
SRPEN 2020

NOVINKY ZE SVĚTA ČASOPISŮ RF HOBBY

Znáte nejikoničtější parfémy všech 
dob? V časopisu EPOCHA vám je 
představíme! Může jedna cigareta 
změnit zápas v boj o holý život? 
Rozhodně ano! Nechtělo se ji mýt 
nádobí, tak vymyslela myčku na 
nádobí! Dril, stres, otročina a sex? Aneb 
odvrácená strana asijského popu! 
Největší chytrolíni zvířecí říše?! Šimpanz 
vás porazí ve hře a vrána předčí i prváky!

Časopis SVĚT NA DLANI vám 
prozradí, kdo byl největším svůdníkem 
všech dob. Co se stane s vaší nohou, 
když nosíte podpatky? Budete 
se divit! Věděli jste, že chrobák je 
nejsilnější zvíře?! Kdo je největší 
zabiják současnosti? Komár! Pro krásu 
se musí trpět! Jaké nepodivnější 
kosmetické procedury jsou schopni 
lidé podstoupit? Nemoc, která mění lidi 
v zoufalé trosky. Postihne i vás?

MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ                      
Dana Morávková: Propadla plastikám?!

V každém čísle soutěž o skvělých

30 000 Kč!

V prodeji vždy v pondělí

MŮJ ČAS 
NA KAFÍČKO 
Světlana Nálepková: 
Iluze o mužích 
už dávno ztratila!

Vychází 
každý čtvrtek

MOJE ŠŤASTNÁ 
HVĚZDA
Linda Rybová: 
Chce slepit vztah 
dítětem?!

Vychází 
každou středu

MOJE SLADKÉ 
TAJEMSTVÍ 

Mahulena Bočanová: 
Chce se vrátit 
ke svému ex?

Vychází každý 
druhý pátek

MOJE CHVILKA POHODY      
Důvěrná zpověď: 
Žít dokážu i bez manžela!

Vychází 
každý čtvrtek

Kultovní časopis o záhadách a tajemnu 
ENIGMA vás vezme do podsvětí a ukáže 
vám, co nás čeká po smrti! Indický 
jogín žil 80. let bez jídla a vody! Jak je 
to možné?! Co všechno o nás vědí tajné 
služby? Jaké jsou tajemství čísel a jejich 
kombinací? Předtuchy, které dokázali 
zachránit lidské životy! Odkud se berou? 
Odhalily bezpečnostní kamery existenci 
duchů? 

Nejprodávanější časopis o zločinu KRIMI 
REVUE – je tragédie Prokopského údolí 
jen shoda náhod, nebo prokletí? Brutální 
jatka pro pár tisíc korun? Co říká Jiří 
Kajínek o bývalém svém spoluvězni? 
Šílenství na slovenské základce! Žák se 
přijde mstít s nožem v ruce! V EXTRA 
příloze najdete nejděsivější evropská 
monstra!

AKTUÁLNÍ TITULY NA NOVINOVÝCH STÁNCÍCH

AKCE PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

NOVINKY V RF HOBBY

TÝDENÍKY, KTERÉ VÁS BAVÍ

STAHUJTE S NÁMI NA ALZE!

STARÉ, ALE POŘÁD DOBRÉ!

SOUTĚŽTE S NÁMI

RF HOBBY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

NOVINKY NA NAŠICH WEBECH

UŽ NÁS SLEDUJETE NA INSTAGRAMU?

Na Instagramu můžete najít účty vámi oblíbených časopisů a v neposlední řadě také webový portál ENIGMAPLUS!  Přidejte se 
k nám a staňte se naším fanouškem, ať vám nic neunikne! Věřte, že si všech svých příznivců nesmírně vážíme a budeme rádi za 
každého z vás. 

EPOCHÁLNÍ ÚNIKOVKA JE TU! 
Milí čtenáři, Velká letní soutěž s Epochou je v plném proudu! Doufáme, že vás luštění baví a daří se vám odhalovat tajemné kódy. Čeká na vás 
spousta zajímavých ceny jako např. LUXUSNÍ POBYT NA ZÁMKU ZBIROH V HODNOTĚ 100 000 KČ, dárkový poukaz na UBYTOVÁNÍ 
A SLUŽBY V CHATEAU HERÁLEC V HODNOTĚ 34 500 KČ nebo na ROČNÍ ČLENSTVÍ V AQUAPALACE PRAHA pro celou rodinu 
V HODNOTĚ 25 000 KČ!

AKČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO MĚSÍC SRPEN 2020 

Pro všechny naše čtenáře jsme připravili, tak jako každý měsíc, akční nabídku pro vybrané předplatné. Pro měsíc SRPEN 2020 Vám nabízíme 
roční předplatné měsíčníku Krimi revue za zvýhodněnou cenu 449 Kč, kdy oproti ceně na novinovém stánku ušetříte přes 40 % - 306 Kč. 
Předplatné Krimi revue objednávejte na predplatne@predplatne.cz nebo na telefonním čísle 234 092 851. PRO ZÍSKÁNÍ AKČNÍ CENY 
UVEĎTE PŘI OBJEDNÁVCE HESLO „PŘEDPLATNÉ MĚSÍCE“. Tato akční cena je platná pouze v měsíci srpnu 2020, poté nebude již za 
sníženou cenu možné tento titul objednat. 
Rádi uvítáme v naší velké předplatitelské rodině i Vás, tak neváhejte a využijte výjimečnou nabídku ještě dnes.

Vaše odd. distribuce

Více o soutěžích naleznete na webu www.rf-hobby.cz v sekci soutěže.

NOVINKA!

A NAVÍC!
Soutěžíme o dalších

50 000 Kč

POZOR!

@CASOPISY @21.STOLETI_CASOPIS @casopis_ENIGMA @casopis_EPOCHA @ENIGMAPLUS.cz @REZIDENCECZ

Nemají váš oblíbený speciál ve vaší trafi ce? Nestihli jste si jej snad koupit včas a  je už všude beznadějně 
vyprodán? Chybí vám některá starší vydání našich speciálů či knihovniček? Nyní stačí navštívit náš e-shop, kde 
jsou k dispozici nejen všechny aktuální speciály a knihovničky, ale také jejich dřívější vydání, pokud je ještě 
máme skladem. Objednávání je velmi snadné a časopisy vám rychle doručíme až k vám domů. Přehledné 
členění najdete v menu v levém sloupci shopu. Víc na stránce www.starsicisla.predplatne.cz/

1. cena
Dárkový poukaz 

na luxusní pobyt 
na zámku 

Zbiroh pro 
dvě osoby 
na 7 nocí

2. cena
Dárkový poukaz na ubytování a služby 

v Chateau 
Herálec pro 

2 osoby 
na dvě 

noci

na luxusní pobyt 

noci

100 000 Kč

34 500 Kč

3. cena
Roční členství 
v Aquapalace Praha 
pro celou rodinu

pravidla soutěže 

100 000 Kč

255 000 
Soutěžíme o ceny

lovci pokladů

25 000 Kč

za 255 000 Kč!

4. cena
Hodinky Prim Pilot 
s rytinou EPOCHA

5. cena
Set Logitech herní 
myš s podložkou

 6. cena
Žehlička Tefal

7.–16. cena
Kilometrová banka 
od Českých drah

11 000 Kč

17.–26. cena
Pobyt pro dvě osoby 
na 1 noc na zámku 
Berchtold

27. cena
Napařovač oděvů 
Tefal

28. cena
Bezdrátová 
sluchátka Samsung

29. cena
Elektrický strouhač 
Tefal

30. cena
Bezdrátová myš 
Logitech

31.–40. cena
Celodenní 
rodinné vstupné 
do Aquapalace 
Praha

41.–50. cena
Poukaz na vstup 
do Aqualand Moravia

51.–60. cena
Kávovar Tchibo

61.–62. cena
Ponorný mixér Tefal

63.–72. cena
Předplatné časopisu 
EPOCHA

33. cena
Rychlovarná konvice 
Tefal

74.–79. cena
Turistický průvodce 
od nakladatelství 
JOTA

80.–93. cena
Půlroční předplatné 
časopisu EPOCHA

94.–120. cena
Kniha 
od nakladatelství 
JOTA

121.–160. cena
Vstupenka do zoo 
Ústí nad Labem

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

S přátelským pozdravem

 
Alexandra Krausová

Marketing RF Hobby

Vážené a milé čtenářky,

rádi bychom Vám oznámili narození zbrusu nového přírůstku do rodiny vydavatelství RF Hobby! 

MŮJ ČAS NA KAFÍČKO PRO ŽENY je nový magazín, který si zamilujete! Jeho předností je optimismus, 
přináší radost a pohodu. Známí odborníci poradí v oblasti psychologie, vztahů i práva, citlivě pomohou 
i v intimních otázkách. Nebudou chybět životní příběhy žen, které se dokázaly vypořádat se svými problémy. 
Součástí obsahu budou články o současných hereckých osobnostech i českých fi lmových legendách. Každý 
měsíc jsou připraveny zajímavé recepty, jednoduché návody a blok článků ze světa zdraví, kosmetiky, 
bylinek, módy, bydlení i cestování. A své místo najde i tajemno, magie a mystika. Prostě každý měsíc ten 
správný šálek kávy pro ženy, které už vědí, co od života chtít.

Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám Můj čas na kafíčko pro ženy líbí, co byste v něm chtěly v dalších 
číslech najít, a nebo nám můžete napsat svůj vlastní příběh!

Báječný časopis PANÍ DOMU vám ukáže, 
jaké potraviny vám zlepší náladu! Dále 
vám připomeneme, jaké preventivní 
prohlídky není dobré podceňovat! Cvičit 
se dá i u vody! Prozradíme vám jak to! 
Máte rádi švestky? Vyzkoušejte naše 
skvělé recepty! Řeč těla nelže a prozradí 
o člověku víc, než si myslíte! Naučte se ji 
a prokoukněte ostatní!

PANORAMA vám vyvrátí mýty 
o starém Egyptě! Jak to všechno 
doopravdy bylo? Jaké nové objevy 
přináší analýza mumií? Existovala 
Atlantida? Její marné hledání stále 
pokračuje! Rok 2019 byl bohatý na 
archeologické objevy! Co všechno se 
podařilo najit? Co ukrývá terakotová 
armáda? A jaké rituály byly oblíbené 
u starých civilizací? To vše se dozvíte 
v časopise PANORAMA.

MŮJ ČAS NA KAFÍČKO PRO ŽENY vám 
poradí 4 skvělé typy, jak na spáleniny 
od sluníčka! Omládnutí během pár 
minut? Jde to! A my vám poradíme, jak 
na to! Také vám ukážeme, kam za letním 
koupáním a jaký plážový outfi t si vybrat! 
Nahlédneme do světa magie a pustíme 
se do letního věštění. Nakonec máme10 
typů, jak si v srpnu udělat radost!

Proč je obloha modrá? To vám prozradí 
časopis JUNIOR! Možná, vám odpoví na 
otázku, kdy vstoupí lidstvo na Mars! Také 
vám prozradí to, co daly světu Spojené 
státy! Připomeneme si srpnovou bitvu 
u Kresčaku, ve které padl český král Jan 
Lucemburský. A na konec se zaměříme 
na největší vědce všech dob, kterých 
vám představíme rovnou 15!

AKTUÁLNÍ TITULY NA NOVINOVÝCH STÁNCÍCH

RF HOBBY PRÁVĚ NA TRHU


