
MŮJ KOUSEK 
ŠTĚSTÍ

Vychází každé pondělí

MOJE ŠŤASTNÁ 
HVĚZDA

Vychází každou středu

MOJE SLADKÉ 
TAJEMSTVÍ

Vychází každou druhou středu

MOJE CHVILKA 
POHODY

Vychází každý čtvrtek

MŮJ ČAS NA 
KAFÍČKO

Vychází každý čtvrtek

EXTRA VELKÉ KŘÍŽOVKY
11. ledna 2021 přinášíme na trh nové vydání 
velmi oblíbeného titulu každým fandou křížovek 
a luštění. 

260 stran nabitých křížovkami a osmisměrkami, 
kde se z tajenek dozvíte spoustu zajímavostí 
a tajemství o památkách České republiky.

MŮJ ČAS NA KAFÍČKO PRO ŽENY
4. ledna 2021 vychází další číslo nového měsíčníku, 
který si mezi našimi čtenářkami okamžitě získal 
velkou oblibu. 

Naše redakce Vám každý měsíc přináší magazín 
plný společenských novinek, rad v oblasti módy, 
psychologie, zdravého životního stylu, ale navíc 
i příběhů čtenářek, kreativních nápadů a receptů. 
Zkuste a nevynecháte již ani jedno vydání! 

MŮJ ČAS NA KAFÍČKO SPECIÁL 
Od 7. ledna 2021 mohou naše čtenářky zakoupit 
další speciál oblíbeného týdeníku Můj čas na 
kafíčko. 

Zaměřili jsme se opět na Vaše oblíbené téma – 
bylinky a přinášíme Vám spoustu novinek a rad, 
které Vás i v zimě vzpruží a blahodárně zapůsobí 
na psychickou pohodu.

Ivana Přibyslavská
ředitelka odd. distribuce

vydavatelství RF Hobby s. r. o.

Věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň, které si velmi vážíme.
S přátelským pozdravem

Předplatné měsíce
Speciální akce na leden:

2x
21. Století  
eXtRA
+ 2x DVD

12x
21. Století  
+ 2x DVD
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699 Kč
cena jen

Pro nové roční předplatitele

Objednávejte na www.predplatne.cz, www.darujtecasopis.cz s heslem předplatné měsíce

408 Kč
Ušetříte

oproti ceně na trhu

dvouleté předplatné

Možnost si předplatit též elektronické
předplatné na: www.alza.cz/media

JAK SI JEDNODUŠE OBJEDNAT ČASOPIS REZIDENCE
E-MAILEM:

■ pro ČR: rezidence@predplatne.cz
■ pro SR: herslova@lkpermanent.sk

ELEKTRONICKY:
www.predplatne.cz

TELEFONICKY:
■ pro ČR:
na tel. č.: 

234 092 851
■ pro SR:
na tel. č.: 

00421/2/49 11 12 03

SMSkou:
■ pro ČR na tel. č. 900 11 06
■ pro SR na tel. č. 7036

ve tvaru: OBJ REZ JMENO PRIJMENI ULICE
CISLODOMU MESTO PSC

(Používejte pouze velká písmena bez diakritiky. 
Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. 
Technicky zajišťuje ATS Praha.)

VYUŽIJTE MOŽNOST DAROVACÍHO LISTU, více na www.predplatne.cz

Originální povlečení v kvalitě
DENSEFORCÉ ozdobí každou postel

DENSEFORCÉ®

je hladká, jemná a něžná tkanina ze 100% přírodní bavlny.
Hustota tkaní (počet vláken osnovy 

na 1 cm2) DENSEFORCÉ® je mnohem vyšší (než u levných
látek). Má schopnost přizpůsobit se okolní teplotě

a výborné hygienické vlastnosti. 
V létě chladí a v zimě hřeje. Zapínání na skrytý zip.

Bavlna DENSEFORCÉ® je schopna absorbovat vlhkost až
do 20 % své hmotnosti, přitom zůstává na dotek suchá.

V porovnání povlečení DENSEFORCÉ® a povlečení
z klasické levné bavlny pocítíte rozdíl na první dotek.

Barevné varianty: WILD ROSE, ABSTRACT WAWES,
LINES&CUBES, RHOMBE&STRIPES. 

Cena činí 2 490 Kč. 
www.dedra.cz

Benefit je pouze pro NOVÉ předplatitele a je platný do vyčerpání zásob. 
Získání benefitu je podmíněno úhradou předplatného ve lhůtě

splatnosti platebního podkladu dle obchodních podmínek 14 dní.
Pozn.: variantu povlečení nelze vybrat.

Za 12 čísel zaplatíte jen 
960 Kč / 49,56 EUR

2490 Kč

V HODNOTĚ 

2490 Kč

ORIGINÁLNÍ POVLEČENÍ

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS REZIDENCE
NA DVA ROKY A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ DÁREK:

ORIGINÁLNÍ POVLEČENÍ
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Do soutěže budou zařazeny všechny 
platby za předplatné jakéhokoli titulu 
vydavatelství RF Hobby, došlé na účet 
od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Pravidla 
soutěže najdete na www.predplatne.cz 
a na www.rf-hobby.cz.

SOUTĚŽ
PRO PŘEDPLATITELE

Tento měsíc nepřehlédněte ve své oblíbené tra� ce:

Nejvýhodnější nabídky předplatného pro tento měsíc:

Pohodu a příjemné chvíle Vám každý týden přinášíme na stránkách časopisů:

Online tituly:

RF Hobby doporučuje: 

NOVINKY ZE SVĚTA ČASOPISŮ RF HOBBY
LEDEN 2021

nasehvezdy.cz

21stoleti.cz

epochaplus.cz

epochalnisvet.cz

enigmaplus.cz

iluxus.cz

panidomu.cz

epochanacestach.cz skutecnepribehy.cz

Vyhrajte s předplatným RF Hobby 
jeden z pěti kávovarů Tchibo Mini 
v hodnotě 2 300 Kč.

Skvělý dárek 
pro vaše blízké

K dostání u všech dobrých knihkupců 
a v trafikách nebo na www.rf-hobby.cz/shop

Originální a vyzkoušené 
recepty české i světové kuchyně 

Uvaříte snadno, rychle 
a hlavně výborně!

Cena 
pouhých 

179 Kč

DRUHÁ
KUCHAŘKA

z edice 
Báječné recepty 

do vaší 
sbírky

https://www.rf-hobby.cz
https://www.rf-hobby.cz
https://rf-hobby.cz/kniha/lahodna-drubez/
https://rf-hobby.cz/profil/extra-velke-krizovky-na-cesty/
https://rf-hobby.cz/profil/muj-cas-na-kaficko-special/#tab-archive
https://rf-hobby.cz/profil/muj-cas-na-kaficko-pro-zeny/
https://darujtecasopis.cz
https://www.predplatne.cz
https://www.alza.cz/media/casopisy/rf-hobby-s-r-o/18855237-v4979.htm
https://rf-hobby.cz/profil/stastna-hvezda/
https://rf-hobby.cz/profil/muj-kousek-stesti/
https://rf-hobby.cz/profil/muj-cas-na-kaficko/
https://rf-hobby.cz/profil/moje-chvilka-pohody/
https://rf-hobby.cz/profil/moje-sladke-tajemstvi/
https://nasehvezdy.cz
https://epochaplus.cz
https://enigmaplus.cz
https://21stoleti.cz
https://epochalnisvet.cz
https://panidomu.cz
https://epochanacestach.cz
https://skutecnepribehy.cz
https://iluxus.cz

