 5 let

400 000 Kč 3 640 Kč 7 let 4 000 Kč 5 let

500 000 Kč 4 550 Kč 7 let 5 000 Kč 5 let

MODELOVÉ PŘÍKLADY ÚVĚRU REKOPŮJČKA

Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka
ve›výši›300›000›Kč›spláceného›12›let›při›zůstatku›na›účtu›stavebního›
spoření›0›Kč:›prvních›6›let›a›8›měsíců›úroková›sazba›4,9›%›p.a.›a›měsíční›
splátka›2›730›Kč,›poté›úroková›sazba›3,5›%›p.a.›a›měsíční›splátka›
3›000›Kč,›úhrada›za›uzavření›smlouvy›o›úvěru›3›000›Kč,›úhrada›za›vedení›
úvěrového›účtu›90›Kč/čtvrtletí,›úhrada›za›výpis›z›účtu›21›Kč/rok,›platby›
celkem›423›592,20›Kč,›RPSN›5,04›%›p.a.

VÁŠ›FINANČNÍ›PORADCE:

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.›s.
Koněvova›2747/99,›130›45›Praha›3

rsts@rsts.cz,›www.rsts.cz
INFOLINKA›800 11 22 11

R S T S  /  J A R N Í  P R O M O  /  V A R I A N TA  1

BEZ ZAJIŠTĚNÍ

od 4,9 %

ROČNĚ

BEZ ZAJIŠTĚNÍ

od 4,9 %

ROČNĚ

 ZÁVĚSNÝ POUTAČ, OBOUSTRANNĚ POTIŠTĚNÝ WOBLER

DO KONCE 

KVĚTNA

Ať vám neuletí 
výhodný úvěr
Vylepšete si bydlení s výhodnými podmínkami.

Pouze do 31. 5. 2014 vám bez zajištění a nutnosti úspor
půjčíme až 500 000 Kč s úrokem od 4,9 % ročně.

bez zajištění

od 4,9 %

ROČně

www.Rsts.cz 800 11 22 11

Reprezentativní příklad úvěru ReKOpůjčka 
ve výši 300 000 Kč spláceného 12 let při zůstatku na účtu stavebního spoření 0 Kč: prvních 6 let 
a 8 měsíců úroková sazba 4,9 % p.a. a měsíční splátka 2 730 Kč, poté úroková sazba 3,5 % p.a. 
a měsíční splátka 3 000 Kč, úhrada za uzavření smlouvy o úvěru 3 000 Kč, úhrada za vedení úvěrového 
účtu 90 Kč/čtvrtletí, úhrada za výpis z účtu 21 Kč/rok, platby celkem 423 592,20 Kč, RPSN 5,04 % p.a.
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800 11 22 11WWW.RSTS.CZ
K BYDLENÍ   JEDNODUŠE

beZ ZajišTění

od 4,9 %

ROČně

Ať vám neuletí 
výhodný úvěr
Vylepšete si bydlení s výhodnými podmínkami.

Pouze do 31. 5. 2014 vám bez zajištění a nutnosti úspor
půjčíme až 500 000 Kč s úrokem od 4,9 % ročně.
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RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA \ KAMPANĚ, TISKOVINY

CHYTŘÍ SI PŮJČUJÍ
JEDNODUŠE U NÁS
Už jen do 31. 5. 2014 vám na vše okolo 
rekonstrukce či modernizace vašeho domova 
půjčíme bez zajištění až 500 000 Kč  
s úrokem od 4,9 % ročně.

WWW.RSTS.CZ800 11 22 11
K  BY D L E N Í  J E D N O D U Š E

ZDOKONALTE  

SI SVÉ BYDLENÍ

NYNÍ S AKČNÍMI

PODMÍNKAMI.

Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka

ve výši 300 000 Kč spláceného 12 let při zůstatku na účtu stavebního spoření 0 Kč: prvních 6 let a 8 měsíců 
úroková sazba 4,9 % p.a.a měsíční splátka 2 730 Kč, poté úroková sazba 3,5 % p.a. a měsíční splátka 
3 000 Kč, úhrada za uzavření smlouvy o úvěru 3 000 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, 
úhrada za výpis z účtu 21 Kč/rok, platby celkem 423 592,20 Kč, RPSN 5,04 % p.a.
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CHYTŘÍ SI PŮJČUJÍ
JEDNODUŠE U NÁS

K  BY D L E N Í  J E D N O D U Š E

BEZ

ZAJIŠTĚNÍ AŽ 

500 000 KčZAJIŠTĚNÍ AŽ 

500 000 Kč

Na vše okolo rekonstrukce či modernizace vašeho 
domova si půjčujte tam, kde je to pro Vás opravdu výhodné. 

Navíc s možností předčasného splacení bez sankcí.

VYHRÁT TABLET? 
TO jE jÍZDA!

K BYDLENÍ   JEDNODUŠE
WWW.RSTS.CZ

Sjednejte si ve dnech 22. 4.–30. 4. 2014 výhodné 
stavební spoření na České poště, odpovězte na tipovací 
otázku a vyhrajte jednu z pěti žhavých novinek, 
Lenovo Yoga Tablet 10.

Raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit. 

ÚROK 

2 % 
JEN DO KONCE 

DubNa

NAPLÁNUJTE 
SI S NÁMI ROK 

2014

Březen
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Únor
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

Leden
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Duben
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Červen
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Květen
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Srpen
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Červenec
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Září
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Prosinec
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Listopad
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Říjen
 Po
 Út
 St
 Čt
 Pá
 So
 Ne

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

2014

112

Připomeňte si důležitá telefonní 
čísla, která vám mohou zachránit 
život nebo majetek. Nikdy nevíte, 
kdy je budete potřebovat.

Vaše další důležitá čísla:

VÍTE, JAK SE CHOVAT  
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH?
1) Vždy dbejte na to, aby váš mobilní telefon byl dostatečně nabitý.

2) V krizových situacích nepodléhejte panice a snažte se zachovat klid.

3)  Nejdříve ze všeho volejte první pomoc, která vám poradí, co dělat.

4)  Během volání na tísňovou linku udejte přesnou polohu. Pokud nevíte  
adresu, vyhledejte nejbližší lampu veřejného osvětlení – každá má  
na sobě identifikační číslo.

5)  Při zástavě nebo lapavém dýchání proveďte masáž srdce. Postiženému  
zakloňte hlavu a napjatýma rukama rytmicky stlačujte hrudní kost  
uprostřed hrudníku do hloubky cca 5 cm frekvencí cca 2× za sekundu.

6)  Pokud postižený krvácí, snažte se krvácení zastavit. U podezření na  
poranění páteře se zraněným zbytečně nemanipulujte a raději vyčkejte  
na příjezd lékařů.

7)  Buďte celkově opatrní, například při autonehodě používejte ochranné 
pomůcky z autolékárničky, opatrně instalujte výstražný trojúhelník apod.

UNIVERZÁLNÍ TÍSŇOVÁ LINKA 112 JDE VYTOČIT I NA ZAMČENÉM TELEFONU.

VYKOLEDUJTE SI 
U NÁS TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY 
SPOŘENÍ A PŮJČKY NA BYDLENÍ 
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www.rsts.cz 800 11 22 11
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Petr Falber

tel.: 777 580 768
studio@visualmessenger.cz
www.visualmessenger.cz


