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40mg/20mg 20mg/10mg 10mg/5mg

Spolehlivá 
pomoc 
při léčbě 
obezity

cps 15mg [fentermin]
dostupný v baleních 

po 30 a 100 kapslích.

Adipex® Retard

Zkrácená informace o přípravku: Adipex retard 15 mg měkké tobolky s řízeným 
uvolňováním. Složení: Jedna tobolka obsahuje phenterminum 15 mg. Indikace: 
Podpůrná léčba při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI) 30 
a vyšším, u kterých samotná redukční dieta není postačující ke snížení tělesné 
hmotnosti. Dávkování: Jedna tobolka denně. Před zahájením léčby musí být vy�
loučeny sekundární organické příčiny obezity. Přípravek se nepodává večer, pro�
tože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost. Léčba obvykle trvá 4 až 6 
týdnů a neměla by překročit 3 měsíce. Pokud je plánována další léčba, je možné ji 
zopakovat až po přestávce, která je stejně dlouhá, jako byla předcházející terapie. 
Kontraindikace: Hypersensitivita na léčivou látku, na jiné sympatomimetické ami�
ny, na kteroukoli pomocnou látku, na arašídy nebo sóju. Plicní arteriální hyperten�
ze. Těžká arteriální hypertenze. Současné nebo předchozí kardiovaskulární nebo 
cerebrovaskulární onemocnění. Hyperthyreoidismus, feochromocytom, glaukom, 
adenom prostaty, renální insuficience. Současné nebo předchozí psychiatrické 
onemocnění včetně anorexie a deprese. Sklon k drogové závislosti, alkoholismus 
v anamnéze. Děti a dospívající do 18 let. Starší pacienti (nad 65 let). Těhotenství 
a kojení. Vzhledem ke zvýšenému riziku pulmonální hypertenze se nesmí podávat 
současně s jinými centrálně působícími anorektiky. Užívání v kombinaci s inhibito�
ry MAO ani 2 týdny po ukončení jejich užívání. Upozornění a opatření: U někte�
rých pacientů, kteří dostávali anorektika tohoto typu, byly zaznamenány případy 
závažné, často fatální pulmonální hypertenze. Dlouhodobá léčba může způsobit 
farmakologickou toleranci, závislost a vzácněji u predisponovaných pacientů těžké 
psychotické onemocnění. Vzácně byly zaznamenány případy kardiovaskulárních 
a  cerebrovaskulárních příhod, zvláště po prudkém poklesu tělesné hmotnosti. 
Opatrnosti je třeba u pacientů s epilepsií, u pacientů s mírnou hypertenzí. Bě�
hem prvních dnů léčby je třeba se kontrolou krevního tlaku ujistit, že nedošlo ke 
ztrátě kontroly krevního tlaku. U jinak zdravých pacientů, kteří užívali kombinaci 
fenterminu a fenfluraminu nebo dexfenfluraminu ke  snížení tělesné hmotnos�
ti, byly hlášeny závažné regurgitační poruchy srdečních chlopní. Dosud nebyly 
hlášeny žádné případy těchto chlopenních vad při použití samotného fenterminu. 
Adipex Retard vykazuje psychostimulační účinek, proto je jeho užívání zatíženo 
rizikem vzniku drogové závislosti. Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol, sod�Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol, sod�
nou sůl propylparabenu, sodnou sůl ethylparabenu, oranžovou žluť, sójový olej, 
sójový lecithin, glyceromakrogol�1750�ricinooleát. Interakce: Účinek fenterminu je 
snižován současným užíváním fenothiazinu a dalších psychotropních látek, jako 
je chlorpromazin nebo haloperidol, stejně jako užíváním tricyklických nebo tetra�
cyklických antidepresiv a lithia. Při současném užívání tricyklických antidepresiv je 
vyšší riziko kardiovaskulárních účinků včetně arytmií. Disulfiram může inhibovat 
metabolismus a vylučování fenterminu. Fentermin může antagonizovat účinek 
guanethidinu. Je třeba se vyvarovat současného užívání s betablokátory z důvodu 

Neuromultivit®

Účinná kombinace vitaminů skupiny B nezbytných
pro správnou funkci nervového systému a jeho regeneraci

Součást farmakoterapie neuralgií a neuropatií
způsobených traumatem, toxiny či degenerativními změnami 

Tabletová i injekční forma Neuromultivit® jsou Rx léčivými přípravky

1 tableta obsahuje Thiamin/Pyridoxin/Cyanocobalamin
v dávce 100mg/200mg/0,2mg

1 ampule obsahuje Thiamin/Pyridoxin/Cyanocobalamin
v dávce 100mg/100mg/1mg

Neuromultivit® 20 tbl / Neuromultivit® 100 tbl / Neuromultivit® amp. 5x2ml

Zkrácená informace o přípravku: Neuromultivit 100 mg/100 mg/1 mg injekční 
roztok. Složení: 1  ampulka obsahuje Thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 
100  mg, Pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 100 mg, Cyanocobalaminum 
(vitamín B12) 1 mg. Indikace: Léčba klinických a subklinických stavů nedostatku 
vitamínu B. Adjuvantní léčba neuropatií (např. neuropatická bolest provázející 
diabetes mellitus a abúzus alkoholu), neuritidy a  neuralgie (např. kořenová 
neuritida jako následek degenerativních onemocnění páteře, lumbální syndrom, 
ischalgie). Dávkování: U těžkých stavů: zpočátku 1 injekce denně, dokud nedojde 
ke zmírnění příznaků. U méně závažných stavů: 1 injekce 1-3krát týdně. Způsob 
podání: hluboko do hýžďového svalu. Délka podávání: Neuromultivit se nemá 
parenterálně podávat déle než je nezbytné. Nejpozději po 4 týdnech podávání 
léčivých přípravků s  obsahem vitamínů skupiny B (perorálně i  parenterálně 
dohromady) je třeba zvážit možnost snížení dávky. Kontraindikace: 
Hypersensitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Interakce: 5-fluorouracil inaktivuje thiamin kompetitivní inhibicí fosforylace 
thiaminu na thiamin pyrofosfát. Kličková diuretika (např. furosemid) mohou při 
dlouhodobé terapii zvýšit vylučování thiaminu, a tak snížit jeho hladiny. Vitamín 
B6 snižuje účinek levodopy, ale pokud je současně podáván i inhibitor dopa-
dekarboxylázy (například karbidopa či benserazid), tento účinek se nevyskytuje. 
Současné podávání antagonistů pyridoxinu (např. isoniazid (INH), hydralazin, 
d-penicilamin nebo cykloserin) může zvýšit potřebu vitamínu B6. Nežádoucí 
účinky: Velmi vzácné: Hypersenzitivní reakce, např. pocení, tachykardie nebo 

kožní reakce jako svědění a kopřivka. Byly hlášeny anafylaktoidní reakce po 
parenterálním (převážně i.v.) podání vitamínu B1 nebo B12. Dlouhodobý příjem 
(více než 6-12 měsíců) denních dávek vitamínu B6 vyšších než 50  mg může 
způsobit periferní senzorickou neuropatii. Vzácné: nauzea, zvracení, průjem 
a bolest břicha, bolest hlavy, vertigo. Může se vyskytnout lokální reakce a vzácněji 
zánět v místě aplikace. Zvláštní upozornění: Pokud se objeví příznaky nebo 
známky periferní senzorické neuropatie (parestezie), je třeba upravit dávkování 
a v případě potřeby ukončit používání přípravku. Přípravky s obsahem vitaminu 
B12 mohou maskovat klinický obraz a laboratorní nálezy typické pro funikulární 
myelózu a perniciózní anémii. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C až 
8ºC). Chraňte před mrazem. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o  registraci: G.L.Pharma GmbH, 
Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko. Registrační číslo: 86/385/14-C. 
Velikosti balení: 5  ampulek z  tmavého skla po 2 ml. Datum revize textu: 
11.12.2020. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku 
si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. 

Zkrácená informace o přípravku: Název: NEUROMULTIVIT. Léková forma: 
Potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje: Thiamini 
hydrochloridum 100 mg, Pyridoxini hydrochloridum 200 mg, Cyanocobalaminum 
0,2 mg.  Indikace: Doplňková léčba neuropatií u  dospělých: polyneuropatie 

různého původu, neuritida a neuralgie, kořenová neuritida jako následek 
degenerativních onemocnění páteře, interkostální neuralgie, neuralgie trigeminu, 
ischalgie, syndrom rameno – ruka, lumbální syndrom, cervikální syndrom, 
paréza nervus facialis. Dávkování: Obvyklá dávka je 3 krát denně jedna 
tableta po dobu maximálně 4 týdnů. Způsob podání: Tablety se polykají celé, 
nerozkousané, po jídle, zapíjejí se malým množstvím tekutiny. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Interakce: 
Vitamin B6 může snižovat účinnost L-dopy podané ve stejnou dobu. Nežádoucí 
účinky: Chronické nadměrné užívání extrémně vysokých dávek vitaminu B6 
může způsobit periferní senzorické neuropatie. Vzácné: nauzea, bolest hlavy, 
závratě. Velmi vzácné: reakce hypersenzitivity, projevující se hlavně na kůži po 
podání vitamínu B1 a B12. Zvláštní upozornění: Přípravek se nepodává déle než 
4 týdny, neboť by mohlo dojít k neurologickým obtížím (sensorická neuropatie). 
Vzhledem k omezeným klinickým zkušenostem se přípravek nepodává těhotným 
ani kojícím ženám. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: 
G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko. Registrační 
číslo: 86/102/02-C. Obsah balení: 20 a 100 potahovaných tablet. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. Datum poslední revize textu: 2.3.2018. 
Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku si přečtěte 
Souhrn údajů o přípravku.

Propagace fy G.L. Pharma
- letáky, rollupy, krabičky

- InDesign, Photoshop



Řekněte nespavosti
„Dobrou noc...“

Esogno® [eszopiclonum] 
1mg /2mg /3mg 

Účinné nebenzodiazepinové hypnotikum s výhodným bezpečnostním profilem.

G.L. Pharma Czechia s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, e-mail: offi  ce@gl-pharma.cz

Zkrácená informace o přípravku: Esogno 1 mg /2 mg /3 mg po-
tahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 
eszopiclonum 1 mg /2 mg /3 mg. Terapeutické indikace: K léčbě 
insomnie u dospělých, obvykle ke krátkodobé léčbě. Benzodiazepiny 
nebo látky podobné benzodiazepinům jsou indikovány pouze v pří-
padě, pokud je porucha závažná, výrazně omezující nebo způsobuje 
jedinci extrémní potíže. Dávkování: Dospělí: Doporučená úvodní 
dávka je 1 mg. Pokud je třeba, může se dávka zvýšit na 2 mg nebo 
3 mg. Celková dávka nemá překročit 3 mg. Délka léčby musí být 
omezena na nejkratší dobu nezbytnou pro účinnou léčbu a neměla 
by překročit 4 týdny včetně období vysazování přípravku. V určitých 
případech, například u pacientů s chronickou nespavostí, může být 
třeba léčbu prodloužit až na maximální délku 6 měsíců. Úvodní dopo-
ručená dávka u starších pacientů je 1 mg, dávka může být zvýšena 
na 2 mg. Maximální doporučená dávka u pacientů s těžkou poruchou 
funkce ledvin je 2 mg. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku, zopiklon nebo na kteroukoli pomocnou látku. Myasthenia gra-
vis. Těžká respirační insuficience. Syndrom závažné spánkové ap-
noe. Těžká jaterní insuficience. Starší pacienti, kteří současně užívají 
silné CYP3A4 inhibitory. Děti a dospívající do 18  let. Upozornění 
a opatření: Opatrnosti je třeba u pacientů s  respirační insuficiencí. 
Užívání benzodiazepinů a jim podobných látek, jako je eszopiklon, 
může vést k rozvoji fyzické nebo psychické závislosti. Po vysazení 
léčby byly hlášeny příznaky z vysazení i návrat nespavosti. Benzo-
diazepiny a jim podobné látky, jako je eszopiklon mohou vyvolat an-
terográdní amnézii a psychomotorické poškození včetně náhodných 
zranění a pádů. U pacientů s depresivními symptomy, se závislostí 
na alkoholu nebo zneužíváním návykových látek se musí užívat s ex-
trémní opatrností. Při užívání benzodiazepinů nebo jim podobných 

látek se mohou vyskytnout reakce jako je neklid, zhoršená nespa-
vost, agitovanost, podrážděnost, agresivita, bludy, vztek, noční můry, 
parasomnie, depersonalizace, halucinace, psychózy a  různé druhy 
nevhodného chování. Interakce: Při současném užívání s  látkami, 
které tlumí centrální nervový systém může dojít ke zvýraznění centrál-
ního tlumivého účinku. Při současném podávání s inhibitory CYP3A4 
může být zapotřebí snížit dávku eszopiklonu. Současným podáváním 
rifampicinu, silného induktoru CYP3A4, se expozice racemického zo-
piklonu snížila o 80 %. Podobný účinek se očekává i při současném 
užívání eszopiklonu a  jiných silných induktorů cytochromu P-450, 
jako je karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná. Současné uží-
vání sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky jako 
eszopiklon, spolu s opioidy zvyšuje riziko sedace, respirační deprese, 
kómatu a úmrtí. Eszopiklon má výrazný vliv na schopnost řídit a ob-
sluhovat stroje několik hodin po podání. Nežádoucí účinky: Nejčas-
tějšími hlášenými nežádoucími účinky byla dysgeusie (nepříjemná 
chuť v ústech). Často hlášenými nežádoucími účinky byla také bolest 
hlavy, somnolence, sucho v  ústech, závratě a  nauzea. Doba pou-
žitelnosti: 2 roky. Uchovávání: 1 mg balený v PVC/PVdC/PVC-Al 
blistrech: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Ostatní typy blistru: Tento 
léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 nebo 100 potaho-
vaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel 
rozhodnutí o registraci: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 
Lannach, Rakousko. Registrační čísla: 1 mg: 57/344/18-C, 2  mg: 
57/345/18-C, 3 mg: 57/346/18-C. Datum revize textu: 18.12.2019. 
Přípravek je vydáván pouze na  lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním 
přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku.

Propagace fy G.L. Pharma
- letáky, rollupy, krabičky

- InDesign, Photoshop



pod hlavičkou iMi Partner, a.s.
- internetové reklamní bannery

- náborové tiskoviny
- InDesign, Photoshop, Illustrator

Chceš získat praxi, která se může 

již po měsíci změnit na  placenou brigádu 
nebo časem i na tvé  zaměstnání?

Chceš se dozvědět, jak funguje trh 
s reklamními předměty? 

Můžeš se stát plnohodnotnou součástí týmu, 
který se stará o klienty jako např. 
Škoda Auto, Vodafone, L´Oreal Paris, 
Český Aeroholding, nebo Bubbleology. 
Informace o celé firmě najdeš 
na www.imi.cz

Zapoj se do otevřeného výběrového řízení, kde na začátku není 
nic jistého. Jen možnost pokračovat dál!

Těšíme se na Vás. 
 
Radim Holý, MBA 
Key Account Manager 

Zajímá Tě, jak to 
u nás funguje? 
Pošli své CV na 
radim.holy@imi.cz

Máme zájem 
především 
o studenty 
posledních 
ročníků vyšších 
odborných 
a vysokých 
škol. Na ty 
nejlepší čeká 
odměna ve formě 
nabídky práce 
na plný úvazek.

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě

Hledáme novéHo
kolegu/kolegyni na pozici
Account ExEcutivE právě teď se můžeš stát součástí jednoho z našich týmů, 

kterému se letos opravdu daří - nudit se tu určitě nebudeš!

o co jde?
Jednoduše o obchod, protože jsme obchodní firma. 
ve svém oboru jedna z těch největších. 

Máš tvůrčího ducha a hlavu plnou nápadů?
u nás se nemusíš stydět říct nahlas kdejakou 
blbinu – ty milujeme!

Pracuješ rád v prostředí, kde se nemusíš bát na nic zeptat?
víme, že nikdo neví všechno a týmovou spolupráci 
považujeme za základ našeho úspěchu.

Znáš svoje silné stránky a chceš je využít?
mezi námi zjistíš, co jsou tvoje přednosti.

chceš vědět víc o naší firmě?
navštiv stránky www.imi.cz

tak co, je to výzva?
pošli svůj životopis na mail radek.fiala@imi.cz a připiš 
pár slov o tom, proč si myslíš, že by tě to u nás mohlo bavit.

ozveme se  

Pokud se ti víc líbí „A“, čti dál…

pevná pravidla, 
směrnice, 

předpisy a dlouhý 
kariérní žebřík 

v korporaci?

svoboda 
v rozhodování, 

pohoda, 
otevřenost a slušné 

jednání v bezva 
kolektivu?

Je pro tebe důležitější: 

nebo

?

A) B)

praha / Hpp

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě

Hledáme kolegyni
na pozici
asistentka pro export

právě teď se můžeš stát součástí jednoho z našich týmů, 
kterému se letos opravdu daří - nudit se tu určitě nebudeš!

o co jde?
z velké části o administrativní úkoly při zpracování zakázek 
pro zahraniční klienty do našeho vnitrofiremního systému a 
o komunikaci s logistikou 
v naší společnosti. 

Máš aktivní znalost angličtiny a organizační schopnosti?
U nás vše využiješ na 100 % a nudit se určitě nebudeš.

ráda pracuješ v prostředí, kde se nemusíš bát na nic 
zeptat?
Víme, že nikdo neví všechno a týmovou spolupráci 
považujeme za základ našeho úspěchu. 

Znáš svoje silné stránky a chceš je využít a rozvíjet?
přidej se do našeho týmu, kde pracujeme s každým 
individuálně.

Chceš vědět víc o naší firmě?
navštiv stránky www.imi.cz
pošli svůj životopis na mail marek.ivica@imi.cz 
a připiš pár slov o tom, proč by tě to  u nás mohlo bavit.

pokud se ti víc líbí „a“, čti dál…

Je pro tebe důležitější: 

nebo

?

pevná pravidla,  
směrnice, 

propustky k lékaři, 
práce o víkendu, 

každodenní reporty 
vedení společnosti

a) B)
otevřené a slušné 

jednání v kolektivu, 
super parta, zajímavé 

projekty, kreativní 
pracovní prostředí, 

komunikace v aJ

• Ostrava

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě

Hledášpráci,
bavit?bude

která tě
O co jde?

 komunikace a řízení svěřeného portfolia klientů 

 vedení jednotlivých obchodních případů 
a kampaní pro klienty

 rozvíjení a prezentování kreativních nápadů

 hledání vhodných řešení pro klienta při výběru 
reklamních předmětů 

Právě teď se můžeš stát součástí našich obchodních 
týmů v Praze nebo v Plzni, které uvítají Tvou podporu.

Ptáš se, jestli je tohle nabídka pro Tebe?
Pracuješ rád v prostředí, kde se nemusíš bát na nic zeptat? 
Víme, že nikdo neví všechno a týmovou spolupráci považujeme 
za základ našeho úspěchu.

Máš řidičské oprávnění skupiny B? Budeš ho potřebovat.

Děláš rád lidem radost? U nás přinášíme radost klientům každý den.

Máš praxi na obchodní pozici? Výborně, to je pro tebe velká výhoda.

Máš strach ze stereotypní práce v kanceláři? 
Tak to si piš, že u nás se nudit nebudeš ani minutu.

Mohlo by to být ono? 
Tak pošli CV a pár slov o sobě na radek.fiala@imi.cz

HLEDÁME NOVÉHO
KOLEGU/KOLEGYNI 
NA POZICI
ACCOUNT MANAGER

Tak čti dál… 
Hledáme totiž nového kolegu/kolegyni na pozici, které říkáme ACCOUNT EXECUTIVE.
O co jde? 
Jednoduše o obchod, protože jsme obchodní firma. Ve svém oboru jedna z těch největších. 
A Ty se můžeš právě teď stát součástí jednoho z našich pražských obchodních týmů, 
který potřebuje Tvou podporu.
Ptáš se, jestli je tohle nabídka pro Tebe?
Pracuješ rád v prostředí, kde se nemusíš bát na nic zeptat? 
Víme, že nikdo neví všechno a týmovou spolupráci považujeme za základ našeho úspěchu.
Máš tvůrčího ducha a hlavu plnou nápadů? 
U nás můžeš říct nahlas kdejakou blbinu - ty milujeme!
Znáš svoje silné stránky a chceš je využít? 
Mezi námi zjistíš, co jsou Tvoje přednosti a jak se nimi dá naložit.
Máš obavy, že ještě nemáš dostatek znalostí a zkušeností? 
Žádný problém. My Tě všechno naučíme, stačí jen chuť a vůle být stále lepší. 
A co nevíme ani my, naučíme se společně na špičkových vzdělávacích kurzech.
Máš strach ze stereotypní práce v kanceláři? 
Tak to si piš, že u nás se nudit nebudeš ani minutu.
Zajímá Tě víc? Pošli svůj životopis a připiš pár slov o tom, proč si myslíš, 
že by Tě to u nás mohlo bavit. Ozveme se  

iMi Partner, a.s.

Litevská 8, Praha 10 
(od května 2020 
Vídeňská 744/2, Praha 4)

•	 práce	na	plný	úvazek 
•	 pracovní	smlouva 
  na dobu neurčitou

•	 SŠ/VŠ 
•	 angličtina 
 (mírně pokročilá - slovem   
 i písmem)

Benefity: 
•	 provize	z prodeje	týmu, 
•	 notebook, 
•	 mobilní	telefon, 
•	 slevy	na	naše	zboží, 
•	 stravenky, 
•	 pitný	režim	(i	kafe…),

... a taky slušné zacházení.

HLEDÁŠ	PRÁCI,	KTERÁ	TĚ BUDE BAVIT? 

Radek Fiala
Obchodní ředitel iMi Partner, a.s.
radek.fiala@imi.cz



pod hlavičkou iMi Partner, a.s.
- bannery, podpora e-shopu

- Photoshop, Illustrator



775 218 264  •  724 261 176
liberec@imi.cz  •  www. imi.cz

Reklamní předměty
Rychle •  Snadno •  Spolehlivě

k dispozici vzoRkovna

Ing. Roman Brož
Sales Manager
+420 720 026 951 
roman.broz@imi.cz

Jitka Mikulecká
Key Account Manager
+420 724 548 155 
jitka.mikulecka@imi.cz

KONTAKTUJTE NÁS 
PRO VÍCE INFORMACÍ!

GELY
50ml

tisk dle zadání

cena od 
37 Kč

bez DPH

BAVLNĚNÁ 
S TISKEM

tisk dle zadání
 množství od 100 ks

cena na vyžádání

BAVLNĚNÉ 
ROUŠKY

100% bavlna,
GOTS certifikát

cena od 
30,45 Kč
bez DPH

ROUŠKY
chirurgické

3 vrstvé, splňuje 
normu EN 14683

cena od 
4,85 Kč
bez DH

RESPIRÁTORY
třída ochrany FFP2

splňuje normu 
EN 149:2001+A1:2009

cena od 
15,50 Kč 
bez DPH

MNOŽSTEVNÍ 
SLEVY RESPIRÁTORŮ

200-499 ks 26,90 Kč
500-999 ks 24,90 Kč
1.000-1.999 ks 22,50 Kč
2.000-4.900 ks 19,90 Kč
5.000-9.999 ks 18,90 Kč
10.000-19.999 ks 16,50 Kč
20.000 a více ks 15,50 Kč

JAK NAKOUPIT 
ZA ZVÝHODNĚNÉ 
CENY?

JE TO JEDNODUCHÉ!

Na stránce
www.schwarzwolf.cz 
vložte vybrané zboží 
do košíku, do slevového 
pole vypište Váš slevový 
kód a cena Vám bude 
automaticky snížena. 
Dále se řiďte pokyny 
na webových stránkách.

CD345Váš slevový kód:

Exkluzivní výhoda pro zaměstnance společnosti Fortuna, a.s.

SLEVA 20 %
na všechny položky 

Vyberte si cokoliv na www.schwarzwolf.cz 

Vybirejte kdykoliv 
Sleva platí neomezeně 

Zboží Vám doručíme 
na jakoukoliv adresu

STAŇTE SE 
NAŠÍM VIP

... a získejte 20% SLEVU
na kompletní sortiment značky Schwarzwolf.

Měníme adresu
Vážení klienti,

dovolte, abychom Vám oznámili DOČASNOU ZMĚNU adresy naší pražské pobočky.
Od pondělí najdete Vaše obchodníky na adrese

Litevská 8, Praha 10 - Vršovice v kancelářské budově IMPULS.

Bohužel jsme byli nuceni po dvacetiletém nájmu opustit “naše” prostory v Rostovské,
protože noví majitelé objektu změnili svoje plány na jeho další využití.

Po složitých jednáních nám na vlastní stěhování musely stačit 4 dny. Zvládli jsme to!

Přesunuli jsme se však jen do náhradních prostor, kam Vás zatím nemůžeme pozvat 
na návštěvu vzorkovny. To nás velmi mrzí. Ostatní servis od nás dostanete v kvalitě, na jakou 

jste zvyklí a se vzorky Vás rádi osobně navštívíme.

Vydržte s námi prosím do konce roku. Intenzivně hledáme nový objekt,
kam bychom se mohli definitivně přestěhovat.

Věříme, že Vás začátkem příštího roku pozveme na slavnostní otevření nových prostor 
vybavených tím nejlepším, co Vám budeme umět nabídnout.

Děkujeme Vám za pochopení a laskavou trpělivost

Váš tým iMi Partner Praha

Anežka, Dalibor, David, Dušan, Honza, Jana K., Jana Ž., Jitka, Jirka, Lucka, Martina F., 
Martina Š., Pavla, Petr, Radek, Roman, Simona, Terka

pod hlavičkou iMi Partner, a.s.
- letáky, bannery

- InDesign, Photoshop, Illustrator



Hlavní partneři: Partneři:

Capoeira Liberec
- textil

- Photoshop, Illustrator



Antalis - Smart Pack Duel Atrea - Atrea Fun

W
E
 T

AK
E YOU FURTHER

SMART PACK
DUEL

SMART PACK
DUEL 5 games in 1

2-8 players

SMART
PACK
DUEL

find the
perfect
match

SMART
PACK
DUEL

find the
perfect
match

SMART PACK
DUEL5 games in 1

2-8 players

W
E
 TAKE YOU FURTHER

SMART PACK
DUEL

pod hlavičkou iMi Partner, a.s.
- karetní hra DOBBLE
- InDesign, Illustrator



Biovendor Group - Discovery Bonatrans - Bonoplay

pod hlavičkou iMi Partner, a.s.

 PRAVIDLA HRY DISCOVERY
CO JE TO DISCOVERY? Discovery je rychlá postřehová hra s 57 kartami, na kterých najdete 
více než 50 symbolů. Na jedné karté je vždy 8 různých symbolů a každé dvě karty mají 
společný právě jeden symbol.

PŘED HROU: Pokud jste DISCOVERY ještě nikdy nehráli, nebo celou hru chcete zkusit s lidmi, 
kteří ji neznají, vezměte z balíčku dvě náhodné karty a položte je mezi hráče obrázky vzhůru. 
Hledejte stejný symbol na obou kartách (stejný tvar a stejnou barvu). První hráč, který symbol 
najde, řekne nahlas jeho jméno a otočí na stůl dvě nové karty. Toto opakujte, dokud všichni 
hráči nepochopí, že každé dvě karty se vždy shodují pouze v jednom symbolu.
A to je vše, nyní už víte, jak hrát DISCOVERY!

CÍL HRY: Ať už budete hrát jakoukoli minihru, vždy se musíte snažit co nejrychleji najít shodný 
symbol mezi dvěma kartami, říct nahlas jeho jméno a poté kartu vzít, umístit ji nebo zahodit,
v závislosti na pravidlech minihry, kterou hrajete.

MINIHRY: DISCOVERY je série rychlých miniher, ve kterých všichni hráči hrají najednou. 
Minihry můžete hrát v předem určeném pořadí, náhodně si je vybírat nebo je třeba hrát stále 
dokola. Jedinou důležitou věcí je bavit se! Před začátkem vybrané minihry přečtěte všem 
hráčům její pravidla a neváhejte si zahrát jedno ukázkové kolo, aby všichni hráči hru skutečně 
pochopili.

KONEC HRY: Hráč, který vyhrál nejvíce miniher, vyhrává celou hru.
Příznivci turnajů pak mohou využít bodový systém uvedený na konci těchto pravidel.

JSTE NA POCHYBÁCH? První hráč, který nahlas řekne jméno shodného symbolu,
v daném kole vyhrává! Pokud symbol pojmenuje více hráčů najednou, vítězem se stává ten,
kdo si jako první kartu vzal, umístil nebo zahodil.

JAK VYŘEŠIT REMÍZU? Pokud dojde na konci některé minihry k nerozhodnému stavu, 
remizující hráči si zahrají duel. Oba si líznou kartu a najednou otočí. Duel vyhrává ten, kdo první 
najde stejný symbol a nahlas řekne jeho jméno.

BODOVÝ SYSTÉM PRO TURNAJE
Začněte Pekelnou věží, další hru vybírá poražený hráč.
Pekelná věž: + 1 bod za každou získanou kartu / + 5 bodů hráči, který získá nejvíce karet
Studna: + 10 bodů hráči, který se jako první zbaví svých karet / - 20 bodů poslednímu
Otrávený dáreček: + 20 bodů hráči, který získá nejméně karet / + 10 bodů druhému

 DISCOVERY GAME RULES
WHAT IS DISCOVERY? Discovery is a speedy observation game with 57 cards on which you will 
find more than 50 symbols. There are always 8 di�erent symbols on one card and every two cards 
have exactly one symbol in common.

BEFORE PLAYING: If you’ve never played DISCOVERY or you are playing with people who are 
playing for the first time, draw two random cards from the packet and place them face-up 
between all players. Look for the identical symbol between the two cards (same shape, same 
colour, only the size may be di�erent). The first player to find the identical symbol names it out 
loud and places two new cards face-up on the table. Repeat this until each player understands 
that there’s always only one identical symbol between two cards. That's it. Now you know how to 
play DISCOVERY!

OBJECT OF THE GAME: No ma�er which game, you always need to be the fastest
to spot the identical symbol between two cards, name it out loud, and then take the card,
place it, or discard it, depending on the rules of the mini-game you’re currently playing.

MINI-GAMES: DISCOVERY is a series of quickness-based mini-games in which all the players 
play at the same time. You can play the mini-games in a specific order, randomly,
or you can keep playing the same game over and over. The only important thing is to have fun! 
Read the rules of the selected mini-game to all the players before starting.
Don’t hesitate to play a practice round to make sure every player understands the rules.

END OF THE GAME: The player who has won the most mini-games wins the game.
For tournament lovers, a point system is o�ered at the end of the rules.

IN CASE OF DOUBT: The first player to have named the symbol wins! If players have spoken
at the same time, it’s whoever has taken, placed, or discarded their card first who wins.

HOW TO RESOLVE A TIE? At the end of a mini-game, the tied players duel. They each draw a card 
and reveal it at the same time. The first one to find the identical symbol and name it out loud wins 
the duel.

POINT SYSTEM FOR TOURNAMENTS
Start with The towering inferno – the loser chooses the next mini-game.
The towering inferno: +1 point per card won; +5 points to the player who has won the most cards
The well: +10 points for the player to get rid of all their cards; -20 for the last one
The poisoned gi�: +20 points for the player who has the fewest cards; +10 points for the second



pod hlavičkou iMi Partner, a.s.

Komerční banka - Blesk It Lease Plan - Lease Plan Fun

MONTH/YEAR

Debit

JAN KARTÍK
12/21VALID

THRU

4000 0012 3456 1899

Zábavná hra pro celou rodinu
zaměřená na rychlost, postřeh a reflexy

LeasePlan Fun
Pravidla
2 až 8 hráčů, doporučený věk 6 a více let

Co je to LeasePlan Fun?
LeasePlan Fun, to je více než 50 symbolů na 
57 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů 
a každé dvě spolu mají společný pouze jeden.

Před hrou…
Pokud jste LeasePlan Fun ještě nikdy nehráli 
nebo celou hru chcete zkusit s lidmi, kteří ji 
neznají, vezměte z balíčku dvě náhodné karty 
a položte je mezi hráče obrázky vzhůru. Hledej-
te stejný symbol na obou kartách (stejný tvar 
a stejnou barvu). První hráč, který symbol najde, 
řekne nahlas jeho jméno a otočí na stůl dvě 
nové karty. Toto opakujte, dokud všichni hráči 
nepochopí, že každé dvě karty se vždy shodují 
pouze v jednom symbolu. A to je vše, nyní už 
víte, jak hrát Lease Plan Fun!

Cíl hry
Ať už budete hrát jakoukoli minihru, vždy se 
musíte snažit co nejrychleji najít shodný symbol 
mezi dvěma kartami, říct nahlas jeho jméno 
a poté kartu vzít, umístit ji nebo zahodit, v závis-
losti na pravidlech minihry, kterou hrajete.

Minihry
LeasePlan Fun je série rychlých miniher, ve kte-
rých všichni hráči hraj najednou. Minihry můžete 
hrát v předem určeném pořadí, náhodně si je 
vybírat nebo je třeba hrát stále dokola. Jedinou 
důležitou věcí je bavit se! Před začátkem vybra-
né minihry přečtěte všem hráčům její pravidla 
a neváhejte si zahrát jedno ukázkové kolo. Aby 
všichni hráči hru skutečně pochopili.

Konec hry
Hráč, který vyhrál nejvíce miniher, vyhrává celou 
hru. Příznivci turnajů pak mohou využít bodový 
systém uvedený na konci těchto pravidel.

Jste na pochybách?
První hráč, který nahlas řekne jméno shodného 
symbolu, v daném kole vyhrává! Pokud symbol 
pojmenuje více hráčů najednou, vítězem se 
stává ten, kdo si jako první kartu vzal, umístil 
nebo zahodil svou kartu.

Remízy
Pokud dojde na konci některé minihry k neroz-
hodnému stavu, remizující hráči si zahrají duel 
(nebo jedno kolo Horkého bramboru, pokud jsou 
více než dva). Oba si líznou kartu a najednou 
otočí. Duel vyhrává ten, kdo první najde stejný 
symbol a nahlas řekne jeho jméno.

Bodový systém turnaje
Začněte pekelnou věží, další hru vybírá poražený hráč.
Pekelná věž: + 1 bod za každou získanou kartu / + 5 bodů hráči, který získá nejvíce karet
Studna: + 10 bodů hráči, který se jako první zbaví svých karet / - 20 bodů poslednímu
Horký brambor: - 5 bodů za každé kolo, které hráč prohraje

LeasePlan Fun
Pravidlá
2 až 8 hráčov, odporúčaný vek 6 a viac rokov

Čo je to LeasePlan Fun?
LeasePlan Fun, to je viac ako 50 symbolov na 
57 kartách. Na jednej je vždy 8 rôznych symbolov 
a každé dve karty spolu majú spoločný iba jeden 
symbol.

Začíname
Ak ste LeasePlan Fun ešte nikdy nehrali alebo 
celú hru alebo chcete hru skúsiť s ľudmi, ktorí 
ju nepoznajú, vezmite si z balíčka dve náhodné 
karty a položte ich medzi hráčov obrázkami nahor. 
Hľadajte rovnaký symbol na oboch kartách (rovna-
ký tvar, rovnaká farba). Prvý hráč, ktorý nájde rov-
naký symbol, povie nahlas jeho meno a otočí na 
stôl dve nové karty. Tento postup opakujte, pokým 
všetci hráči nepochopia, že každé dve karty sa 
vždy zhodujú iba v jednom symbole.A to je všetko, 
teraz už viete, ako hrať Lease Plan Fun!

Cieľ hry
Ak už budete hrať akúkoľvek mini hru, vždy sa 
musíte snažiť čo najrýchlejšie nájsť zhodný symbol 
medzi dvoma kartami, povedať nahlas jeho meno 
a potom kartu vziať, umiestniť ju alebo zahodiť, 
v závislosti na pravidlách mini hry, ktorú hrajete.

Minihry
LeasePlan Fun je séria rýchlych mini hier, v kto-
rých hrajú všetci hráči naraz. Mini hry môžete hrať 
vo vopred určenom poradí, náhodne si vyberať, 
alebo hrať stále dookola. Jedinou dôležitou vecou 
je zabávať sa! Pred začiatkom vybranej mini hry 
prečítajte všetkým hráčom jej pravidlá a neváhajte 
si zahrať jedno ukážkové kolo, aby všetci hráči 
hru skutočne pochopili. 

Koniec hry
Hráč, ktorý vyhral najviac minihier, vyhráva celú 
hru. Fanúšikovia turnajov potom môžu využiť 
bodový systém uvedený na konci týchto pravidiel. 

Máte pochybnosti?
Prvý hráč, ktorý nahlas povie meno zhodného 
symbolu, v danom kole vyhráva! Ak symbol 
pomenujú viacerí hráči naraz, víťazom sa stáva 
ten, ktorý si ako prvý kartu vzal, umiestnil alebo 
zahodil. 

Remíza
Ak pride na konci niektorej mini hry k nerozhodné-
mu stavu, remízujúci hráči si zahrajú duel (alebo 
jedno kolo Horúceho zemiaku, ak sú viac ako 
dvaja). Obaja si vyberú kartu a naraz otočia. Duel 
vyhráva ten, ktorý nájde ako prvý rovnaký symbol 
a povie jeho meno. 

Bodový systém pre turnaje
Začnite Pekelnou vežou, nasledujúcu hru vyberá porazený hráč. 
Pekelná veža: + 1 bod za každú získanú kartu / + 5 bodov hráčovi, ktorý získa najviac kariet
Studňa: + 10 bodov hráčovi, ktorý sa ako prvý zbaví svojich kariet / - 20 bodov poslednému
Horúci zemiak: - 5 bodov za každé kolo, ktoré hráč prehrá



Feliz Navidad

- recept, pf, krabice
- InDesign, Photoshop, Illustrator

Vánoční komplet /  Dárek klientům



Milá Terezko,

Moc Ti děkujeme za vše,
co jsi pro nás a pro iMi udělala 
a přejeme Tobě i miminku 
hodně lásky, štěstí a zdraví.

vše nej, Romane

pf, blahopřání, pozvánky
- letáky, bannery

- InDesign, Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



Fortuna, a.s.
- koláže, montáže (Facebook, Instagram)

- Photoshop, Illustrator



HIT Opava, z.s.
příručka 

přebal, sazba, ilustrace
- InDesign, Photoshop, Illustrator

STRATEGIE V ÚTOKU
A BĚHU PO METÁCH
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1. Strategie běŽce 

1. vYbÍhám vČaS! Z mety vybíhám, kDYŽ Je mÍČ NaD 
DomácÍ metou (hp) = přestanu se jí dotýkat.

2. vYbÍhám pŘi kaŽDÉm oDpaLu! A event. se vracím zpět 
na metu, když to situace vyžaduje.

3. Když jsem na metě, sleduji pálkaře. Dívám se, kam LetÍ 
oDpaL. 

4. běŽÍm rYchLe!

5. DěLám SLaJDY! 

 a. Vždy, když můžu být nucený out.

 b. Vždy, když proti mě obrana na metě hraje.

 c. Vždy, když si nejsem jistý, zda proti mně obrana hraje 
 a u mety stojí protihráč.

 d. Po provedení slajdu se co nejrychleji postavím a sleduji 
 další rozehru, dotýkám se přitom pořád mety.

6. Sleduji, koLik máme outŮ. Strategie běžce se mění podle 
toho, jestli je 0 outů, 1 out nebo 2 outy. 

 7. NuceNÝ/NeNuceNÝ poStup 

 a. Nucený postup – mety za mnou jsou plně obsazeny, po 
odpalu jsem nucen pokračovat na další metu – obraně stačí 
šlápnout s míčem metu přede mnou, abych byl out (šlapací out). 

 b. Nenucený postup – aspoň jedna meta je za mnou neobsa-
zena, po odpalu můžu, ale nejsem nucen pokračovat na další 
metu. Obrana mě může outovat dotykem míče či dotykem 
rukavice, v níž je míč, když se nedotýkám mety (tečovací out). 

 8. U 1. a 3. mety stojí můj kouč/koučka (pomocníci hlavního 
kouče) a ten mi ukazuje a volá, jestli mám běžet. muSÍm Se 
Na NěJ DÍvat a poSLouchat ho! 

 9. kDYŽ vYbÍhám z 1. metY, uŽ Se DÍvám Na kouČe, 
kterÝ StoJÍ u 3. metY. 

 Signály kouče:

  I. Ruce nahoře – zastav na metě, na kterou dobíháš, 
 jsi v bezpečí.

  II. Ruce k zemi – skluz na metu, na kterou dobíháš, 
 jsi v ohrožení tečováním.

  III. Točení rukou – pokračuj na další metu.

  IV. Jedna ruka natažená vzhůru a druha upažená 
 – proběhni metou a sleduj hru, nejsi v ohrožení, 
 čekej na chybu. 

10. Nikdy nesmím předběhnout běžce, který běží po metách přede 
mnou. 

11. Nesmím se nechat trefit odpáleným míčem (out).

poznámky poznámky

6 7

8 9

2. Strategie protivNÍkovY obraNY

1. Obrana se snaží zastavit běžce, který je nejblíž k domácí metě. 

2. Nucený postup = šlapací out

3. Nenucený postup = tečovací out

4. Chycený odpal do vzduchu = out

posty a jejich označení, používané výrazy

1 = nadhoz (p - pitcher)

2 = kečr (c - catcher)

3 = první metař

4 = dvojka

5 = třetí metař

6 = spojka 

7 = zadní polař

8 = zadní polař

9 = zadní polař

iF = vnitřní pole (infield – pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6)

oF = vnější pole (outfield – pozice 7, 8, 9)

1b = first base – 1. meta

2b = second base – 2. meta

3b = third base – 3. meta

hp = home plate – domácí meta

běžec na 1b = jde o běžce, který vybíhá z 1. mety 

běžec na 2b = jde o běžce, který vybíhá z 2. mety

běžec na 3b = jde o běžce, který vybíhá z 3. mety

12 13

3. páLkaŘ

 Odpálím a po odpalu vybíhám sprintem, po 4 krocích se 
podívám, kam jsem odpálil? IF, OF?

a) odpal do iF 

 Běžím sprintem na 1. metu (1B – first base), PROBÍHÁM JI 
MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ, odbočuji mírně doprava, k plotu. 
Jsem „safe“ a stává se ze mě běžec na 1B.

b) odpal do oF

 Po odpalu běžím sprintem, nabíhám obloukem na 1B, šlápnu 
ji a usiluji o 2. metu (2B). Když vidím, že ke 2. metě směřuje 
přihrávka ze zadního pole, vracím se zpět na 1. metu. 

18 19

NÁBĚH

CHYCENÝ 
  = zpět na 1B

NECHYCENÝ
  = slajd na 2B
  = až na 3B

0-1 OUT
Odpal do IF do vzduchu

d) běžec na 1b / odpal do iF do vzduchu / 0-1 out 

- Po odpalu si popoběhnu mezi 1B a 2B tak daleko, abych se 
v případě chyceného odpalu stihl vrátit na 1B.

I) vnitřní pole chytne odpal do vzduchu – musím se vrátit na 1B. 
Pálkař je out.

II) vnitřní pole nechytne odpal do vzduchu – musím rychle 
pokračovat na 2B = slajd, popř. až na 3B = slajd. Pálkař je 
na 1B. 

e) běžec na 1b / odpal do oF po zemi / 0-1 out

- Sprintuji – probíhám 2. metu, a cílem je 3. meta! 

 Pozn: při odpalu na zadního polaře 9, se nesmím nechat trefit 
odpalem! (out) 

0-1 OUT
Odpal do OF po zemi 

Běžec z 1B
Běžec na 2B

Nenechat se
tre�t odpalem
  = OUT!
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f) běžec na 1b / odpal do oF do vzduchu / 0,1 out

 Po odpalu si popoběhnu mezi 1B a 2B tak daleko, abych se 
v případě chyceného odpalu stihl vrátit na 1B. 

a) Zadní polař chytne luft – musím se vrátit na 1B. Pálkař je out

NÁBĚH

0-1 OUT
Odpal do OF do vzduchu 

CHYCENÝ 
  = běžec
       zpět na 1B

b) Zadní polař nechytne luft – sprintuji na 3B, popř. HP. 

0-1 OUT
Odpal do OF
do vzduchu
NECHYCENÝ

1
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HIT Opava uděluje

za

Coachball U11 League
Opava 7. 9. 2019

One Team, One Dream Dne 3. 3. 2019 v Olomouci

D I P L O M
SK HIT Opava uděluje

v MS WINTER TOUR U9
za  1. místo

Martinu Polednovi

HIT Opava, z.s.
diplomy

- InDesign, Photoshop, Illustrator



Přehoď 
naše 

nejlePší!

Pro vítěze ceny v hodnotě 1 500 Kč

Soutěž v hodu do dálKy
SK hit oPava Pořádá

házej jako Bára
vzdálenost, kterou musí 
přehodit vítěz:
ročník 2011 - 20 m
ročník 2012 - 15 m
 ročník 2013 a mladší - 10 m

3 pokusy  pokus musí směřovat do vymezené výseče  soutěžící se může rozběhnout.

doProvodný Program:

nadhazovací 
stroj

bufet
(občerstvení pro děti 
i doprovod zdarma)

slack linenafukovací 
hrad

od 16:00 ukázkový zápas U11 rodiče vs. děti

od 17:00 slowpitch pro veřejnost

13. 9. 2019 od 9:00 hod., Stará silnice 7, opava

www.hitopava.cz

Zájem máme o chlapce a dívky ve věku 5-10 let. Sport je vhodný pro 
všechny tělesné konstituce. Uplatní se jak silově, tak rychlostně laděné 
typy. Podrobné informace o spolku, o termínech tréninků a turnajů jsou 
dispozici na www.hitopava.cz

Za SK HIT Opava, z.s. předseda Ing. Zdeněk Mateřanka, mistr Evropy a ČR. 
Tel.: 777 576 090, e-mail: zdenek.materanka@gmail.com

Léčebné a rehabilitační centrum s. r. o. Opava Česká baseballová asociaceČeská softbalová asociaceMagistrát města Opavy

SK HIT Opava vyhlašuje nábor hráčů!

Naši partneři a sponzoři:

Chceš hrát
baseball či softbal? 

HIT OPAVA

Přijď a zahrej si olympijské sporty!

BĚHEJ • HÁZEJ
CHYTEJ • ODPALUJ

HRAJ FÉR

BASEBALLOVÝ 
A SOFTBALOVÝ

KROUŽEK 
PRO DĚTI!

- Všestranný sportovní 
rozvoj pod vedením 
zkušených trenérů

- Sport pro všechny typy 
tělesných postav

- Pravidelné turnaje 
v Moravskoslezském kraji

- Veškeré vybavení zajištěno

- Určeno pro děti 5-10 let

Více informací vám rád poskytne Ing. Zdeněk Mateřanka, předseda SK HIT Opava, z.s., Mistr Evropy a ČR 
Tel.: 777 576 090, e-mail: zdenek.materanka@gmail.com, www.hitopava.cz

HIT Opava, z.s.
letáky, bannery

- InDesign, Photoshop, Illustrator



HIT Opava, z.s.
propagace - Facebook, Instagram

- InDesign, Photoshop, Illustrator



HIT Opava, z.s.
propagace náboru nových členů

- InDesign, Photoshop, Illustrator



(ne)svobodná Opava
Facebook propagace 

- Photoshop



Devro
diář A5

- InDesign, Photoshop
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Devro
kapesní diář, nástěnný kalendář

- InDesign, Photoshop
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April
Duben

апрель

April
Abril
Avril

Western side of the Isle of Arran
Tony McKay

Design Engineer at Devro (Scotland) Ltd

Západní část ostrova Arran
Tony McKay
Konstruktér v Devro (Scotland) Ltd
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February
Únor

февраль

Feber
Febrero
Férier

The Night Watchman, Machattie Park, Bathurst
Jan Sharp

General Operator - Finishing Room v Devro Pty Limited

Noční hlídač v parku Machattie u Bathurstu
Jan Sharp
Pracovník úpravny v Devro Pty Limited



 
oslovujeme Vás jako majitele podílu na nemovitosti. 

Chceme Vás upozornit na unikátní portál na českém trhu: www.portalpodilu.cz

Našim cílem je umožnit inzerentům prodat svůj podíl za nejvyšší možnou cenu.

Dokážeme Vám nabídnout zdarma inzerci, protože u nás platí za zobrazení inzerátů kupující. 
A proto, že nabízíme profesionální služby jako tvorba kupních smluv, advokátní úschova 
a kompletní pomoc s prodejem podílu. Tyto služby pak máme díky naší specializaci a rozsahu 
levnější a propracovanější než-li je na trhu běžné. 

Pouze na www.portalpodilu.cz můžete:
 Inzerovat ZDARMA svůj podíl na nemovitosti na největším portálu s podíly v ČR
 Získat odborné rady 
 Zjistit odpovědi na otázky jak prodat podíl, za kolik, jaká jsou rizika a další
 Využít profesionální služby od odborníků, kteří se věnují 

 této problematice mnoho let 

Je to jednodušší, než si myslíte. Inzerát vložíte během 3 minut a pak již zbývá jen počkat. 
Pokud si nevíte rady a nebo se neradi bavíte s počítačem zavolejte nám prosím na: 

733 733 009 Rádi Vám poradíme

Váš PORTÁL PODÍLŮ

Stačí inzerovat na:

www.portalpodilu.cz
Inzerujte svůj podíl na nemovitosti

 ZDARMA   BEZ STAROSTÍ

PORTÁL PODÍLŮ JE MÍSTO:

 Kde se inzeruje největší množství podílů na nemovitostech v ČR

 Kde se setkává velké množství inzerujících a kupujících

 Kde všichni dostanou odpovědi na otázky a nejasnosti

na  NEJVĚTŠÍM PORTÁLU   s podíly v ČR.

PROMĚNIT SVŮJ PODÍL V PENÍZE

Provedeme průzkum, 
vyhodnotíme stav a navrhneme 
nejvhodnější řešení. 
Disponujeme všemi metodami 
sanace vlhkého zdiva. Z tohoto 
důvodu nejsme omezeni při 
návrhu sanace a realizaci 
provádíme vlastními zkušenými 
zaměstnanci.

Nové
iZolace

Pro 
staré 

buDovy

vyřešíme 
váš 

Problém 
s vlhkým 

ZDivem.

PODŘEZÁNÍ ZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU
 100% metoda s vysokou životností 

a s ideálním poměrem výkon/cena

 Pouze pro cihelné zdivo s průběžnou ložnou spárou

PODŘEZÁNÍ ZDIVA 
DIAMANTOVÝM LANEM

 100% metoda s vysokou životností

 vhodná pro smíšené, kamenné a betonové zdivo

ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH PLECHŮ
 100% metoda s vysokou životností

 Nutnost průběžné ložné spáry, 
složitější dopracování detailů

INJEKTÁŽ SILIKONOVÝM 
KRÉMEM 85, INJEKTOL

 vhodná pro všechny druhy zdiva 
(cihelné, smíšené, kamenné)

 možnost zásahu pouze z jedné strany 
a svépomocné aplikace

TLAKOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ
 utěsňující a zpevňující účinek na zdivo

 možnost použití různých druhů 
injektážních materiálů

SVISLÉ HYDROIZOLACE 
A DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

 svislé hydroizolace z asfaltových pásů, 
bitumenových stěrek, minerálních stěrek, Pe fólií

 Funkční drenážní systémy s revizními šachticemi

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY
 hydrofobní sanační omítkové systémy Wta, 

Porosan-sanomit 

 hydrofilní sanační omítkové systémy

 tepelně izolační sanační omítky a vnitřní 
zateplovací systémy

PRŮZKUMY, NÁVRHY, PROJEKTY
 Zpracování vlhkostních průzkumů 

s odborným vyhodnocením

 sanační návrhy a projekty

 cenové studie nákladů na sanační zásah

VÝROBA A PRODEJ 
SANAČNÍCH MATERÁLŮ

 injektáže pro svépomocnou realizaci: 
injektážní krém 85, injektol

 sanační omítkový systém: přísady 
Porosan-sanomit

 alkiz - vodotěsnící přísada do cementových 
potěrů a cementových omítek

 Difúzní lišty vnitřní a vnější

Těšíme se na spolupráci.

+420 603 574 813
+420 603 158 612

info@sanace-staveb.cz
www.sanace-staveb.cz

Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
Centrála Opava

Otická 317/32, 746 01 Opava
Tel.: 553 616 375, 553 615 268

Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
Pobočka Praha

Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha

Efektivní správa investičního majetku

TRADINGOVÁ PLATFORMA S ŠIROKOU DIVERZIFIKACÍ 
A AKTIVNÍM DOHLEDEM

•	 15	traderů	a	obchodníků	na	burze
•	 24/365	dohled
	 S	čím	se	obchoduje:	
	 	 -	 Akcie	velkých	mezinárodních	společností
	 	 -	 Akciové	indexy
	 	 -	 Hlavní	měnové	páry	
•	 futures,	úrokové	míry	obchodované	především	na	CME
•	 kryptoměny
•	 Široká	diverzifikace	portfolia
•	 Aktivní	dohled	interního	tradera.
•	 Tvorba	rezervního	fondu

4 % Akciové indexy

4 % Komodity

32 % Měny

20 % Futures úrokové míry

20 % Kryptoměny

20 % Akcie velkých globálních společností

Všechny	obchodní	účty	
jsou	v	majetku	společnosti

Tradeři	obchodují	strategie	
na		účtech	společnosti.	

Všechny	obchodní	
strategie	jsou	dlouhodobě	
vyzkoušené	a	podložitelné.	

Vystoupení	z	obchodu	je	
stanoveno	na	úrovni	90%	
vkladu.	

Prvky	kapitálové	ochrany
pokud	portfolio	manažer	
a	analytik	nestanoví	jina
stoploss

letáky, plakáty
- InDesign, Photoshop, Illustrator



Klostermann
propagace výstavy - 21 exteriérových rollupů

- InDesign, Photoshop

Karel 
Faustin 

Klostermann

* 13. února 1848
† 16. července 1923K
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„Bylo mi otce upřímně líto. Ve všech dřívějších působištích, v Hůrkách, Sušici, Ži-
chovicích a ve Štěkni, měl velikou vážnost. Pro lékařské zkušenosti, nesmírnou obě-
tavost, náboženskou i národnostní toleranci. Kašperské Hory, kde působil jako první 
vysokoškolsky vzdělaný lékař, se staly záležitostí jeho šumavského srdce.“

Ka r e l K l o st e r m a n n
Citáty  použity  z  knihy Marie  Korandové Volba profesora Klostermanna

 „Mají pravdu! V žilách mi skutečně nekoluje ani kapka české krve. Dokonce jsem se v Čechách ani 
nenarodil. Má kolébka stála v Horním Rakousku, v domku číslo čtrnáct v Haagu am Hausruck. 
Potom jsme žili v Pošumaví, .... . Učil jsem francouzštinu a němčinu na státní německé reálce 
v  Plzni, a vždy jsem vystupoval jako uvědomělý Čech. Od studentských let ovládám několik ev-
ropských řečí. Jazykem mého literárního vyjadřování je němčina i čeština, spisovatelem jsem však 
pouze českým. Německým jsem se nikdy necítil, ani nebyl!“

„Nejlepšího kamaráda, ba celoživotního důvěrného přítele, mi však přece 
jen neposkytla ves, nýbrž žichovický zámek. Bertoušek, tedy o dva roky star-
ší Albert Kerber, byl synem pana správce, zanedlouho ředitele Žichovického 
panství. Od začátku jsme byli nerozluční, třebaže rodiče, zejména milostivá 
paní, se v jedináčkovi viděli a některé naše divočejší akce mu přísně zakazo-
vali.“

„Jeptiška v andělsky bílém řádovém rouchu ladným pohybem vezme z toalet-
ního stolku malé kapesní zrcátko a přiloží k lehce promodralým rtům. Po chvil-
ce je zvedne. Skleněná plocha je čistá, nezrosená dechem. Sklopenýma očima 
vzdá hold ještě přítomnému majestátu smrti, přežehná starce trojitým křížkem 
a otevře okno dokořán. Vždy rázná a energická Betty Klostermannová se sesu-
ne na kolena. Albert Kerber doluje roztřesenými prsty z kapsičky u vesty zlaté 
cibule. Je přesně jedna dvacet.“

Vydavatel: Starý most s.r.o., Plzeň, vydání první, 2007
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Ka r e l K l o st e r m a n n a Pl z e ň

Manželka Karla měla asi dobré srdce, proto se Karel mohl ujmout svého nejmladšího bratra Jakuba a neteře Bedřišky. Několik let opatroval 
i synovce Huberta – Karel si byl vědom, čím byl rodičům povinován. 

Klostermannovo manželství skončilo smrtí manželky 6. ledna 1898 a hned 19. července téhož roku se oženil s paní Betty, vdovou po tovární-
kovi Juránkovi. Tímto sňatkem se jeho poměry značně zlepšily – přestal dávat hodiny a více času mu zbylo na literární činnost.

Potíže vznikly Klostermannovi v souvislosti s románem „Za štěstím“. Zemský školní rada udělil spisovateli ostrou důtku. Klostermann se 
odvolal. Na pomoc spisovateli bylo zmobilizováno mnoho vlivných osobností včetně knížete Schwarzenberga, který spisovatelova díla znal 
a po vydání románu „Ze světa lesních samot“ mu písemně poděkoval.

Karel Klostermann byl v popředí kulturního a společenského dění – byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva, městské rady, vlasteneckých spol-
ků Měšťanské Besedy, Literárního spolku, zakladatelem Spolku proti týrání zvířat, předsedou Osvětového svazu, čestným měšťanem města Plzně.

Karel Klostermann zemřel 16. července 1923 ve Štěkni.

Obec plzeňská vypravila spisovateli dne 19. července 1923 ze Štěkně pohřeb. Literární přátelé, spolky, příznivci z dalekého okolí doprovodili zesnulého 
k nádraží, odkud byl spisovatel převezen do Plzně. Dalšího dne, 20. července se konal mohutný pohřební průvod od chrámu přes náměstí na hřbitov sv. 
Václava.

Plzeňské prostředí v literárním díle Karla Klostermanna: „Domek v Polední ulici“, povídka „Plzeňská silhuetta“ z knihy povídek „Z dobrého srd-
ce“, povídka „Suplent“ (vztah spisovatele k Plzni)

Čerpáno z brožury „Klostermann-spisovatel Šumavy“, kterou u příležitosti 160. výročí spisovatelova narození vydala Regionální rozvojová agen-
tura Šumava, o.p.s. ve spolupráci s Občanským sdružením Karel Klostermann-spisovatel Šumavy v roce 2008

Na otcovo naléhání přijal Karel v roce 1873 místo na nově zřízené německé reálce v Plzni – suplentské začátky byly krušné. 
Vyřízení platu trvalo čtyři měsíce. Po dni stráveném ve škole musel studovat, aby získal aprobaci. Po získání aprobace z fran-
couzského a německého jazyka a po tříleté zkušební době získal 1. Září 1881 titul profesora.

V roce 1875 se oženil s Carmine, dcerou císařského rady a celního správce v Plzni.

Po smrti otce se poměry v rodině zhoršily, matka se musela ohánět sama, což nebylo vzhledem k početnosti rodiny snadné. 
Karel vyučoval francouzsky ve školách, rodinách i ve svém bytě – to bylo i příčinou jeho pozdních literárních začátků.

Karel Klostermann s profesorským sborem

Velkolepé rozloučení se spisovatelem v Plzni

Velkolepé rozloučení se spisovatelem v Plzni

Místo posledního odpočinku v Plzni na Ústředním hřbitově
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…. „Valily se mlhy lehoučké v boji se sluncem; z každého stromu, z každého kře kapalo náramné vlhko; vysoká, bujná tráva, bohatou rosou potažená, leskla se v míhavých 
barvách a pavučiny, které v širokých tkaninách stonky trav i lístečky lesních kapradin k sobě poutaly, třpytily se jako stříbrné. Mokrem a bahnem se brodili, houštinami se 
drali, po drsném, kluzkým mechem potaženém kamení nesla je noha rychle kráčející...„

z K l o st e r m a n nov y rom á nov é t vor b y

„ z e s v ěta l e sn íC H s a mot ”

…. „Na zimu srnci do posledního se odstěhovali, šli z větší části do sousedních Bavor, kde les je vyšší, kde jsou hluboké prorvy a údo-
liny, dobře chráněné. Jakmile se vesna vrátila, přibyli opět na pastvu. Vavruch ve dne v noci chodil, aby vypátral, kudy přicházejí, kam 
se uchýlili. Ale v patách za srnci přišli úhlavní jejich nepřátelé, bavorští pytláci, smělejší všech, nelítostní, ničeho nedbající. Povstala voj-
na mezi nimi a hajným, vojna na život a na smrt. Stávalo se , že padla rána v hlubokém lese, rána ostrá, jasná, daleko slyšitelná. Sbíraly 
se vrány, černí havrani, skřehotali, kroužili nad určitým místem. Ale kdo by se šel podívat. V Bavořích pak tu ten, onde onen čeledín, 
synek chalupník se pohřešoval….“

…. „Mezi myslivnou a obydlím hajného přerušeno všechno spojení; ohromné závěje položily se mezi budovy v ne-
překročitelných, desateronásobných hradbách. Kdyby kde byl oheň vypukl, kdyby nemoc přišla, neštěstí jakékoliv 
přikvačilo, nebyli by si lidé mohli navzájem pomoci. I dřevaři, uvězněni v chatách svých, zasypaných sněhem, že jed-
va komín vyčníval, trávili čas jako syslové v zimním pelechu….“

…. „Leden, únor, březen – plížily se jeden po druhém, stejným, líným krokem přešly a zapadly v klín věčnosti. Sněhu pořád více, v březnu ho bylo nejvíce, 
protože nové spousty napadly a staré se nepohnuly; ale ke konci posledního toho měsíce přiletěly divné vichřice. Táhlým zvukem bez ustání kvílela me-
zulána, hučel vítr, prskaly větve, setřásaje husté přikrývky, jimiž oděla je zima. Neslýchané, strašné zvuky vydával les, jichž původ marně bys vyložit sobě 
hleděl. Třeskot i praskot i šum, štěkot i vytí, chechot i nezemských, obrovských bytostí lání, ston i pláč.“

Výňatky a ilustrace z románu Karla Klostermanna, Ze světa lesních samot, vydal Jos. R. Vilímek 1926
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z rom á n u „v r áJ i  šum avsK é m”

... “Obrovitý stařec,který sedě přesahoval o dvě hlavy všecky, kdož tu byli, a jehož ruce, medvědím tlapám podobné, pohrávaly na stole malova-
nou skleněnou tabatěrkou na brisil, přikývl zádumčivě hlavou. Znali ho v celých širých hvozdech a o síle jeho vypravovaly se věci přímo báječné. 
Kdysi útočil naň rozlícený býk. Sepp popadl laťku a přerazil zvířeti kříž jednou ranou. – Nikdy Sepp nezneužil báječné síly své; když však buj-
ná chasa vybočila v jeho přítomnosti z mezí dovolené zábavy a utkávala se ve rvanice, tu dovedl znamenitě zjednat pokoj: vzal výtržníky po dvou 
za ramena a srazil je k sobě, že všechny kosti se jim otřásly, načež mrštil jedním vpravo, druhým vlevo; měli toho dost…

... „Vpravdě se odchýlila od oné jeřabiny jedva na patnáct kroků a nemohla ji viděti 
pro šero a dštící mlhu. Šla kupředu, pět,… deset kroků, houpala se pod ní černá ra-
šelina, pak se najednou bořila, vyskakovaly ječící bubliny, vydávajíce při rozplynutí 
táhlé, kvílivé zvuky. Uskočila, jako by jedovatá zmije vztyčovala proti ní třepotavou 
svou hlavičku. Nemohla odbočiti ani vpravo ani vlevo, protože všude se na znajíc les 
i všecky jeho úklady od útlého mládí svého, nepoddajná, tuhá jako kořeny rodných 
ni šklebily osudné temné vody. Hrůza té pouště, odevšad na ni dorážejíc, opět nabý-
vala vrchu nad klidnou rozvahou. Energická tato žena, zrozená v tomto kraji, smrčí, 
počínala podléhati ...Zalomila rukama.“

... „Dřeli se sice do krve, těžká, úmorná byla jejich práce; v zimě mrzli, rvali se s děsnými vánicemi, které, čím 
více prořídly lesy, tím hrůzněji zuřily na vysokých odevšad otevřených planinách……. A přece se jim vedlo vý-
borně a nereptali: peněz se vydělalo tolik, že ubožákům se zdálo, jako by bohatství celé země se k nim hrnulo…. 
A tento nevídaný, neslýchaný blahobyt, tento život plný práce, ale také plný rozkoše, přinesl jim drobný brou-
ček, pravý zlatohlávek, požehnané zvířátko, které podvrátilo starou Šumavu a jemuž učenci dali jméno kůro-
vec…..Kde stály staletí velikánové,, otvíraly se široširé paseky a temně zeleným mořem dosud stojících hvozdů 
prokmitaly vezde rezavě červené skvrny větší a menší….Na místech, kde polehl vichřicí les, kde kupily se na 
sebe vývraty, hemžilo se pracovným lidem. Pravá Babylonská věž, taková směsice typů a jazyků, domorodci, na 
sta Vlachů, Furláni od Sočí řeky, a i něco Slovinců z Gorice.  

Citáty jsou z románu V ráji šumavském vydání nakladatelství Dr. Radovana Rebstöcka v roce 2004 a SNKLHU v roce 1956

Cestou k Javoří Pile

Dřevaři na Šumavě
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Klostermann
propagace výstavy - 21 interiérových panelů

- InDesign, Photoshop

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy

Karel 
Faustin 

Klostermann

* 13. února 1848
† 16. července 1923

místa ze života a tvorby 
Karla Klostermanna v oKolí srní
Většinu míst v okolí Srní, která jsou spojena se spisovatelovou tvorbou 
spojuje Klostermannova naučná stezka vedoucí z Rokyty do Srní. Stezka měří 
4km a má šest zastavení s informačními panely, ze kterých se návštěvník 
ve stručnosti seznámí se spisovatelem a místy z jeho života v okolí Srní:

Místo rodného domu otce spisovatele Josefa Klostermanna na Horních 
Hrádkách nazývaného Wurmbauernhof  (dnes je v blízkosti rekreační 
středisko Zvoneček)

Kamenný dům na Horních Hrádkách – žila v něm teta Theresie Schullhau-
serová – po přestavění v majetku Prefy Hýskov, dnes soukromý penzion 

Dům č.p. 65 sestřenice Cecilie Häuslerové, zvaný Tis-
chlermühle – stojí dodnes u Hrádeckého potoka, Stilsei-
fenbachu

Místo kde stával statek Wenzeifranzlbeer p. Beera  – strý-
ce spisovatele,  dnes zde již statek nestojí, celý prostor byl 
nedávno přestavěn

Klostermannova vyhlídka na Sedelském vrchu do údo-
lí Vydry, Otavy a na Jelenov (povídka Ohnivé snopy nad 
Hirchensteinem)

Klostermannův most přes řeku Vydru (román V ráji šumavském, povídka 
Svalený balvan)

Základy býv. Hauswaldské (Lesní) kaple (povídka Červené srdce)

Bývalý hřbitov v obci Srní, kde jsou pohřbeni předci a hrdinové z románů 
spisovatele. Zlikvidován v roce 1984. Je zde umístěna pamětní deska z roku 
2002 s česko-německým nápisem Karel Klostermann apoštol smíření mezi 
Čechy a Němci.

Bývalá fara v Srní – budoucí muzeum spisovatele.

Klostermannova vyhlídka

Hauswaldská kaple

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy

Karel Klostermann a Plzeň

Karlova manželka měla asi dobré srdce, proto se Karel mohl ujmout 
svého nejmladšího bratra Jakuba a neteře Bedřišky. Několik let opat-
roval i synovce Huberta.

Karel si byl vědom, čím byl rodičům povinován. 

Klostermannovo manželství skončilo smrtí manželky 6. Ledna 1898 
a hned 19. července téhož roku se oženil s paní Betty, vdovou po továr-
níku Juránkovi. Tímto sňatkem se jeho poměry značně zlepšily – pře-
stal dávat hodiny a více času mu zbylo na literární činnost.

Potíže vznikly Klostermannovi v souvislosti s románem „Za štěstím“. 
Zemský školní rada udělil spisovateli ostrou důtku. Klostermann se 
odvolal. Na pomoc spisovateli bylo zmobilizováno mnoho vlivných 
osobností včetně knížete Schwarzenberga, který spisovatelova díla znal 
a po vydání románu „Ze světa lesních samot“ mu písemně poděkoval.

Na otcovo naléhání přijal Karel v roce 1873 místo na nově zřízené německé reálce 
v Plzni – suplentské začátky byly krušné. Vyřízení platu trvalo čtyři měsíce. Po dni 
stráveném ve škole musel studovat, aby získal aprobaci. Po získání aprobace z fran-
couzského a německého jazyka a po tříleté zkušební době získal 1. září 1881 titul 
profesora.

V roce 1875 se oženil s Carmine, dcerou císařského rady a celního správce v Plzni.

Po smrti otce se poměry v rodině zhoršily, matka se musela ohánět sama, což ne-
bylo vzhledem k početnosti rodiny snadné. Karel vyučoval francouzsky ve školách, 
rodinách i ve svém bytě – to bylo i příčinou jeho pozdních literárních začátků.

Karel Klostermann byl v popředí kulturního a společenského dění – byl 
dlouholetým členem obecního zastupitelstva, městské rady, vlastenec-
kých spolků Měšťanské Besedy, Literárního spolku, zakladatelem Spol-
ku proti týrání zvířat, předsedou Osvětového svazu, čestným měšťanem 
města Plzně.

Karel Klostermann zemřel 16. července 1923 ve Štěkni.

Obec plzeňská vypravila spisovateli dne 19. července 1923 ze Štěkně po-
hřeb. Literární přátelé, spolky, příznivci z dalekého okolí doprovodili ze-
snulého k nádraží, odkud byl spisovatel převezen do Plzně. Dalšího dne, 
20. července se konal mohutný pohřební průvod od chrámu přes náměstí 
na hřbitov sv. Václava.

Plzeňské prostředí v literárním díle Karla Klostermanna: „Domek v Polední ulici“, povídka „Plzeňská silhuetta“ 
z knihy povídek „Z dobrého srdce“, povídka „Suplent“ (vztah spisovatele k Plzni)

Čerpáno z brožury „Klostermann-spisovatel Šumavy“, kterou u příležitosti 160. výročí spisovatelova narození vydala 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. ve spolupráci s Občanským sdružením Karel Klostermann-spisovatel 
Šumavy v roce 2008

Slavnostní odhalení pamětní desky v Škroupově ulici v Plzni

Velkolepé rozloučení se spisovatelem v Plzni

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy

Betty – Barbora Klostermannová (Juránková)

27. srpna 1854 Plzeň – 17. března 1927 Plzeň

První manžel Barbory, Arnošt Juránek, byl dvorní rada a majitel továrny, kde se vyrábělo 
zařízení pro pivovary, lihovary, cukrovary, vodárny a kuchyňské vybavení. Firma výborně 
prosperovala. Rodina se stala v Plzni velmi váženou.

Když Arnošt roku 1895 zemřel, převzala vdova Barbora řízení továrny. Výrobní program 
se pod jejím vedením ještě rozšiřoval.

Barbora (Betty) pečovala o početnou rodinu. Měla 6 dětí a po sňatku s Klostermannem 
do rodiny přibyla ještě Karlova neteř Frederika. Dvě z dětí, nadějný chemik Hanuš a za-
čínající herečka Růžena, zdědily po otci dispozici k tuberkulóze – nákladné léčení nebylo 
úspěšné.

barbora Klostermannová JuránKová 
– PlzeňsKá PodniKatelKa 

Nejstarší syn Arnošt, sportovec a propagátor lyžování (byla po něm po-
jmenována chata na Svarohu) působil nemalé starosti. S Karlem si nero-
zuměl. Matka mu v roce 1919 předala vedení podniku – podnik ztratil na 
progresivitě a v roce 1940 skončila firma v konkurzu.

Bettyně soužití s Klostermannem umožnilo přístup do intelektuálních 
a kulturních kruhů.

Po smrti Klostermanna Betty pečovala o jeho literární odkaz včetně ma-
teriálních záležitostí spojených s vydáváním jeho díla.

Při všech starostech o podnik a rodinu si Barbora našla čas na veřejnou 
činnost. Angažovala se např. v České jednotě paní a dívek – převzala pod 
správu spolku veřejnou kuchařskou školu, nechala postavit penzionát 
pro 14 dívek, v roce 1913 otevřela Jednota Pracovnu, kde se učilo vaření 
a šití. V době I. světové války zřídila vojenský lazaret a pečovala o jeho 
provoz.

Za zásluhy byla Barbora Klostermannová jmenována čestnou starostkou.

Čerpáno z „Plzeňské ženy významné, zasloužilé a zajímavé 1840 – 1939“ autorů HUDECOVÁ Dagmar – ŘEHÁČEK Karel, Dimenze AZ, 2017 • Fotografie z knihy Život a dílo Karla Klostermanna, Max Regal, 
Vylímek 1926.

Dům v Plzni kde žili manželé Klostermannovi

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy

Knihy z fondů Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy

KraJinou románu „v ráJi šumavsKém“ 

Srní (Rehbeg) – obec byla založena jako dřevařská osada v roce 1726. Do-
minantou obce je kostel Nejsvětější trojice z roku 1804 – stěny po opravě 
kryty šindelem. V okolí často pobýval u příbuzných spisovatel Karel Klos-
termann. Srní a jeho okolí se tak stalo dějištěm některých jeho povídek 
(Poručík, Dva chytráci, Kam spějí děti), zmínka je i v románech V ráji šu-
mavském, Ze světa lesních samot i v díle Črty ze Šumavy. 

Srní má i svoji kuriozitu, kterou je vedle cesty k hotelu Vydra 
pohledná rozložitá chalupa s věžičkou, častý a vděčný objekt 
fotografování. Po roce 1945 začal její majitel v dobrém úmyslu 
šířit pověst o tom, že zde pobýval a tvořil Karel Klostermann. 
Rozšiřovaná legenda došla tak daleko, že na chalupu „Klos-
termanku“ byla umístěna pamětní deska, před kterou jednot-
livci i celé zájezdy tiše vzdávali hold šumavskému spisovateli. 
Legendu převzali i zkušení spisovatelé a v omyl byli uváděni 
i návštěvníci Světové výstavy v Montrealu, kde v kulturní části 
expozice byla fotografie „Klostermanky“. Statek, kam skuteč-
ně jezdíval spisovatel, stával o 100 m blíže k obci.

Javoří Pila – za knížete Schwarzenberga pila a hájovna, 
později oblíbený hostinec „U tetřeva“ s turistickou útul-
nou a noclehárnou, která sloužila do r. 1950 – potom po-
staven objekt 6. roty 7. brigády Pohraniční stráže – dnes 
jen rozcestí a sotva patrné základy – Karel Klostermann 
„V ráji šumavském“

Srní

Povydří

Otava

Javoří Pila

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy



Karel Klostermann
spisovatel Šumavy

Karel Klostermann - spisovatel Šumavy. 
© Šumavské cesty z.s., www.sumavskecesty.cz

Vydavatel si vyhrazuje právo na grafické zpracování a tisk této tiskoviny, nebo některé její části.
Uzávěrka kalendária 8/2017.

Klostermann
propagace výstavy - pozvánka, diář A5

- InDesign, Photoshop

Karel Klostermann

Budeme-li hledat nejvýznačnějšího spisovatele, jehož jméno je spojeno se Šumavou, vybaví se nám jméno 
Karla Klostermanna, a to i přesto, že od jeho narození uplynulo plných 170 let. 

Spisovatel se narodil 15. února 1848 v hornorakouském Haagu 
v rodině doktora Josefa Klostermanna a Charlotty Hauerové 
pocházející z bohaté sklářské rodiny Abelů. Otec byl silnou, 
svéráznou a nesmlouvavou osobností, což mu často kompli-
kovalo život v jeho lékařské praxi a tak po několikeré změně 
působiště nakonec skončil jako doktor v Kašperských Horách. 
Rodina s deseti dětmi neměla jak se říká na rozhazování, ale 
přesto bylo Karlovi umožněno studium na gymnáziu. Nepatřil 
k oslnivým studentům, studoval se střídavými úspěchy, třikrát 
změnil školu, nakonec však studia ukončil a po maturitě byl 
uznán „způsobilým k návštěvě vysokých škol“. Zdálo se, že nic 
nestojí v cestě ke splnění otcova přání, mít syna také dokto-
rem.  K velikému zklamání rodiny však Karel studia medicíny 
ve Vídni (1865-1870) nedokončil a po několikerých pokusech 
o zaměstnání, včetně prvních žurnalistických pokusů ve vídeň-

ské  redakci časopisu Wanderer, našel v roce 1873 místo suplenta na německé reálce V Plzni. V roce 1875 se 
oženil a v roce 1881 byl jmenován profesorem francouzštiny a němčiny. Po dvaceti třech letech manželství 
ovdověl, ale krátce poté se oženil s Betty, vdovou po bohatém továrníkovi Juránkovi, což jej existenčně zajis-
tilo až do konce života. Poslední část života prožil spisovatel v Plzni, jen v létě jezdil do milované Štěkně, kde 
časně vstával a celé dopoledne pilně psal, rád také rybařil, koupal se a chodil na procházky. Po roce 1916 
se jeho zdravotní stav značně zhoršil, slábl mu zrak, trpěl záchvaty kašle a měl rozedmu plic.To však nebyly 
důvody, aby denně nevykouřil až padesát cigaret. Jen náhoda zachránila téměř hotový román Suplent před 
zničením v důsledku  jeho roztržitosti a náruživého kouření.

Zemřel 16.července 1923 ve Štěkni ve věku 75 let. Posledního rozloučení se spisovatelem před plzeňskou 
radnicí se zúčastnily tisíce lidí. Mohutný průvod prošel od náměstí až na hřbitov sv. Václava, kde je spiso-
vatel pohřben. V ulicích kudy pohřební průvod procházel, byly  „rozžehnuty všechny svítilny a všechna tato 
prostranství byla naplněna obrovskými davy obecenstva, které s pohnutím přihlíželo k poslední cestě básníko-
vě.“ ( z dobového tisku 17.7.1923)

Vraťme se však k počátkům Klostermannovy spisovatelské tvorby, které se datují od roku 1885, kdy přispěl 
několika fejetony do časopisu Politik a drobnými česky psanými črtami do Národní politiky a do Hlasu ná-
roda. V roce 1890 již vydává vlastním nákladem první nevelkou, pozoruhodnou a německy psanou knihu 
Böhmerwaldskitzen (Črty ze Šumavy). Jediný a nepřesný překlad byl pravděpodobně důvodem, že kniha 

město Plzeň

Plzeň je město s více než 700 let dlouhou historií. Ctí a podporuje tradice především reprezentované pivo-
varnictvím, strojírenstvím a loutkářstvím.  Díky strategické geografické poloze s dobrou dopravní dostup-
ností, nabídce pracovních příležitostí, bohatým možnostem kulturního a sportovního vyžití, široké nabídce 
vzdělání, kvalitnímu podnikatelskému prostředí a ojedinělému přírodnímu prostředí je atraktivním cent-
rem západních Čech, kde žije bezmála 170 tisíc obyvatel. Plzeň je sídlem Západočeské univerzity a Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. 

Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda a pivo Pilsner Urquell.  
Obě tyto slavné značky patří k městu již více než 150 let a jejich tradici reprezentují i dnes úspěšné podniky, 
Škoda Transportation a.s. a Plzeňský Prazdroj a.s. 

Dlouhá a slavná plzeňská loutkářská tradice je spojována se jmény lidového loutkáře Karla Nováka, „du-
chovního otce“ dnes světoznámých loutek Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy a jeho žáka, později autora 
světově proslulých loutkových filmů, Jiřího Trnky. Loutkové herectví neztratilo své kouzlo a význam ani 
v současnosti, kdy v Plzni působí profesionální Divadlo Alfa a jedinečné Muzeum loutek. 

Rozsah kulturní nabídky, její pestrost 
a   autenticita je v Plzni vnímána z  hle-
diska kvality života jako velmi důležitá. 
Je originálním místem, které čerpá 
z   bohaté kulturní a spolkové tradice 
města, rozvíjí činnost tradičních kultur-
ních a  paměťových institucí, mezi které 
patří Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Plzeň-
ská  filharmonie, muzea nebo knihovny či nová kulturní centra Depo 2015 a Moving Station na vlakovém 
nádraží Plzeň-Jižní předměstí. Plzeň nabízí jedinečný zážitek v podobě prohlídky interiérů Adolfa Loose, 
objektů industriálního dědictví, jedinečné architektury nebo návštěvy festivalů, které se těší velké oblibě 
návštěvníků. Plzeň je místem zajímavých turistických cílů, památek a láká k rodinnému výletu do Zoologic-
ké a botanické zahrady či Dinoparku.  

Plzeň je moderním, dynamickým a rychle se rozvíjejícím centrem průmyslu, obchodu, vědy, informačních 
technologií, výzkumu i inovací a je také nositelem titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Prostřednic-
tvím tohoto projektu využila příležitost posílit svoji evropskou dimenzi a otevřela se světu, jako již ve své 
historii několikrát, víc než zbytek země. 

Více na https://www.plzen.eu nebo https://www.facebook.com/Plzen.eu

Město Plzeň - akce jsou v kalendáři uvedeny fialově -  
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 VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ - NC Srní - 13.00-14.30
 POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - Srní Beranky - Nutné předchozí objednání!
 SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC - IS Alžbětín - 10.00-12.30
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 VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ
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Up to 50 000 CZK annually per employee
 
Your Company

 Saves 34 % versus salary increasing (does not pay health and social insurance from the increase)
 Gains very cost effective and appreciated employee benefit 
 Decreases fluctuation
 Improves its perception among employees Monthly Annually

Company saves: 34 % 8 160 CZK
Contribution: 2 000 CZK 24  000 CZK
Employee saves: 11 % 2 640 CZK

PENSION SAVINGS

 Contribution for the retirement phase of life. 
 Huge effect of small payments distributed in the long-term on the compound interest.

By contributing even a minimal contribution the Company is able to secure significantly the 
two most important personal financial goals – maintaining  Lifestyle level in unseen situations 
and preparation for the Retirement. 

*500 CZK from the Company/Employer, Employee 35 years

The employee can get and adjust additional insurances for just a fraction 
of the standard insurance price. 

LIFE INSURANCE

 Protection from financial impacts of the 
health threatening situations 

 Family and complicated financial impacts 
securitization

Employee protection 
in most endangering situations*

Death/life 2 000 000 CZK
Invalidity 4. degree 4 000 000 CZK
Invalidity 3. degree 2 000 000 CZK

TAX FREE 
COMPANY 

CONTRIBUTIONS

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

35 40 45 50 55 60 65

500 000

0

Example: Pension savings – 30 years horizon, Company contribution – 2 000 CZK, Employee’s contribution – 1 000 CZK 

Výjimečná nabídka právě pro Vás.

Jsme profesionální fi nančně-poradenská společnost.

PŘENECHTE STAROSTI A STRES NÁM
UŠETŘETE ČAS, ALE HLAVNĚ PENÍZE

UŠETŘENÍ
NÁKLADŮ

BLA BLA BLA BLA
bla bla bla bla

ÚLEVA
NA DANÍCH
BLA BLA BLA BLA
bla bla bla bla

ROZŠÍŘENÍ
MOŽNOSTÍ
BLA BLA BLA BLA

bla bla bla bla

ZEFEKTIVNĚNÍ
PODNÍKÁNÍ
BLA BLA BLA BLA
bla bla bla bla

Stabilní výnosy
A jistota

OSOBNÍ FINANCE

020 7946 0020

SPRÁVA MAJETKU

Osobní financeAfelion Správa majetku O nás Klientská zóna



TRADINGOVÁ PLATFORMA 
S ŠIROKOU DIVERZIFIKACÍ A AKTIVNÍM DOHLEDEM

•	15	traderů	a	obchodníků	na	burze

•	24/365	dohled

	 S	čím	se	obchoduje:	

	 	 -	 Akcie	velkých	mezinárodních	
	 	 	 společností	
	 	 -	 Akciové	indexy	
	 	 -	 Hlavní	měnové	páry	

•	futures,	úrokové	míry	obchodované	
	 především	na	CME

•	kryptoměny

•	Široká	diverzifikace	portfolia

•	Aktivní	dohled	interního	tradera.

•	Tvorba	rezervního	fondu

Akcie velkých
globálních
společností

20 % 

Kryptoměny

20 % 

Komodity

4 % 

Akciové indexy

4 % 
Měny

32 % 

Futures
úrokové míry

20 % 

Všechny	obchodní	účty	jsou	
v	majetku	společnosti

Tradeři	obchodují	strategie	
na		účtech	společnosti.	

Všechny	obchodní	strategie	
jsou	dlouhodobě	vyzkoušené	
a	podložitelné.	

Vystoupení	z	obchodu	je	
stanoveno	na	úrovni	90%	vkladu.	

Prvky	kapitálové	ochrany

pokud	portfolio	manažer	
a	analytik	nestanoví	jina

stoploss

INDEXY

AKCIE

MĚNY

KRYPTO NIŽŠÍ RIZIKO
VÝNOS 12-25 %

ROZPADY JEDNOTLIVÝCH RIZIK A POPISY TRADERŮ

Krypto	-	nespekuluje	se
Měnové	páry	ne	na	forexu	apod.	

Likvidní Obchodování Forex+komodity

•	vždy	pouze	jeden	otevřený	obchod

•	obchodované	aktivum	měny,	hlavně	AUD,	NZD,	USD

•	maximální	používaná	páka	1:5

•	20	%	portfolia	komodity

•	80	%	měny

•	Trader	je	v	současné	době	personálně	nezastupitelný

Výnosy	-	průměr	3,29	%	p.	m.

Výhody	-	vždy	pouze	jeden	otevřený	obchod

Rizika	-	jediný	trader

Maximální	propad	strategie	10	%

Intradennní obchodování Měn a akciových indexů

•	intradennní	obchodování

•	4	letá	historie

•	aktivní	správa

•	2	tradeři

Výnosy	-	průměr	4,7	%	p.	m.

Výhody	-	personální		zastupitelnost

Rizika	-	několik	traderů	s	různou	strategií

Maximální	propad	strategie	30	%

Swingové obchodování Kryptoměn

•	aktivní	správa	kryptoměn

•	vyhledávání	vhodných	podhodnocených	aktiv	
pro	vstup	do	obchodů

•	hlavní	trader	se	věnuje	obchodování	kryptoměn	8	let

•	3	junior	tradeři

Výnosy	-	průměr	9,8	%	p.	m.

Výhody	-	personální	zastupitelnost,	několik	na	sobě	
nezávislých	strategií

Rizika	-	neregulované	prostředí

Maximální	propad	strategie	10	%

Vyhledávání podhodnocených akcií velkých

mezinárodních společností

•	depositní	účet	v	České	republice

•	hlavní	trader	se	věnuje	financím	10	let,	
aktivně	obchoduje	akcie	přes	5	let

•	další	3	junior	tradeři

•	úspěšnost	strategie	spočívá	ve	vyhledávání	podhodnocených	akcií	
velkých	společností	jako	je	Boeing,	Coca	Cola	atd.

•	používání	technické	i	fundamentální	analýzy

Výnosy	-	průměr	7,5	%	p.	m.

Výhody	-	obchodování	vysoce	likvidních	akcií	těch	
největších	mezinárodních	společností

Rizika	-	obchodování	bez	SL

klient - Alba Capital
leták

- InDesign, Photoshop, Illustrator



Spolupráce s developery

V čem jsme opravdu dobří:

Ročně 
zpracováváme 

5 mld. Kč a více

10 asistentů 
a podpůrných 

pracovníků

50 hypotéčních 
specialistů 
po celé ČR

Top pozice 
v bankách 

pro vyjednávání 

Vlastní software 
na zpracování 

případů 
a metodik bank.

Klienti nehledají jiné 
zprostředkovatelé. 

Přinášíme jim nejlepší 
sazby a propracovaný 
servis (vyřizujeme 
za ně administrativu, 

připravujeme podklady, 
odebíráme starosti).

Vysoká míra 
konverze - uzavření 

obchodu.

ONLINE 
předání, 

zpracování, 
přehled, provize. 

V každém okamžiku 
víte, kde se případ 

nachází.

Specialista na hypotéční úvěry

Proč s námi?

10 let na trhu
Zpracovali jsme případy za více než 40 miliard Kč.
V našich řadách jsou schopní a vzdělaní obchodníci a poradci s dlouholetými zkušenostmi.
Máme propracované procesy zpracování hypoték a vyškolený administrativní aparát.

Dobrá reference 
Kvalitně odvedená hypotéka se pozitivně odráží 
na celkové referenci pro developera.

Odměna
Přehledně a online v systému.

Top sazby, servis bez starostí pro klienty, vyladěné procesy, 
klienti od nás neodcházejí k jiným zprostředkovatelům.

Více než 90% úspěšnost
předaných obchodů

ONLINE nástroje
Srovnávač hypoték na vašem webu. Online přehled o stavu obchodů.

Premium Financial Services s.r.o.
Opletalova 1417/25, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 241 98 714, DIČ: CZ 241 98 714, E-mail: info@premiumfinance.cz, GSM: +420 776 412 910, www.premiumfinance.cz

Premium Financial Services s.r.o.
Opletalova 1417/25, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 241 98 714, DIČ: CZ 241 98 714
E-mail: info@premiumfinance.cz, GSM: +420 776 412 910, www.premiumfinance.cz

Ing. Přemysl Marek
Senior manažer

Premium Financial Services s.r.o.
Opletalova 25
110 00, Praha 1

Telefon: +420 722 928 606

E-mail: pmarek@premiumfi nance.cz
www.premiumfi nance.cz
E-mail: pmarek@premiumfi nance.cz
www.premiumfi nance.cz

klient - Premium Finance
letáky, firemní tiskopisy

- InDesign, Photoshop, Illustrator



klient - Prexima
letáky, sloha

- InDesign, Illustrator

Dluhopisy Prexima Premium 2020 
jsou osmileté cenné papíry 

s možností výběru po třetím roce. 

Díky kombinaci nadprůměrného 
výnosu a protihodnoty v podobě 
nemovitostí jsou unikátní možností 
jak získat bezpečné zhodnocení.

Krytí dluhopisů tvoří majetek a aktiva 
společnosti PREXIMA, jejíž jediná činnost 
spočívá v nalézání podhodnocených 
nemovitostí, jejich získání (exekuce, 

dražby, insolvence) a následném prodeji 
nebo pronájmu za tržní ceny.

NÁSLEDNÉ PROCESY

MOŽNOSTI
TRHU

756 m2

720 m2

812 m2

805 m2

1 025 m2

992 m2

480 m2

1 015 m2

987 m2

IDENTIFIKACE
PŘÍLEŽITOSTÍ

EXEKUCE
DRAŽBA

INSOLV. ŘÍZENÍ

REALIZACE

40-60 %
TRŽNÍ CENY

PRODEJ
ZHODNOCENÍ
50-80 %

1

3

4

5

2

dluhopisy
PREXIMA PREMIUM 2020

Prexima operuje zejména 
mimo pražský region. 

Svou činnost diverzifikuje 
mezi větší množství menších 

příležitostí a díky tomu dosahuje 
nadstandardního profitu. 

Veškerá činnost je zaměřena 
pouze na nemovitosti. 

Společnost nikdy neinvestuje 
prostředky investorů do jiných 

aktiv, než jsou nemovitosti. 

Majetek společnosti navíc vždy 
min. dvojnásobně převyšuje 

veškeré vložené investice. 
90 % zisku společnost reinvestuje.

60.000 Kč6 %1. rok

70.000 Kč7 %5. rok

60.000 Kč6 %3. rok

80.000 Kč8 %7. rok

60.000 Kč6 %2. rok

70.000 Kč7 %6. rok

70.000 Kč7%4. rok

80.000 Kč8 %8. rok

550.000 KčCelkový výnos

467.500 KčCelkový čistý výnos

be
z 

vý
bě

ru
m

ož
no

st
 v

ýb
ěr

u

PŘEHLED VÝNOSŮ
(vstupní vklad 1.000.000 Kč)

NÁSLEDNÉ PROCESY

ANALÝZA
MOŽNOSTÍ
TRHU

756 m2

720 m2

812 m2

805 m2

1 025 m2

992 m2

480 m2

1 015 m2

987 m2

IDENTIFIKACE
PŘÍLEŽITOSTÍ

NÁKUPY
PODÍLY
DRAŽBY

INS. ŘÍZENÍ

REALIZACE

40-60 %
TRŽNÍ CENY

PRODEJ
ZHODNOCENÍ
30-60 %

1

3

4

5

6

7

2

SLOŽENÍ
INVESTIČNÍHO RÁMCE
BÚ: 600600616/0600
VS: RČ nebo IČ

PŘEVOD VÝNOSU
A VSTUPNÍ INVESTICE
ZPĚT INVESTOROVI

Přehled výnosů - příklad
• vstupní investiční rámec: 10.000.000 Kč • 10 % při prodeji nemovitosti

• realizace až 2x ročně • zpětný odkup nemovitosti při neprodejnosti delší než 1 rok s 5% bonusem
Kdy (měsíc) Co se děje Vstupní investice Výnos
1-3. Naplnění investičního rámce nemovitostmi (např. 5 nemovitostí v celkové hodnotě investičního 

rámce: • A 2.300.000,- • B 1.500.000,- • C 3.100.000,- • D 1.800.000,- • E 1.300.000,-)
10 % při prodeji 

nemovitosti

5. Prodej nemovitostí B a C 4.600.000,- 460.000,-
6.-9. První reinvestice (5.060.000,-)
7. Prodej nemovitostí A a D 4.100.000,- 410.000,-
8.-10. Druhá reinvestice (4.510.000,-)
9. Prodej nemovitosti E 1.300.000,- 130.000,-
9. Výběr prostředků z prodeje nemovitosti E (1.430.000,-)
12. Prodej nemovitostí - první reinvestice 5.060.000,- 506.000,-

Celkový výnos v prvním roce 15,06 % 1.506.000,-
13. Prodej nemovitostí - druhé reinvestice 4.510.000,- 451.000,-

A dále vždy dle individuální domluvy.

Individuální investiční rámec společnosti Prexima 
je ojedinělý nástroj umožňující podílet se 
na zisku z prodeje nemovitostí. 

Díky kombinaci nadprůměrného výnosu a protihodnoty 
v podobě nemovitostí je unikátní možností jak získat 
atraktivní zhodnocení vstupní investice.

Krytí investičního rámce tvoří majetek 
a aktiva společnosti PREXIMA, jejíž jediná 
činnost spočívá v nalézání podhodnocených 
nemovitostí, jejich získání (nákupy, podíly, 
dražby, insolvence atd.) a následném prodeji 
nebo pronájmu za tržní ceny.

Prexima operuje zejména mimo 
pražský region. Svou činnost 
diverzifikuje mezi větší množství 
menších příležitostí a díky tomu 
dosahuje nadstandardního profitu.

PREXIMA 
PREMIUM

INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ 
RÁMEC

Veškerá činnost je zaměřena pouze na nemovitosti. Společnost nikdy neinvestuje 
prostředky investorů do jiných aktiv, než jsou nemovitosti. Majetek společnosti navíc vždy 
až dvojnásobně převyšuje veškeré vložené investice. 90 % zisku společnost reinvestuje. 

Jméno či název klienta

Spolehlivé investice
do nemovitostí

s progresivním výnosem.

PREMIUM



klient - Prexima
editovatelný formulář vč. ochranného prvku

- InDesign, Illustrator

S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách www.prexima.cz a v sídle 
Emitenta, kde jsou zdarma dostupné v tištěné podobě. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 

1.4.2018. 

Pevný roční úrok 
6,0 % (slovy: šest procent) 

ze jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Datum emise: 1.4.2018 
Datum splatnosti emise: 1.4.2025 

Datum splatnosti úroků: 
1. 4. 2019, 1. 4. 2020, 1. 4. 2021, 1. 4. 2022, 1. 4. 2023, 1. 4 .2024, 1. 4. 2025

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosů z něho:

Emitent bude provádět platby Vlastníkům Dluhopisů sám, a to bezhotovostním převodem na 
jejich bankovní účet podle instrukce, kterou Vlastník Dluhopisů uvedl ve Smlouvě o úpisu nebo 

později doručil Emitentovi do jeho sídla. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce o 
bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisu doručena Emitentovi před 

příslušným dnem výplaty a která bude opatřena úředně ověřeným podpisem tohoto Vlastníka 
Dluhopisů. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná 

částka odepsána z účtu Emitenta.

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ:

Emitent:
PREXIMA nemovitosti s.r.o.

IČO: 06987401
se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291477

PREXIMA nemovitosti s.r.o.
Ing. Přemysl Marek, jednatel

DLUHOPIS
PREXIMA PREMIUM 2018

listinný cenný papír na řad
Jméno: 
Narozen: 
Bytem: 

ve jmenovité hodnotě

100 000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých)

S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách www.prexima.cz 
a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné v tištěné podobě. 

Emisní podmínky byly zveřejněny dne 1. 4. 2020. 

Pevný roční úrok 
6,0 % (slovy: šest procent) 

ze jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Datum emise: 1.4.2020 
Datum splatnosti emise: 31.3.2028 

Datum splatnosti úroků: 
31.3. 2021, 31.3. 2022, 31.3. 2023, 31.3. 2024, 
31.3. 2025, 31.3. 2026, 31.3. 2027, 31.3. 2028

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosů z něho:

Emitent bude provádět platby Vlastníkům Dluhopisů sám, a to bezhotovostním převodem 
na jejich bankovní účet podle instrukce, kterou Vlastník Dluhopisů uvedl ve Smlouvě o úpisu 

nebo později doručil Emitentovi do jeho sídla. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce 
o bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisu doručena Emitentovi před 
příslušným dnem výplaty a která bude opatřena úředně ověřeným podpisem tohoto Vlastníka 
Dluhopisů. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná 

částka odepsána z účtu Emitenta.

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ:

Emitent:
PREXIMA nemovitosti s.r.o.

IČO: 06987401
se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291477

PREXIMA nemovitosti s.r.o.
Ing. Přemysl Marek, jednatel

DLUHOPIS
PREXIMA PREMIUM 2020

listinný cenný papír na řad

Jméno: 

Narozen: 

Bytem: 

ve jmenovité hodnotě

100 000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých)

V Z O R

S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách www.prexima.cz a v sídle 
Emitenta, kde jsou zdarma dostupné v tištěné podobě. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 

1.4.2019. 

Pevný roční úrok 
6,0 % (slovy: šest procent) 

ze jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Datum emise: 1.4.2019 
Datum splatnosti emise: 1.4.2027 

Datum splatnosti úroků: 
1. 4. 2020, 1. 4. 2021, 1. 4. 2022, 1. 4. 2023, 1. 4 .2024, 1. 4. 2025, 1. 4. 2026, 1. 4. 2027

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosů z něho:

Emitent bude provádět platby Vlastníkům Dluhopisů sám, a to bezhotovostním převodem 
na jejich bankovní účet podle instrukce, kterou Vlastník Dluhopisů uvedl ve Smlouvě o úpisu 

nebo později doručil Emitentovi do jeho sídla. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce 
o bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisu doručena Emitentovi před 
příslušným dnem výplaty a která bude opatřena úředně ověřeným podpisem tohoto Vlastníka 
Dluhopisů. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná 

částka odepsána z účtu Emitenta.

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ:

Emitent:
PREXIMA nemovitosti s.r.o.

IČO: 06987401
se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291477

PREXIMA nemovitosti s.r.o.
Ing. Přemysl Marek, jednatel

DLUHOPIS
PREXIMA PREMIUM 2019

listinný cenný papír na řad

Jméno: 

Narozen: 

Bytem: 

ve jmenovité hodnotě

100 000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých)

PREXIMAPREMIUM2019321

Vzor Vzorový
1.1.1978
Václavské náměstí 8, Praha 1, 110 00



klient - Simply
interaktivní editovatelný formulář pdf

- InDesign, Photoshop, Illustrator

NABÍDKA

DOMÁCÍ
FOTOVOLTAICKÉ

ELEKTRÁRNY

varianta OPTIMUM

Marek Jůva, Srbská 35, 612 00 Brno-Královo Pole, marek.juva@gmail.com

ZÁKLADNÍ ROZPOČET

Výkon solárních panelů 9 kWp 
Bateriové úložiště SIMPLY 10,24 kWh
Hybridní střídač 10 kW

Cena s DPH celkem 410.000 Kč
Dotace 205.000 Kč
Finální cena 205.000 Kč

Vážený pane Jůvo,

děkujeme za Váš zájem o bližší informace k našim službám. Na těchto 
stránkách naleznete souhrnný přehled, co všechno elektrárna obsahuje 
a co můžete očekávat v průběhu instalace.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat našeho 
specialistu: 
Jakub Semotam, 775 406 020, jakub.semotam@simplyeffective.cz

FVE o výkonu 9 kWp 
a baterií o kapacitě 10,24 kWh

KONFIGURACE A CENA 
VAŠÍ DOMÁCÍ FVE

Fotovoltaická elektrárna 
s inteligentním hybridním 
asynchronním střídačem, 

ukládáním do baterií 
a možností napojení 

záložního zdroje.

TYP STŘECHY 
Sedlová střecha 

se sklonem 30 %

MATERIÁL 
Plech

POPIS ŘEŠENÍ
1 string (řetězec)  s 10 panely 

umístěn severovýchodně
1 string (řetězec) s 10 panely 

umístěn jihozápadně.
Systém s možností ostrovního 

provozu při výpadcích 
distribuční sítě.

Třífázové propojení s domácím 
provozem a se sítí.

GRAF VÝKONU - MĚSÍČNÍ STATISTIKA FVE

MAPKA SLUNEČNÍHO SVITU
50 % 50 % 50 % 50 %

BEZ OPTIMIZÉRU

Výkony všech modulů jsou ovlivněny výkonem nejslabšího modulu

50 %

Každý modul může dosáhnout svého nejlepšího výkonu 

S OPTIMIZÉREM 87,5 %

50 % 100 % 100 % 100 %

ZÁRUKY
• 25 let na výkon 

FVE panelů
• 15 let na 

mechanické 
části panelů

• 10 let na baterie
• 5 let na střídač

VÝKUP 
PŘEBYTKOVÉ 

ELEKTŘINY
Zařídíme Vám 

VÝKUP ZA TRŽNÍ 
CENU. Vyrobenou 

elektřinu navíc, kterou 
nespotřebujete nebo už 
Vaše elektrárna neuloží 
v bateriích prodáte za 
velmi výhodnou cenu.

Od 1. ledna pro všechny 
kraje. Pro zbytek roku 

2022 zejména na 
Moravě.

Aktuální ceny 
vykupované elektřiny 
jsou: 5 556 Kč/MWh

OPTIMIZÉRY
OPTIMIZÉRY JSOU SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŘEŠENÍ.

ZVYŠUJÍ VÝKON AŽ O 20 % ROČNĚ.

Optimizéry zvyšují výkon celé panelové 
řady. Optimizér je připojen ke každému 
panelu zvlášť a optimalizuje jeho výkon. 

Když dojde k zastínění/překrytí 
(listí, trus, sníh, prach, špína atd.) některého 

ze solárních panelů, bez optimizéru dojde 
k poklesu výkonu všech zapojených panelů 

v řadě. Se zapojenými optimizéry však 
klesne výkon pouze u těch, které byly 

překryty nebo zastíněny.

Optimizéry pomáhají maximálnímu 
výkonu FVE.

Bateriový systém PYTES
E-BOX-48100R
Moderní standard prizmatických 
LIFEPO4 baterií s desetiletou 
zárukou. Každý článek je vybaven 
vlastním inteligentním kontrolním 
systémem - BMS.

Hybridní střídač 
Deye - SUN-10K-SG04LP3-EU
Hybridní střídač o výkonu 10 kW 
s možností dvou stringů (řetězců panelů). 
Multifunkční zařízení schopné ostrovního 
provozu, napojení na síť či připojení 
záložního generátoru. Včetně aplikace 
pro sledování výkonu a stavu baterií.
• Rozměry: 420 x 656 x 281 mm 
• Hmotnost: 45 kg 
• LCD obrazovka 
• vodovzdorný a prachuvzdorný 
• Plný výkon při 45°C 
• Různé možnosti monitoringu
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Multibusbarové solární panely SunPro
Vysoce inovativní technologie umožňující maximalizaci 
výkonu.
Monokrystalické panely s využitím technologie 
půlených článků v současné době představují nejvyšší 
standard kvality.
Panely jsou nadstandardně vybaveny optimizéry 
zajišťujícími maximální výkon celkové instalace.
Rozměry: 2094 x 1038 x 35 mm 
Hmotnost: 23,5 kg 
Provozní teplota (°C): -40/+ 85
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CELKOVÝ POSTUP

Připravíme veškerou dokumentaci k podpisu smlouvy.

Postaráme se o podání žádosti o dotaci.

Postaráme se i o administrativu k zapojení

Vaší nové elektrárny do veřejné sítě.

Pak se naši technici postarají o instalaci, 
včetně potřebných revizí.

Posledním krokem bude zajištění výplaty dotací na Váš účet, 
o které se postará naše administrativní oddělení.

Uzavření 
smlouvy

Finální 
nabídka

Instalace 
elektrárny

Vyřízení 
dotace

Zapojení do sítě 
včetně revizí

Ozve se Vám 
specialista

Návštěva 
technika Nabídka
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- InDesign, Photoshop, Illustrator

,,Cestovat se dá 
mnoha způsoby. 

Někteří však 
nehledají určité cíle. 

Jejich cílem je už 
samotná cesta“
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KAŽDÝ ROK SE V RŮZNÉM POČTU I ZASTOUPENÍ 
SEJDE PÁR ODVÁŽNÝCH PŘÍZNIVCŮ 50 I VÍCE 
LET STARÝCH MOTOREK ZNAČKY JAWA 
A VYRÁŽÍ PO EVROPĚ ZA NEVŠEDNÍMI ZÁŽITKY.

Středová hřbetní značka, povinné
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expediční trika 

- InDesign, Photoshop, Illustrator
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