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Grafika v kontextu…



Časopisy, zpravodaje, publikace


Zpravodaje městských částí 
Brno-Bohunice, Černovice, 
Starý Lískovec, Královo 
Pole, Brno-střed
sazba | inzerce | produkce


Magazín Národního divadla Brno
redesign loga | layout | sazba | produkce


Časopis KULT!
redesign loga | layout | sazba




Časopis Svět průmyslu
layout | grafika | sazba 


Časopis Svět zdravotnictví
layout | grafika | sazba 


Karel Čapek: O republice, politice a Masarykovi

sazba | kolorování dobové ČB fotografie

Časopisy, zpravodaje, publikace



Katalogy, profily společnosti, výroční zprávy
 
Nemocnice Blansko – výroční zpráva
návrh layoutu

 
Medicco – katalog produktů 
koncept | grafika | sazba

 
ARGO GROUP – profil společnosti

koncept | grafika | sazba | produkce



Katalogy, profily společnosti, výroční zprávy


Uddeholm – katalog hutního materiálu
sazba | produkce


TIENS – katalog produktů

grafika


SATT – profil společnosti

grafika| sazba



Letáky, prospekty


VUT Brno – leták LDA

grafika | sazba| produkce


TIENS – prospekt
grafika| sazba


MARS – produktový leták

grafika| produkce

 
VUT Brno – leták EPE

grafika| sazba | produkce


AB Komponenty – leták

grafika | sazba| produkce


Stanislav Marcell – leták

grafika | sazba| produkce



Letáky, prospekty


AB Komponenty – leták

grafika | sazba| produkce


Stanislav Marcell – leták

grafika | sazba| produkce


Liberland – leták
grafika | sazba


TIENS – leták s tvarovým  
výsekem, grafika | sazba



Jazykové mutace, CAT systémy



Tisková inzerce

www.mandlarna.cz

UNIKÁTNÍ HUSTOPEČSKÁ

MANDLOVÁ
KAVÁRNA
Už i v Brně

NOVĚ OTEVŘENO

Dominikánská 1
VELKÝ ŠPALÍČEK

Právě jsme zahájili příjem objednávek na drůbež: 

Na původu a kvalitě nám záleží

Nabídka drůbeže z Fojtství Gručovice
Kuře (cca 2 kg): 149,- Kč/kg 
Kachna (cca 3 kg): 175,- Kč/kg
Perlička (1,8–2 kg): 279,- Kč/kg 
Kohout (2,2–2,7 kg): 192,- Kč/kg
Slepice (cca 2kg): 149,- Kč/kg

Objednávky přijímáme 
do soboty 27. 10. 
Vyzvednutí bude možné od 
čtvrtka 1. 11. do pátku 2. 11.

Nabídka drůbeže Rybářství Hodonín
Svatomartinské husy (4–5,5 kg): 259,- Kč/kg
Objednávky přijímáme do středy 31.10. nebo do vyprodání zásob.
Vyzvednutí bude možné od čtvrtka 8. 11. do pátku 9. 11.

V NAŠÍ NABÍDCE 
DÁLE NAJDETE:
Vyzrálé hovězí, telecí 
nebo jehněčí maso 
z Bílých Karpat, vše 
v BIO kvalitě. Kuřecí 
nebo králičí maso od 
našich farmářů a spoustu 
dalších dobrot.

Pekařská 2, Brno-střed
Marie Steyskalové 2, Brno-Žabovřesky

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00www.dobrejspajz.cz

Obleky na míru se v dnešní době stávají běžnou součástí šatníku téměř každého muže. ať už 
tedy tuto službu vyhledáváte z důvodu nekonfekční postavy anebo zkrátka požadujete dobře padnoucí 
oblek ze špičkových materiálů od renomovaných evropských firem, nabízí vám tato česká značka kvalitní 
a precizní řešení.

Můžete si dále vybrat z kvalitních kontrastních podšívek anebo využít možnost vyšití monogramu na výrobek. 
V neposlední řadě je pak samozřejmostí nabídka kvalitních košil šitých na míru, barevně sladěných s hedvábnou 
nebo polyesterovou kravatou.

– ZakáZkOvé krejčOvství (obleky, košile, dámské kostýmky, kabáty...)
– Obleky od předního českého výrobce
– kompletní městská móda (jeany, trička, mikiny, svetry...)
– spOrtOvní kOlekce – Yachting BMW, Golf  BMW

móda prO muŽe
Horova 6b, 616 00 brno-Žabovřesky

denisa bartošová, tel.: 775 421 028
www.modapromuzebrno.cz

móda prO muŽe

Ve spolupráci s firmou Koutný spol. s r.o.


Inzerce: Móda pro muže
grafika| produkce


Inzerce: Dobrej špajz
grafika | produkce


Inzerce: Mandlová kavárna
grafika | produkce



Plakáty, kelendáře

S.E.N. – nástěnný kalendář
koncept | grafika | sazba


MČ Brno-střed – nástěnný kalendář
grafika | sazba


MČ Brno-střed – programový plakát
grafika | sazba


Pivovar Černá Hora – plakát

grafika




KELLER – grafická šablona pro Power Point 
v souladu s firemní identitou


doc. JUDr. Ing. Zdeněk DUFEK, Ph.D. –  
grafická šablona pro MS WORD v souladu  
s firemní identitou

Šablony pro MS Office

25 let
zakládání staveb

www.kellergrundbau.cz

Zaměstnanci
v průběhu 25 let

Kancelář BRNO

5

Doubí 201/ 18, 644 00 Brno | IČ: 66521041
zdufek@seznam.cz | www.zdenekdufek.cz

ODBORNÝ POSUDEK
číslo 19/2020

ocenění nemovitých věcí, a to:
pozemek p.č. 1234 st. 56 vše evidováno na LV č. 789456 v k.ú. Letonice, obec Letonice, okres Vyškov, 
kraj Jihomoravský.

Vlastník nem. věcí dle KN: CZ s.r.o.
 Adresa 25, 612 00 Brno
 IČ: 12345678

Objednatel: CZ s.r.o.
 Adresa 25, 612 00 Brno
 IČ: 12345678

Vypracoval: KMM Investing, s.r.o.
 JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., jednatel společnosti
 se sídlem Doubí 201/18, 644 00 Brno
 IČ: 01380796
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Loga
grafické návrhy | manuály jednotného vizuálního stylu


Stanislav Marcell – web  
Pohodová rekonstrukce
grafika | realizace

Tvorba webů 
na platformě
Wordpress/Typo3

Loga, ostatní


GASTROVIDEN – sloha
grafika | produkce


Pivovar Černá Hora – visačka na pípu
grafický návrh | výroba vzorků


Medicco – lanyard („machršňůra“) | grafika


