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Úvodní slovo

Studentská unie ČVUT
Tři slova, která obsahují tolik vlastností, že kdyby se měly vypsat na jednu stránku, tak jim 
nestačí. Natož dvě, tři, ... 

Studentská unie ČVUT dává svým členům neuvěřitelný prostor k realizaci, otevírá jim dveře 
tam, kam by byly jinak vždy zavřeny, je platformou pro desítky ambiciózních projektů a rok 
co rok do ní přichází lidé, kteří ji chtějí udělat ještě lepší. Je též i organizace, která díky své 
činnosti dělá život tisícům ČVUŤáků mnohonásobně lepší. Nejsou to jen různé párty a akce, 
ale také zastupování a hájení práv studentů ubytovaných na kolejích.

Jsme zatím největší studenstká organizace ve střední Evropě. Na této úrovni bychom 
nebyli, kdybychom nešli s dobou a nereagovali na aktuální trendy.

I to je jeden z důvodů, proč vznikl nový Jednotný vizuální styl Studentské unie ČVUT, 
který upravuje vizuální komunikaci Studentské unie ČVUT jako celku (nikoliv jednotlivých 
klubů). Původní manuál byl skvělý na svoji dobu, nicméně je třeba jít dál. Posouvat hranice 
možností a objevovat neobjevené. 

Pevně věřím, že nový Jednotný vizuální styl sjednotí komunikaci značky Studentské unie 
ČVUT a posune ji opět o nějaký ten krůček dál.

Milan Kurka 
PR manažer (Centrála 2019–2021)
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symbol 
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Spojení lidí a studentských organizaci v jednu jedinou Studentskou unii ČVUT.
Takový je motiv symbolu Studentské unie ČVUT, který prošel od své první verze drobnou 
úpravou. Tou je zakulacení . Symbol je tak více symetrický a jednotný.

1.1 – základní symbol SU ČVUT 
folder /logo-a-symbol/symbol

Symbol > Konstrukce symbolu

OCHRANNÁ ZÓNA SYMBOLU
Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádný text či jiný prvek. 
Velikost ochranné zóny symbolu je shodná s průměrem 
kruhové části loga, v konstrukci označeno jako „K“.

K
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Barva a rozložení symbolu by se němělo bezmyšlenkovitě měnit ze zadefinovaných barev. 

Stanovujeme však výjimky:
–   modifikace symbolu při mimořádných příležitostech (např. barvy při státním svátku),
–   užívání obrysové varianty (bez vnitřní výplně).

1.1 Symbol
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Logo kombinuje symbol spojení organizací s doplňkovým textem označující název 
organizace. Zadefinováno je několik variant.

1.2 Logo

folder /logo-a-symbol/logo-CJ
 folder  zakladni-verze
 folder  doplnkova-verze
folder /logo-a-symbol/logo-AJ
 folder  zakladni-verze
 folder  doplnkova-verze

Doporučujeme používat jako primární verzi.

Pokud nebude možné užít vertikální verzi (například dojde  
k porušení minimální velikosti loga), je potřeba použít verzi 
doplňkovou. 

Pravidla pro práci s logem jsou uvedeny na následujících 
stránkách.

Doporučujeme používat na místech, kde není 
možné užít vertikální logo.

Pravidla pro práci s logem jsou uvedeny na 
následujících stránkách.

Základní verze

Doplňková verze
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folder Umístění souborů

1.3 Barevné varianty loga

Logo Studentské unie ČVUT se nebojí přiznat svoji barvu a tak ho lze použít v několika 
barevných mutacích. 

RGB  201, 6, 16
CMYK  0, 97, 92, 21 
PANTONE 3517 C

RGB 0, 0, 0
CMYK  
100, 100, 100, 100 
PANTONE BLACK

RGB 255, 255, 255
CMYK  
0, 0, 0, 0 

Logo by nemělo mít jinou barvu, než jsou barvy výše předepsané.

Výjimku tvoří (stejně jako v případě symbolu) modifikace loga při mimořádných příležitostech.



1.4 Barevné podklady

 100% černá

 90% černá

 80% černá

 70% černá

 60% černá

 50% černá

 40% černá

 30% černá

 20% černá

 10% černá

1.5 Jazykové mutace

 tmavá

 tmavá

 tmavá

 světlá

 světlá

 světlá

Pro přiblížení světa Studentské unie ČVUT zahraničním studentům (ať už těm krátkodobým, 
nebo dlouhodobým) vznikla anglická mutace loga vycházející s překladu názvu organizace 
„CTU Student Union“. Doporučujeme toto logo používat na anglických informačních 
letácích či na propagačních předmětech zaměřených na zahraniční členy klubu.
Pro práci s jazykovými mutacemi platí stejná pravidla, jako pro práci s logem českým.
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 0% černá

Vyniknutí loga na rúzných barevných pozadí zajišťují pravidla pro užívání bílé či černé 
verze loga. 

Doplňková verze

Základní verze



1.6 Ochranné zóny loga

Aby logo plnilo svůj význam – tedy reprezovat organizaci, je nutné, aby bylo dostatečně 
izolované od okolního obsahu. I z toho důvodu je nutné dodržovat ochranné zóny, což je 
prostor kolem loga, ve kterém by se neměl objevit žádný obsah.
Definované ochranné zóny platí ze všech stran loga.

Základní verze

x

x/4

x/4

Doplňková verze

z

z/2 z/2

z/
2

1.7 Minimální velikosti loga

Logo je bezpochyby výrazný prvek, který dává organizaci tvář. Proto by mělo být čitelné 
a viditelné za každých okolností. Z toho důvodu jsou stanoveny minimální rozměry, od 
kterých lze logo používat.

Minimální výška: 15 mm

Pod tuto velikost nelze základní verze loga použít a měla by být 
použita doplňková verze.

Základní verze

Minimální výška: 8 mm

Pod tuto velikost nelze použít jakákoliv verze loga a mělo by být 
nahrazeno samostatným symbolem.

Doplňková verze
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14 Jednotný vizuální styl SU ČVUT > Nepovolené manipulování s logem

1.8 Nepovolené manipulování s logem

1

Studentská unie
ČVUT

2 3

4 5

Vysvětlení

1 – není dovoleno manipulovat s perspektivou loga v prostoru 2D
2 – není dovoleno měnit fonty v logu za žádných okolností
3 – není dovoleno logo deformovat, neúměrně zužovat a pod.
4 – není dovoleno měnit vzdálenosti mezi symbolem a typografickou značkou
5 – není dovoleno měnit barvy buď symbolu, nebo typografické značky (pokud se bude 
 jednat o užití výjimky při mimořádných příležitostech, je nutné přebarvit celé logo, 
 ne jen část)



2 barvy



RGB 240, 7, 19
HSV 357, 97, 94
CMYK 0, 97, 92, 6
LAB 50, 76, 59

RGB 201, 6, 16
HSV 357, 97, 79
CMYK 0, 97, 92, 21
LAB 42, 67, 51
PANTONE 3517 C

RGB 163, 5, 13
HSV 357, 97, 64
CMYK 0, 97, 92, 36
LAB 34, 57, 43

Primární barvy Doplňkové barvy

2.1 Barvy

RGB 242, 135, 5
HSV 33, 98, 95
CMYK 0, 44, 98, 5
LAB 67, 34, 72
PANTONE 2012 CP

RGB 100, 39, 140
HSV 276, 72, 55
CMYK 29, 72, 0, 45
LAB 30, 45, -45
PANTONE 3583 CP

RGB 0, 72, 153
HSV 212, 100, 60
CMYK 100, 53, 0, 40
LAB 32, 14, -49
PANTONE 2945 CP

RGB 4, 157, 217
HSV 197, 98, 85
CMYK 98, 28, 0, 15
LAB 61, -13, -40
PANTONE 2192 CP

RGB 0, 154, 147
HSV 177, 100, 60
CMYK 80, 15, 47, 2
LAB 57, -35, -6
PANTONE 320 CP

RGB 0, 150, 64
HSV 146, 100, 59
CMYK 100, 0, 100, 0
LAB 54, -53, 36
PANTONE 2426 CP

RGB 242, 203, 5
HSV 50, 98, 95
CMYK 7, 18, 94, 0
LAB 83, -1, 83
PANTONE 7548 CP
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RGB 0, 0, 0
HSV 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
LAB 0, 0, 0

Při tvorbě grafických výstupů je třeba dbát 
na to, jaký barevný prostor je zvolen. Pro 
jednotlivé scénáře uvádíme správný barevný 
profil. Zvolení špatného profilu může 
způsobit špatnou interpretaci barev.

DISPLEJE
Pro zobrazování na displejích, televizích a 
dalších zobrazovacích zařízení se užívá profil 
RGB.

TISK
Tiskoviny se připravují v profilech CMYK 
nebo PANTONE. Jednotlivé užití se liší tím, 
jakým způsobem budou tiskoviny tištěny. 
Pokud je tiskovina tištěna digitálním tiskem, 
profil barev je CMYK. Při tisku ofsetem je 
nutné zvolit vždy PANTONE. O tom, jakým 
způsobem bude vaše tiskovina tisknuta, se 
informujte u své tiskárny. Většina tiskovin se 
však tiskne digitálně. 

ON-LINE A WEBOVÉ STRÁNKY
On-line materiály se většinou zobrazují na 
displejích, kde se užívá profil RGB.

commentDISPLEJE
POČÍTAČE

MOBILNÍ TELEFONY

RGB

TISKOVINY

CMYK
PANTONE

ON-LINE
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

RGB

Jednotný vizuální styl SU ČVUT > Volba barevných profilů 19

Barva, která Studentskou unii ČVUT charakterizuje, byla vždy v teplých tónech. Jednotný 
vizuální styl tímto určuje jako primární barvy tři odstíny červené, které mohou být 
doplněny doplňkovými barvami. 

Pro podkladové barvy 
doporučujeme tonalitu 
15 % či 30 %, dle 
potřeby.
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3.1 Primární font

Logo je bezpochyby výrazný prvek, který dává organizaci tvář. Proto by mělo být čitelné 
a viditelné za každých okolností. Z toho důvodu jsou stanoveny minimální rozměry, od 
kterých lze logo používat.

Fontem zvoleným pro jednotný vizuální styl Studentské unie ČVUT je Titillium. Tento font 
byl zvolen kvůli svému modernímu vzhledu, dynamičnosti a univerzálnosti.

Licence fontu umožňuje jeho plné použití jak pro osobní potřebu, tak pro potřebu 
komerční. Licenčně jsou pokryty prakticky všechny oblasti, ve kterých by se měl objevit  
– tisk, on-line bannery, webové stránky a pod. včetně distribuce.

Titillium existuje v několika řezech. V rámci jednotného vizuálního stylu Studentské unie 
ČVUT jich používáme pro zjednodušení komunikace jen několik.
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Na následujících stránkách jsou jednotlivé řezy vypsány včetně ukázky.
Není dovoleno užívat jiné řezy než ty, které jsou zadefinovány.comment

folder /fonty
 folder  zakladni
 folder  web

folder Umístění souborů

Titillium
je moderní a dynamický.

Stejně jako my.



Studentská unie ČVUT (SU 
ČVUT) umožňuje všem realizovat 
své sny, pořádat akce, bavit 
se, cestovat, tvořit, odpočívat, 
vzdělávat se, sportovat a dělat 
spoustu dalších věcí. Studentská 
unie ČVUT je studentská 
organizace s pestrou škálou klubů 
a velkou nabídkou nejrůznějších 
aktivit. Zároveň je to nezávislá 
organizace s vlastním řízením, 
strukturou, pravidly a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Light
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Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své sny, 
pořádat akce, bavit se, cestovat, 
tvořit, odpočívat, vzdělávat se, 
sportovat a dělat spoustu dalších 
věcí. Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je to 
nezávislá organizace s vlastním 
řízením, strukturou, pravidly  
a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Light Italic

Jednotný vizuální styl SU ČVUT > Primární font 25



Studentská unie ČVUT (SU 
ČVUT) umožňuje všem realizovat 
své sny, pořádat akce, bavit 
se, cestovat, tvořit, odpočívat, 
vzdělávat se, sportovat a dělat 
spoustu dalších věcí. Studentská 
unie ČVUT je studentská 
organizace s pestrou škálou klubů 
a velkou nabídkou nejrůznějších 
aktivit. Zároveň je to nezávislá 
organizace s vlastním řízením, 
strukturou, pravidly a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Regular
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Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své sny, 
pořádat akce, bavit se, cestovat, 
tvořit, odpočívat, vzdělávat se, 
sportovat a dělat spoustu dalších 
věcí. Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je to 
nezávislá organizace s vlastním 
řízením, strukturou, pravidly  
a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Regular Italic

Jednotný vizuální styl SU ČVUT > Primární font 27



Studentská unie ČVUT (SU 
ČVUT) umožňuje všem realizovat 
své sny, pořádat akce, bavit 
se, cestovat, tvořit, odpočívat, 
vzdělávat se, sportovat  
a dělat spoustu dalších věcí. 
Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je 
to nezávislá organizace  
s vlastním řízením, strukturou, 
pravidly a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Semibold
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Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své sny, 
pořádat akce, bavit se, cestovat, 
tvořit, odpočívat, vzdělávat se, 
sportovat a dělat spoustu dalších 
věcí. Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je to 
nezávislá organizace s vlastním 
řízením, strukturou, pravidly  
a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Semibold Italic
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Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své 
sny, pořádat akce, bavit se, 
cestovat, tvořit, odpočívat, 
vzdělávat se, sportovat a dělat 
spoustu dalších věcí. Studentská 
unie ČVUT je studentská 
organizace s pestrou škálou 
klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je 
to nezávislá organizace  
s vlastním řízením, strukturou, 
pravidly a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Bold
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Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své sny, 
pořádat akce, bavit se, cestovat, 
tvořit, odpočívat, vzdělávat se, 
sportovat a dělat spoustu dalších 
věcí. Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň je to 
nezávislá organizace s vlastním 
řízením, strukturou, pravidly  
a posláním.

Rodina písma: Titillium
Řez písma: Bold Italic
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3.2 Sekundární font

Tam, kde to není možné (např. alternativní textové procesory, on-line služby aj.) může být 
primární font nahrazen fontem sekundárním. Před jeho užitím si doporučujeme ověřit, 
zda opravdu není možnost použití primárního fontu.

Jako sekundární font byl zvolen Arial, který je v základu dostupný na většině počítačů či 
on-line službách pro editaci dokumentů.

Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) 
umožňuje všem realizovat své sny, 
pořádat akce, bavit se, cestovat, 
tvořit, odpočívat, vzdělávat se, 
sportovat a dělat spoustu dalších 
věcí. Studentská unie ČVUT je 
studentská organizace s pestrou 
škálou klubů a velkou nabídkou 
nejrůznějších aktivit.

Rodina písma: Arial
Řez písma: Regular

Studentská unie ČVUT (SU 
ČVUT) umožňuje všem realizovat 
své sny, pořádat akce, bavit 
se, cestovat, tvořit, odpočívat, 
vzdělávat se, sportovat a dělat 
spoustu dalších věcí. Studentská 
unie ČVUT je studentská 
organizace s pestrou škálou klubů 
a velkou nabídkou nejrůznějších 
aktivit.

Rodina písma: Arial
Řez písma: Bold
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3.3 Pravidla sazby

Nadpisy

Nadpis 1 Velikost: 24 b.
Proklad: 28 b.

Nadpis 2 Velikost: 20 b. 
Proklad: 24 b.

Nadpis 3 Velikost: 18 b. 
Proklad: 22 b.

Nadpis 4 Velikost: 16 b.
Proklad: 20 b.

Nadpis 5 Velikost: 14 b. 
Proklad: 18 b.

Pro všechny úrovně nadpisů užíváme řez Bold. 

Při sázení textu doporučujeme 
dodržovat jednotlivé úrovně, 
nicméně pokud bude třeba, 
je možné například užít styl 
„Nadpis 3“ jako hlavní nadpis  
a pod. 

comment

Perex

Perex je označení článku, příspěvku či úvod, který by měl čtenáře motivovat k dalšímu 
čtení. Pro perex doporučujeme užívat řez Semibold.

Sazba perexu

Velikost: 14 b.
Proklad: 16 b.

Obyčejný text

Standardní text, jako je tento odstavec. Do kategorie obyčejného textu spadá vše, 
co není nadpis či perex. Pro obyčejný text se doporučuje řez Regular, pro zvýraznění 
důležitých informací se doporučuje řez Bold. Tato varianta se aktivuje sama např.  
v textových procesorech jako MS Word a pod., viz ukázku níže.

Nový vizuální styl se bude nasazovat postupně. 
„Nejprve je třeba vyměnit všechny jeho prvky ve 
světě on-linu, následně dojde k jeho implementaci 
do dalších dokumentů, jako jsou například výroční 
zprávy a podobně,“ uvedl prezident Studentské 
unie ČVUT Ing. Stanislav Jeřábek.

Právě nasazování do „off-line“ prostředí je však 
mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát. 
Součástí balíčku jsou také šablony, které v sobě 
obsahují všechny doporučené styly. Psaní výroční 
zprávy, zápisů ze zasedání a pod. nebude o nic 
náročnější, než nyní.

Sazba obyčejného textu

Velikost: 12 b.
Proklad: 14 b.

Bonsum deteres fureor hocum hucer 
adhui iactanu sentem, me modici publius 
fue consulis. Vo, C. Edium fac re et 
resimum ad Catum omneque consul vis 
halin hoccioreo in ationlo crevidem ips.
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Nový akademický rok opět zahájí  
legendární akce od Studentské unie ČVUT
Bonsum deteres fureor hocum hucer adhui iactanu sentem, me modici 
publius fue consulis. Vo, C. Edium fac re et resimum ad Catum omneque 
consul vis halin hoccioreo in ationlo crevidem ips, fin.

Go etrat, nes, sulla tat, condam nerured con dum, forecrum quam iae inum quemus 
nonsulum o erbem, conem, visse cla nunc vivitan demereb untrum obus nontem abit.

Ferei inpra L. Mulibul vis intis fui consulem acit ves consum mur. An ad sum ductorem 
popotabus aut acessilinc musside imure que facreor umuscipierum essin nitis.

Akce, na které se nezapomíná
An rei spio, num me vit furo vis castus preorbis audet? qui pecem nos ommod conditartes 
consum temqua tam pat fui foriciorunum habemov idetilissum ia Si pere certe consupio 
hocul uniam hicesce rfectantia dis. Nihil te et vista pescie est egere rem horevividet 
actum probut nonsuli tabenatum et viverec tussere nterites re invocchum in Ita rei 
telibus, quam atimis, ocul hostamendi prio, Catquampl. Opoptisque ta maior hoccivatius 
nor la rem in senteba turnimis hocaessenam hae, utem vis eorbefeci ponve, viris Cata, 
facruntrum se faccit. Gratua consulus iderus et Catur auribunum tus forbi egerei poenata, 
nem occhin re nortestrumus audem reis iu ceremured idestius nosse nere fue pat istes? 
Opimis; nonsultore pro, untus pondem eri ius essimo crum delinte, vir untienictum mus 
publicavo, duci pertam hore quos, quas hortericiam adenaterdic maximant? Obsedere 
peridep estanulibut L. Silis starivit. Re ad inatam inum nonsum

Ukázka nasázeného textu
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Osobní vizitky4.1 Informace k implementaci

Ing. Jméno PŘÍJMENÍ
Funkce

phone +420 608 111 222
envelope e-mail@su.cvut.cz
linkedin @username
dog libovolný řádek
magic libovolný řádek 2

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6
https://su.cvut.cz

Studentská unie ČVUT

Na následujících stránkách najdete ukázkovou implementaci pravidel nového Jednotného 
vizuálního stylu do různých prvků – dokumenty, reklamní předměty a jiné.

Je třeba pamatovat na to, že se jedná pouze o ukázky, tedy ne o závazný předpis. Nový 
Jednotný vizuální styl je otevřený všem kreativcům, kteří mohou popustit uzdu fantazii 
a navrhnout jiný vizuál daných předmětů či prvků (za dodržení pravidel uvedených 
v předchozích kapitolách).

Šablony k dále vyobrazeným předmětům jsou uloženy v ZIP archivu, který je přístupný 
přes QR kód na stránce č. 2.
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Současný jednotný vizuální styl definuje nepříklad i obálku významných tiskovin  
Studentské unie ČVUT, například níže vyobrazenou Výroční zprávu.

Hlavičkový papír

Studentská unie ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00  Praha 6
https://su.cvut.cz

su@su.cvut.cz

Jsme Studentská unie ČVUT.

Zápis se zasedání Studentského Parlamentu
9. 6. 2020, Klub Čajovna

zápis provedl: Milan Kurka

1. Schválení programu schůze
Prezident Ing. Stanislav Jeřábek přivítal přítomné delegáty a seznamuje je s jím navrženým programem, který 
byl zaslán do konference parlamentu.

1. Schválení programu zasedání (vede: S. Jeřábek, typ: hlasování, čas: 5 min.)
2. Pozastavení klubu ABCD (vede: S. Jeřábek, typ: informace, čas: 10 min.)
3. Info z Centrály (vede: S. Jeřábek, typ: informace, čas: 30 min.)
4. Bubenečská kolej
5. Situace v dalších klubech
6. Vzdálené jednání a hlasování
7. Odvody
8. Ostatní
9. Info z klubů (vede: S. Jeřábek, typ: informace, čas: 10 min.)
10. Info z AS ČVUT (vede: zástupce AS ČVUT, typ: diskuze, čas: 5 min.)
11. Schválení ekonomické činnosti Centrály – zaČVUTění (vede: J. Svoboda, typ: hlasování, čas: 10 min)
12. Různé (vede: S. Jeřábek, typ: informace, čas: dle potřeby)
13. TPPPPPPPP (vede: S. Jeřábek, typ: nespecifikováno, čas: dle potřeby)

Usnesení 2020-06-01:
„Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán do konference Parlamentu 
SU ČVUT dne 9. června 2020.“
OHP: 10; 10:0:0 – Usnesení bylo přijato

2. Pozastavení klubu ABCD
S. Jeřábek: Epre, atem expla ipsuntion eatur, quos exceprenimi, quiaese riassit pla delia nos dicatenis diciis 
magnia voluptatume sima sedi doles sunt, voluptatis untibeatiis il eic to molupis adiatur alis cum voluptatus 
vent faccabo repero dolore conseque es quod qui as nustrunt.
Ebis pro moluptatur millatat pliquis tisint, cum nustincid utesequ atemporias andia et fugia qui aut facimod 
ipsundio iscia ex et delibea temquaspe re quatur? Quid estio. Nam doles elest experep erovitiuntis aliquias 
aborehendae isciam, cullupta dolestius nonsequam, que con evenestem quos sante volumendis perspidel 
mossita ssuntum harum ellaccabore, ommos quati cus, occus premquodisci rest, que nisit estia sapiend electi 
ant, quam fugite re volorum, consequam ex et ut accae velluptam fugiaspidel inctur aspeliquod molendae 
laccus elenderfero molorit laccull aturemquunto il minimos et elitis endania cus molum sit eicius eatiis quam, 
officti osaerum hil imolecti duntemo dolorum is et verum ut resecus, inci consequam quiaecum quistrunt 
labor sedit dis ex et eium labore prati corum dolut ad mod ma vendi illacep ellorro modigen delibus as eium 
reius, omnis apient ulpario. Enit abore con conecte mporepu dipsum, volupta sperchilit aut volorum ini odias 
qui denit, ut acimagn ihilit quodiciam endit quo bla que dolupti as maximolut et aut que porepelesto volor sini 
doloriatio. Puditat dolorru meniendia dio doluptate erferumquo quistendit eatur atquaep elestio?
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Obálka tiskovin



Roll-upy mohou různých druhů – od standardních prezentačních po náborové. 

Roll-upy
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Muší křídlo



Klasická placka pro rozdej na akcích, nebo klidně i jako odměna pro naše aktivní členy.

Buttony Kuličkové pero
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