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Zavazujeme se k překročení plánů 19. pětiletky o 20–30 % (dle počasí).
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dopravní letadla
    0 kusů
funkční pistole
  0 kusů
pažitka
   27 tun
jídlonosiče
    145 825
porcelánoví jeleni
   11 847

když se doba temna a 
zimy přehoupne a objeví 
se první sluneční 
paprsky, které už 
mají sílu dostat 
se nám na kůži, je 
příjemné provětrat 
sebe i šatník a vytáhnout 
ven pár hadříků, které nám 
zpříjemní trénink nejen v 
tělocvičně, ale i mimo ni.

 
z praxe...
Do fitka chodím již 12 let, ale celou 
tu dobu jsem byla naším trenérem 
zcela přehlížena. a když pozval k 
sobě na víkend i 86 letou Slávku, 
řekla jsem si: „Dost! koupím si 
oblečení od Progressu. Tak jako 
ostatní holky.“ a výsledek? ...díky, 
milý Progressi!
---------------------
Jarka H. | 49 leT | BecHyNě
žeNa STřeDNíHo věku, ale STále 
aTrakTivNí 

Tímto bych chtěl vzdát díky firmě 
Progress, která pro naše družstvo 
poskytla pohodlné (a hlavně 
elastické) oblečení z kolekce 
Training stuff. Děvčata v něm skvěle 
relaxovala a jejich výborné výsledky o 
tom svědčí nejlépe.
---------------------
HaNS Z. | 57 leT | Něměcko
veDoucí žeNSkéHo výBěru 
HorNíHo BavorSka v PoJíDáNí 
kloBáS

Dozoru nad autentičností děkovných 
dopisů se tentokrát laskavě ujal 
Dalajláma (D)

kde tělo překrásné

 
materiály
růZNé ale PrvoTříDNí

vzhledem k různorodosti 
materiálů, přinášíme vám, 
místo grafu, několik údajů o 
průmyslové výrobě v České 
republice...

ve funkčním triku jmuto

Tam vlákno duté je

Nikoli v
 hlavě duto
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faJNové a fuNkČNí oblečení pro hodiny dřiny a utrpení.

01

02

01   leSTer   pánské sportovní triko 
m–XXl 

  100% PolyeSTer SereNa S aNTiBakTeriálNí 
ÚPravou

02   liSa   dámské sportovní triko 
S–Xl

  100% PolyeSTer SereNa S aNTiBakTeriálNí 
ÚPravou
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faJNové a fuNkČNí oblečení pro hodiny dřiny a utrpení.

03

04

05

03   loTTa   dámský top 
S–Xl

  100% PolyeSTer SereNa S aNTiBakTeriálNí 
ÚPravou

04    lea   dámské sportovní šortky 
S–Xl

  90% PolyamiDové HeDváBí SuPPleX  
10% lycra

05   loira   dámské tříčtvrťáky 
S–Xl

  90% PolyamiDové HeDváBí SuPPleX  
10% lycra

  100% PolyeSTer SereNa 
S aNTiBakTeriálNí ÚPravou
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faJNové a fuNkČNí oblečení pro hodiny dřiny a utrpení.

malá škola bojových umění...

...největší chybou při obraně před 
protivníkem, ovládajícím nějaký druh 
bojového umění, bývá právě samotná 
obrana...

...útočníkovu prvnímu výpadu se 
vyhněte a poté jej schlaďte přezíravým 
pohledem přes rameno...

...pokud jde o útočnici, bývá účinné 
ještě utrousit několik pohrdavých 
poznámek o jejím oblečení... tato 
metoda ovšem pozbývá účinnosti, 
pokud ji obléká firma ProgreSS a 
není tedy co hanět...
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materiály
růZNé, ale PrvoTříDNí

Česká republika
   10
Čína
  1 200
Indie
   celá taxislužba
Thajsko
  vong lianpoukham
Malawi
poslední cyklista popraven r. 1983

vzhledem k různorodosti 
materiálů, přinášíme vám, místo 
grafu, údaje o počtu cyklistů 
na 1 000 obyvatel v různých 
zemích...

když s dámou na rámu

 
z praxe...
krádeže kol jsou u nás na denním 
pořádku. ale aby mě za jízdy 
zlodějská banda srazila k zemi, 
servala ze mě oblečení a během 
okamžiku odlétla v přistaveném 
vrtulníku, to jsem ještě nezažil. 
Předtím jsem ovšem nejezdil 
v cyklistickém oblečení od 
ProgreSSu...
---------------------
Jaromír Š. | 27 leT | liBerec
cykliSTa a ZNalec oDíváNí

Na kole se ráda líbím. a protože 
mi zákony naší země neumožňují 
projíždět se nahá, jedinou 
alternativou je pro mě vždy nová 
kolekce Bike stuff od ProgreSSu...

---------------------
SaraH B. | 24 leT | velká BriTáNie
aTrakTivNí BriTSká Dívka

Pokud máte jakékoli pochybnosti 
o pravosti děkovných dopisů, 
požádejte o analýzu mexickou státní 
laboratoř pro kontrolu léčiv a Dopisů 
(mSl)

Tak to se vám bude jistě 
hodit! multifunkční dres, 
který je skoro tak dokonalý 
jako vy! Nudně bychom 
jej mohli popsat jako „tři 
v jednom“. ale vlastně, 
proč ne? u bikových 
šortek sice také existují tři 
varianty nošení, nicméně 
vyjíždět jen v síťovinových 
spoďárech doporučujeme 
jen těm nejotrlejším! a 
redesignované větrovky 
mají nový ultralehký 
materiál s obsahem 
karbonizovaného 
bambusu, který skvěle 
váže teplo i pachy!

on v horský terén pílí

multidres Devil dodá mu

Nadlidské věru síly
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Bicyklové vycHyTávky, bez kterých se prostě asi už neobejdete

01  Devil   trojkombinační multidres – bez rukávů, 
s krátkými či dlouhými rukávy 
m–XXl

  100% PolyeSTer Dry 42

02  DeToX   bikové šortky s odepínacími vnitřními 
elasťáky s vložkou 
m–XXl

  94% PolyamiD + 6% SPaNDeX

03  aero gileT   cyklovesta s odvětranými zády 
S–XXl

  50% PolyamiD 
50% PolyamiD S karBoNiZovaNým BamBuSem

04  aero JackeT   cyklovětrovka 
S–XXl

  50% PolyamiD 
50% PolyamiD S karBoNiZovaNým BamBuSem

01

02
04

03
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z praxe...
vlky jako lovim, ale jenom ty, co 
mají chlupy, nohy a vocas a pobíhají 
po lese. o jinej druh vlka vopravdu 
nemám zájem. a můžu bejt klidnej. 
v outdoor stuffu vod Progressu ho 
lapnout nemůžu, aji dybych chtěl...

---------------------
JeremiaH T. | 55 leT | alJaŠka  
lovec vlků Na ČáSTeČNý ÚvaZek

v přírodě trávíme s mým chlapcem 
většinu našeho volného času. a ať již 
pozorujeme motýlky nebo se spolu 
válíme po mezi v odvěkém živočišném 
rituálu mezi mužem a ženou, vždy 
máme na sobě, či pod sebou, 
outdoorové oblečení od ProgreSSu...

---------------------
TereZa P. | 19 leT | ČeSko  
romaNTická STuDeNTka

Na konferenci poštovních 
doručovatelů v basileji (B), byly 
děkovné dopisy, zasílané firmě 
ProgreSS, zařazeny do kategorie 
„velmi důvěryhodné“.

kůrovci
 18 256 / strom
myslivci
        135 265
jezevci
  13
granáty z 2. světové války
    156 registrovaných
lysohlávka česká
  dostatek

Do hadříků 
na „běžné“ 
mimodveřní 
nošení jsme 
letos vložili 
mnoho energie 
i nápadů, 
protože ty 
nám tu prostě už 
dlouho chyběly. Díky 
tomu si můžete i vy 
užít pohodlných kalhot, 
šortek, šatiček, košil 
nebo třeba i triček, které 
nejsou primárně určeny 
na dobývání vrcholů, ale 
spíše na těch zbylých 80% 
normálních činností.

kdo nebyl nikdy mlád

vzhledem k různorodosti 
materiálů, přinášíme vám, místo 
grafu, vše, co jste chtěli vědět o 
nebezpečí, které na vás číhá v 
české přírodě...

 
materiály
růZNé ale PrvoTříDNí

a se svou milkou v houští

Neví, že léta žár

outdoor stuff nepropouští
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PříJemNé a PoHoDlNé oblečení pro příjemné a pohodlné činnosti. Nebo i do práce.

01  aero Trek   větrovka s kapucou a klokankou 
S–XXl

  50% PolyamiD 
50% PolyamiD S karBoNiZovaNým BamBuSem

02  THorN   pánské tričko 
m–XXl

  95% BavlNa + 5% elaSTaN

03  NeTTle   dámské tričko 
S–Xl

  95% BavlNa + 5% elaSTaN

01 02

03
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PříJemNé a PoHoDlNé oblečení pro příjemné a pohodlné činnosti. Nebo i do práce.

04  DeceNT   pánská polokošile 
m–XXl

  95% BavlNa + 5% elaSTaN

05  BoNeTe   pánská košile s krátkými rukávy 
m–XXl

  100% fuNkČNí PolyeSTer

06  cacHi   dámská košile bez rukávů 
S–Xl

  100% fuNkČNí PolyeSTer

07  DeNali   dámská košile s krátkými rukávy 
S–Xl

  100% fuNkČNí PolyeSTer

04 05

06

07
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PříJemNé a PoHoDlNé oblečení pro příjemné a pohodlné činnosti. Nebo i do práce.

08  TiTcH   pánské šortky 
m–XXl

  65% BavlNa + 35% PolyeSTer

09  imP   pánské tříčtvrťáky 
m–XXl

  65% BavlNa + 35% PolyeSTer

10  PaTcH   pánské kalhoty 
S–XXl

  65% BavlNa + 35% PolyeSTer

11  ameNiTy   dámské šatičky 
S–Xl

  65% BavlNa + 35% PolyeSTer

ouTDoor STuff  |

08

09

10

11
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PříJemNé a PoHoDlNé oblečení pro příjemné a pohodlné činnosti. Nebo i do práce.

12  ZaSkar   pánské šortky 
m–XXl

  94% PolyamiD + 6% SPaNDeX

13  karakoram   pánské kalhoty 
m–XXl

  94% PolyamiD + 6% SPaNDeX

14  cHo-oyu   dámská šortkosukně 
S–Xl

  94% PolyamiD + 6% SPaNDeX

12

13

14



ouTDoor STuff  | 13

PříJemNé a PoHoDlNé oblečení pro příjemné a pohodlné činnosti. Nebo i do práce.

15  SagarmaTHa   dámské kalhoty 
S–Xl

  94% PolyamiD + 6% SPaNDeX

15
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materiály
růZNé ale PrvoTříDNí

policie Belgie
  +32 101
Arnold Schwarzenegger
   +1 916 445 2841
KLDR
   +850 2 18111
Michal David
   +420 267 711 174
Progress sportswear
   +420 382 222 221

|  DoPlŇky

Doplňkyvzhledem k různorodosti 
materiálů, přinášíme vám, 
místo grafu, několik důležitých 
telefonních čísel...

kde mládí rozverné

 
z praxe...
Díky tomu, že používám ponožky 
od firmy ProgreSS sportswear, 
můžu je jako jediný, při našich 
dobrodružných výpravách, sušit 
uvnitř stanu a nikomu se nic 
nestane...
---------------------
ferNaNDo g. | 38 leT | ŠPaNělSko
HoroleZec, PolárNík, PoTáPěČ a 
DoBrý maNžel

Jestliže existuje něco jako „ráj 
doplňků“, potom je to katalog od 
ProgreSSu. můžu jím listovat 
každý večer v posteli a nikdy se 
nenudím. ani když  je manželka 
doma...
---------------------
milaN B. | 61 leT | cHroPyNě
muž ZNámý Tím, že NoSí JeN 
PrvoTříDNí DoPlŇky

v příštím katalogu firmy ProgreSS 
nebudou již děkovné dopisy 
publikovány, a to kvůli nevídaně silné 
závisti konkurenčních výrobců.

..a ještě nám tu pro vás 
zbyly třeba speciální 
kompresní podkolenky, 
které jistě najdou využití 
u extrémních běžců či 
cyklistů, kteří ocení 
zpevnění lýtkového 
svalstva a oddálení 
únavy této pohonné 
části těla. letní 
tůristi si mohou 
navléknou lehké 
letní ponožky, 
no a pružné 
tubusoidní šátky 
na krk mají 
tolik použití, 
že je všechny 
vypisovat 
nebudeme..

Bosou svou nohou chodí

ví sportsmen zkušený

že ponožka se hodí
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DroBNoSTi pro vaše nejoblíbenější sportovní i nesportovní činnosti. Doplňky

01  D TuBe   multifunkční funkční tubus 
uni 

02  P comPreSSor   sportovní kompresní podkolenky 
3–5, 6–8, 9–12

03  P X-Tour   lehké turistické ponožky 
3–5, 6–8, 9–12

01

02

03



ProgreSS SPorTSwear, s.r.o.
Sedláčkova 238

397 01 Písek
Česká republika

+420 382 222 221

info@progress-cz.cz

www.progress-cz.cz


