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Bylo, 
možná i ne- bylo. 

Kdo ví? Ale vlast- ně spíše bylo a 
stále je, i když dnes se to může jevit sot-

va tak zřetelně jako ty staré, lehce vybledlé, 
notně poškrábané a zhusta zaprášené diáky 

z dětství. Ty instantní vzpomínky za- konzervované do jednoho 
z mnoha okamžiků, mžiků našich životů, které i navzdory oteplování 

globální krize musí jít dál, vpřed, zpět ani krok. Jednosměrný koloběh 
života, dalo by se říci. Koloběh měnící se semtam na volnoběh, a když na to 
přijde, tak i na pěkný kolotoč.  |  Od same- ťáku uběhlo dlouhých krátkých dvacet let 
a člověk by se až mohl bát pomyslet, jak s námi zamávají další dvě desítky roků. Je 

pravda, že zejména díky tehdejší zvonivěklíčové revoluci můžeme i my dnes bojovat s 
evolucí. Příroda má svůj boj o přežití a my zase svádíme svůj každoroční boj o pře-

šití. Protože v našem případě je právě toto náš vývoj, náš progres. Neustálé 
vylepšování, ladění a efektivizace (to je něco jako desinsekce, ale to-

lik to nesmrdí, i když jde také o zabíjení více much 
jednou ranou).  Dnes vám sice neřekne-

me, co bude za těch dvacet let, dokonce vám ne-
prozradíme ani naše plány pro příští pětiletku, ale můžeme vám 

z ní poodhalit řekněme takových dvacet procent, ať nežerem…  |  Možná jste 
si už sami všimli (a pokud ne – o to lépe), že se krapet změnilo naše logo. Inu trochu 

jsme odlehčili, zarovnali, zjednodušili, a co bychom to dále rozpitvávali, prostě život je změna. 
Od povrchností přejděme raději rovnou k jádru – nové kolekci, která je letos opět ve znamení 
dynamiky. Hned jak dočtete tento nutný nudný úvod a otočíte jen o pár stran vpřed, tedy vzad, 

no prostě na stránky s vyšším číslem, padne vám do oka nové zimní prádlo Dynamic. A 
to bychom se moc divili, kdybyste si ho nezamilovali! Je totiž naprosto úžasné! 

Ale stejně tak i legendární ko- lekce „mikro lehkého“ a „rychle 
schnoucího“, které mají vy- lepšené střihy a barvy. A 
spousta dalších milých překvapení na vás čeká i v 
dalších kolekcích, ať už se jedná o oblečení do 
drsné přírody nebo tělomučen.  |  Ale do-

sti bylo planých řečí, fotky mnohá 
slova předčí!  
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z praxe...
Zdálo se, že nic nedokáže mou 
dceru odvrátit od doživotní závislosti 
na heroinu. Až vánoční dárek 
v podobě trička Dynamic ji přiměl 
k návštěvě fitness centra a na drogy 
si již ani nevzpomněla...
---------------------
MIRKA E. | 48 LET | ČESKÁ REPUBLIKA

MATKA NAPRAVENÉ FEŤAČKY

Pravost děkovných dopisů schválena 
PORUČNÍKEM PREZIDENTA REPUBLIKY (PPR)

odvod vlhkosti
    | 80 %

tepelná izolace
        | 60 % * 
  | 90 % **

komfort použití
 | 95 %

určení pro výkon
   | 87 %
    | 83 %

odolnost vůči pachům
   | 85 %
  | 93 %

materiál
88 % POLYESTER

12 % SPANDEX ® 

63 % POLYESTER

26 % BAMBUSOVÉ UHLÍ 

11 % SPANDEX ®

Dynamic-ké 

prádlo stvořené 

pro volnost 

pohybu. Jemnost, 

pružnost a pohodlí 

jsou synonyma 

tohoto vysoce 

funkčního prádla, 

které pro vás 

vyrábíme v letní 

 a v zimní 

variantě. Letní verze 

je symbiózou vysoce 

funkčního polyesteru 

a elastického Spandexu, 

která je lehounká, vzdušná 

a rychle odvádí pot. Úplet 

zimního prádla je kombinací 

polyesteru, bambusového uhlí 

a Spandexu. Díky tomu je prádlo 

i při nízké hmotnosti hřejivé 

a bystřeschnoucí. Letní i zimní 

Dynamic lze samozřejmě libovolně 

kombinovat a díky promyšleným 

střihům a plochým švům se tak stává 

ideálním základem funkčního oblečení 

muže i ženy sportovního ducha.

|  DYNAMIC COLLECTION

* letní
** zimní

je m
ladá a dyn

amick
á

...n
avíc nebezpečně zelená

prádlo Dynamic ji chrání

dlouho však sama 

        
 nezůstane
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Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. 
LEHKOST, FUNKCE A POHODLÍ, které i těžkou námahu činí příjemnou. 

01  DOCTHOR   pánské triko s krátkým rukávem

M–XXL

02  DRUID   pánské triko s krátkým rukávem 
a síťovinou na zádech

M–XXL

03  DIGGER   pánské scampolo

M–XXL

04  DART   pánské triko s krátkým rukávem

M–XXL

05  DEMON   pánské boxerky

M–XXL

01

02
05

03

04
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Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. 
LEHKOST, FUNKCE A POHODLÍ, které i těžkou námahu činí příjemnou. 

06  DIZZY   dámské triko s krátkým rukávem

S–XL

07  DALLY   dámské triko s krátkým rukávem 
a síťovinou na zádech

S–XL

08  DIGGY   dámské tílko

S–XL

09  DAFFY   dámské triko s krátkým rukávem

S–XL

10  DOTTY   kalhotky

S–XL

06

07

10

08

09



7

Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. 
LEHKOST, FUNKCE A POHODLÍ, které i těžkou námahu činí příjemnou. 

DYNAMIC COLLECTION  |

dlouho sama nezůstala...

...mladá dvojice třímá v 
rukou cestovní plastickou 
mapu pohoří Pamir, kam 
se chystá odjet na svatební 
cestu a během ní pokořit 
Pik Lenina (7134 m)...
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Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. 
LEHKOST, FUNKCE A POHODLÍ, které i těžkou námahu činí příjemnou. 

11 12 13

14 15 16
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Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. 
LEHKOST, FUNKCE A POHODLÍ, které i těžkou námahu činí příjemnou. 

11  WIZARD   pánské triko s dlouhým rukávem

M–XXL

12  WOMBAT   rolák

M–XXL 

13  WARAN   pánská mikina s rolákem na zip

M–XXL 

14  WITCH   dámské triko s dlouhým rukávem

S–XL

15  WIFFY   dámský rolák

S–XL

16  WICKI   dámská mikina s rolákem na zip

S–XL

17  WALKER   dlouhé spodky

M–XXL

18  WINTA   dámské dlouhé spodky

S–XL
17

18



|  DRY FAST COLLECTION10

z praxe...
Spodní prádlo Dry Fast mě 
mnohokrát podrželo v těžkých 
chvílích na správných místech a i 
díky němu jsem mohla dosáhnout 
všech svých úspěchů...
---------------------
LINDSAY H. | 27 LET | SKOTSKO

VÍTĚZKA MS 2008 V BĚHU S VEJCEM 

NA HLAVĚ

Nikdy předtím jsem neviděl 
sportovce, kteří si po takhle 
náročném závodě nechtěli 
převléct prádlo. Až nyní – tým 
z Československa oblékající 
PROGRESS!
---------------------
OKKO Y. | 37 LET | TOKIO

VEDOUCÍ KOMISE ROZHODČÍCH 

VELKÉ CENY TOKIA V NÁROČNÝCH 

SPORTECH

Věrohodnost děkovných dopisů 
prověřena VESMÍRNOU AGENTUROU PRO 
PROVĚŘOVÁNÍ (SAV)

materiál
100 % POLYESTER

Dry Fast, jak již sám název napovídá, 

je funkční prádlo z rychleschnoucího 

materiálu. Hydrofilní vlákna absorbují 

vlhkost a transportují ji od pokožky 

na povrch, odkud se odpařuje 

do ovzduší. Symbióza materiálu, 

anatomických střihů a kvalitních 

plochých švů tak tvoří vysoce

univerzální funkční prádlo do nízkých 

i vysokých teplot, protože výkon 

funkčního prádla lze pro různé 

teploty optimalizovat vrstvením! 

V tomto prádélku se prostě budete 

cítit skvěle – Dry Fast se Vám bude 

hodit všude, kde se zapotíte.

odvod vlhkosti
  | 90 %

tepelná izolace
          | 50 %

komfort použití
      | 70 %

určení pro výkon
  | 90 %

odolnost vůči pachům
      | 70 %

v tri
ku D

ry 
Fast s

e cítí 
příje

mně

dobře vypadající mladý muž

nevním
á žár

ani zima mu nevadí
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DryFastVysoce funkční prádlo Z RYCHLESCHNOUCÍHO MATERIÁLU do nízkých i vysokých teplot.
Hydrofilní vlákna absorbují vlhkost a transportují ji od pokožky na povrch.

01  DF NKR   triko s krátkým rukávem

M–XXL

02  DF NDR   triko s dlouhým rukávem

M–XXL

03  DF SKN   krátké spodky

M–XXL

04  DF SDN   dlouhé spodky

M–XXL

01

02

03

04
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DryFast Vysoce funkční prádlo Z RYCHLESCHNOUCÍHO MATERIÁLU do nízkých i vysokých teplot.
Hydrofilní vlákna absorbují vlhkost a transportují ji od pokožky na povrch.

05  DF NKRZ   dámské triko s krátkým rukávem

S–XL

06  DF NDRZ   dámské triko s dlouhým rukávem

S–XL

07  DF KKNZ   kalhotky s nohavičkou

S–XL

08  DF SDNZ   dámské dlouhé spodky

S–XL

09  DF PODZ   podprsenka

S–XL

05

06

09

07

08
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DryFastDryFast

DRY FAST COLLECTION  | 13

Vysoce funkční prádlo Z RYCHLESCHNOUCÍHO MATERIÁLU do nízkých i vysokých teplot.
Hydrofilní vlákna absorbují vlhkost a transportují ji od pokožky na povrch.

na šikmé ploše?

...pokud už se na ni 
dostanete, Dry Fast vás 
podrží a zastaví spolehlivě 
další sestup...

NE   ...vyobrazené prvky 
kotvící techniky 
nebudete potřebovat, 
čímž výrazně 
ušetříte...
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MicroLight

|  MICRO LIGHT COLLECTION

Micro Light je univerzální 

kolekce funkčního prádla 

pro ženy i muže. Jemné 

polypropylenové 

mikrovlákno velmi 

rychle odvádí 

pot a díky své 

nenasákavosti dobře 

udržuje tělesné 

mikroklima. 

Žebrovaná 

struktura úpletu 

zajišťuje optimální 

pružnost a lepší 

izolační vlastnosti. 

A i když v naší 

oblíbené kolekci 

není na první pohled 

mnoho novinek, na 

ten druhý zjistíte, že 

jsme pro vás vylepšili 

střihy tak, aby prádlo 

bylo ještě mnohem 

pohodlnější!

z praxe...
Už několik let nejezdí kustod našeho 
mužstva nakupovat funkční prádlo 
jinam, než do firmy PROGRESS 
sportswear. Při rozdělování kolekce 
Micro Light se pokaždé v šatně 
popereme...
---------------------
JING Ť. | 23 LET | ČÍNA

OBRÁNCE TŘETÍHO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO 

HOKEJOVÉHO MUŽSTVA

Pro potvrzení pravosti děkovných 
dopisů jsme násilím získali NOTÁŘSKÉ 
KULATÉ RAZÍTKO (uschováno v trezoru 
firmy)

materiál
100 % POLYPROPYLEN

odvod vlhkosti
     | 75 %

tepelná izolace
          | 50 %

komfort použití
   | 85 %

určení pro výkon
         | 55 %

odolnost vůči pachům
       | 65 %

je úspěšný a vyrovnaný

se spodním prádlem nerad experimentuje

dává
 pře

dnost 
tra

dici

...náhrdelník není 
vyroben ze zubů dravých  
burundských želv, ale 
z jejich napodobenin 
precizně broušených 
v Antverpách...
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Jemný a hebký úplet, POLYPROPYLENOVÉ MIKROVLÁKNO, 
PLOCHÉ ŠVY a DOKONALÉ STŘIHY. Pevné základy, na kterých se dá stavět! 

01  ML NBR   nátělník bez rukávů

M–XXL

02  ML NKR   nátělník s krátkým rukávem

M–XXL

03  ML NDR   nátělník s dlouhým rukávem

M–XXL

04  ML SDN   dlouhé spodky

M–XXL

01 03

02

04
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Jemný a hebký úplet, POLYPROPYLENOVÉ MIKROVLÁKNO, 
PLOCHÉ ŠVY a DOKONALÉ STŘIHY. Pevné základy, na kterých se dá stavět! 

05  ML NKOZ   dámská košilka

S–XXL

06  ML NKRZ   dámský nátělník 
s krátkým rukávem

S–XXL

07  ML NDRZ   dámský nátělník 
s dlouhým rukávem

S–XXL

08  ML SDNZ   dámské dlouhé spodky

S–XXL

05
07

06

08
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Jemný a hebký úplet, POLYPROPYLENOVÉ MIKROVLÁKNO, 
PLOCHÉ ŠVY a DOKONALÉ STŘIHY. Pevné základy, na kterých se dá stavět! 

09  MLS NSC   scampolo

M–XXL

12  MLS NKRZ   dámský nátělník 
s krátkým rukávem

S–XL

11  MLS NBRZ   dámské tílko

S–XL

10  MLS NKR   nátělník 
s krátkým rukávem

M–XXL

09

10

11

12
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z praxe...
Když se proháním na svých in-linech 
naší ulicí, spočine na mém těle, 
zpevněném pružným prádlem 
Seamless, nejedno dívčí oko. 
Navzdory mému věku. A za to musím 
být firmě PROGRESS sportswear 
vděčný...
---------------------
SVATOPLUK K. | 102 LET | BRNO

DŮCHODCE A BRUSLAŘ

INTERPOL (INTERPOL) potvrzuje, 
že firma PROGRESS nikdy nebyla 
vyšetřována pro podvody s 
děkovnými dopisy

materiál
60 % POLYAMID

35 % POLYPROPYLEN

5 % ELASTAN

odvod vlhkosti
   | 85 %

tepelná izolace
        | 60 %

komfort použití
 | 95 %

určení pro výkon
    | 80 %

odolnost vůči pachům
  | 90 %

Speciální technologie pletení 

umožňuje vyrobit prádlo 

eliminující všechny 

nadbytečné švy 

a vytvořit takovou 

konstrukci 

prádla, která díky 

polypropylenu 

na vnitřní 

a polyamidu 

na vnější straně 

napomáhá 

rychlejšímu 

odpařování 

potu v 

nejpotivějších oblastech 

lidského těla. Prádlo díky 

vysoké pružnosti skvěle 

přiléha, podpírá svalstvo, 

tlumí otřesy, snižuje svalovou 

únavu a také jemně formuje 

postavu.

prům
ěr prstů na rukou: 5

nebýt jizvy nad obočím, i jeho kůže je bezešvá

nejpotivější oblast těla 
(podpazušie)

...on o ní neví
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BEZEŠVÉ prádlo nejvyšší kvality 
se speciální konstrukcí PRODYŠNÉHO, FUNKČNÍHO A PRUŽNÉHO ÚPLETU.

01  SL NKRZ   dámské triko s krátkým rukávem

S, M, L, XL

02  SL NDRZ   dámské triko s dlouhým rukávem

S, M, L, XL

03  SL NKR   triko s krátkým rukávem

XS/S, M/L, XL/XXL

04  SL NDR   triko s dlouhým rukávem

XS/S, M/L, XL/XXL

05  SL SKN   krátké spodky

XS/S, M/L, XL/XXL

06  SL SDN   dlouhé spodky

XS/S, M/L, XL/XXL

01

02

03
04

05

06
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z praxe...
Oblečení Merino dokázalo rozpustit 
chlad, který  vládl našemu 15 letému 
manželství. Za návrat táty děkují 
děti: Pepíček, Maruška, Jiříček i Vojta 
(i když ten není jeho)...
---------------------
LUCIE B. | 35 LET | MORAVA

DLOUHOLETÁ MANŽELKA 

A VÍCENÁSOBNÁ MATKA

Ovce Merino jsou jedna z nejlépe 
vybavených stvoření žijících v drsné 
přírodě. A já jsem teď díky oblečení 
z PROGRESSU jedním z nich!
---------------------
MVDR. JAMES H. | 51 LET | AUSTRÁLIE

ZVĚROLÉKAŘ A ULTRAMARATONEC

Věrohodnost děkovných dopisů 
ověřena Jindřichem Rysem ml. 
během práce ve VOLEBNÍ KOMISI 
PARLAMENTNÍCH VOLEB 2009 (volební 
okrsek Jevičko – sokolovna)

materiál
100 % MERINO VLNA

mikiny

98 % MERINO VLNA

2 % LYCRA

odvod vlhkosti
      | 70 %

tepelná izolace
 | 95 %

komfort použití
| 100 %

určení pro výkon
     | 75 %

odolnost vůči pachům
| 100 %

Přírodní vlněné 

vlákno Merino je 

v mnoha hlediscích 

nepřekonatelné. Má 

skvělé izolační vlastnosti 

a na rozdíl od vláken 

umělých dokáže pojmout velké 

množství vlhkosti, aniž by bylo 

na dotek vlhké a studené. Je 

neskonale odolné vůči vzniku 

zápachu a jeho přirozeně 

antibakteriální účinek je výborný 

pro dlouhodobé akce, kdy není 

možné oblečení prát či měnit. 

Na omak je jemné a měkké, 

nemačká se a je nehořlavé.

al
e 

p
u
p
ík

 s
e 

již
 o

d
h
al

it
 n

eb
oj

í
má ráda zvířátka

dosud spí s plyšovou ovečkou
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Prádlo a oblečení s PŘÍRODNÍ KLIMATIZACÍ a extrémní ODOLNOSTÍ VŮČI PACHŮM.

01  MC NKR   triko s krátkým rukávem

S–XXL

02  MC PKO   pánská polokošile

M–XXL

03  MC NDR   triko s dlouhým rukávem

S–XXL

01

02

03
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Prádlo a oblečení s PŘÍRODNÍ KLIMATIZACÍ a extrémní ODOLNOSTÍ VŮČI PACHŮM.

04  MC NKRZ   dámské triko 
s krátkým rukávem

XS–XL

05  MC NDRZ   dámské triko 
s dlouhým rukávem

XS–XL

06  MC MYG   pánská mikina 
s rolákem na zip

M–XXL

07  MC MYA   dámská mikina 
s rolákem na zip

S–XXL

04 05

06 07
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kurz vrhu koulí...

...před začátkem závodu ve vrhu koulí 
jsou nejdůležitější 2 věci: být oblečen v 
Merinu (při závodech ve vrhu koulí bývá 
většinou notná zima) a umět vrhat koulí...

A |   ...postavte se do základní tělocvičné 
pozice a soustřeďte se, myslete 
na pozitivní a pěkné věci (příklad: 
bohatí atleti na peníze, chudí třeba na 
přátelství a přírodu)...

B |   ...před vlastním vrhem si položte kouli 
do jamky mezi krkem a ramenem. 
Než vydá rozhočí pokyn k zahájení 
pokusu, neunavíte se...

C |   ...převeďte pokrčenou ruku držící 
kouli do nataženého stavu. Na 
rychlosti provedení této jednoduché 
operace závisí i délka vrhu (vyšší 
rychlost = delší vrh)...

Prádlo a oblečení s PŘÍRODNÍ KLIMATIZACÍ a extrémní ODOLNOSTÍ VŮČI PACHŮM.

MERINO COLLECTION  |

A

B

C
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z praxe...
Esi na světě existuje ňáká firma, 
co dělá supr sportovní voblečení 
taky pro vobyčejný lidi, tak je to 
PROGRESS sportswear!
---------------------
JÜRGEN G. | 37 LET | SASKO

NEZAMĚSTNANÝ REKREAČNÍ 

SPORTOVEC

Světový trh je zbytečně přesycen 
různými značkami sportovního 
oblečení. Na začátku kariéry 
jsem se rozhodl pro Chilly a od té 
chvíle jsem nemusel listovat jiným 
katalogem, než od firmy PROGRESS 
sportswear...
---------------------
GUNNAR S. | 29 LET | ŠVÉDSKO

ÚČASTNÍK MNOHA DŮLEŽITÝCH 

ZÁVODŮ

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 
(FBI) – POBOČKA SATURN prohlašuje, 
že všechny děkovné dopisy, které 
jí byly poskytnuty ke kontrole, jsou 
autentické a psané se skutečnou 
vděčností

materiál
100 % POČESANÝ POLYESTER

odvod vlhkosti
        | 60 %

tepelná izolace
  | 90 %

komfort použití
      | 70 %

určení pro výkon
      | 70 %

odolnost vůči pachům
    | 80 %

Chilly je kolekce mikin na 

pomezí první a druhé vrstvy. 

Lehký a z rubu jemně počesaný 

polyesterový materiál je totiž 

vhodný a příjemný jak přímo na 

tělo, kupříkladu jako základní 

teplá vrstva v zimě, tak jako 

lehká druhá vrstva, když letní 

počasí zrovna nepřeje. Skvěle 

izoluje a optimálně transportuje 

pot od těla.

v zimě nosí Chilly
...a zbožňuje chilli

ner
ad

a 
se

 čí
lí 

– 
nem

á 
na 

to
 ží

ly
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LEHKÁ HŘEJIVÁ VRSTVA z jemného a odolného materiálu.

01  CH TDR   pánská mikina

M–XXL

02  CH TRZ   pánská mikina ke krku na zip

M–XXL

03  CH TRZZ   dámská mikina ke krku na zip

S–XL

01
02

03
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z praxe...
Kdyby tenkrát v Helsinkách nosila 
československá reprezentace 
sportovní soupravy Tecnostretch, 
hodila bych klidně o pár metrů dál a 
nemusela k tomu žrát ty bobule...
---------------------
HELENA F. | 50 LET | ČESKOSLOVENSKO

VRHAČKA A MNOHONÁSOBNÁ 

MYSTRINĚ

Případnému falšování děkovných 
dopisů bylo zamezeno instalací 
SOFTWARU NA ROZPOZNÁNÍ FALŠOVANÝCH 
DĚKOVNÝCH DOPISŮ (RFD) do dopisní 
schránky firmy

materiál
88 % POLYESTER

12 % ELASTAN

odvod vlhkosti
        | 60 %

tepelná izolace
 | 95 %

komfort použití
| 100 %

určení pro výkon
  | 90 %

odolnost vůči pachům
    | 80 %

|  TECNOSTRETCH COLLECTION

Tecnostretch je jemný 

hřejivý materiál, ideální 

k použití v druhé vrstvě 

oblečení. Vzhledem 

k anatomickým střihům 

a pružnosti jsou mikiny 

příjemně přiléhavé 

a optimálně kopírují 

postavu. Díky tomu 

nebrání pohybu 

a skvěle se vejdou 

pod další vrstvy 

oděvu. Úplet skvěle 

odvádí vlhkost 

a vodní páry, takže 

i při extrémní 

námaze budete 

v suchu.

zasloužilý m
istr s

portu

nositel řádu 
Vítězného úhoru

náměstek ministra 

    sportovních úborů
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PRUŽNOST, LEHKOST, POHODLÍ. Ideální druhá vrstva pro náročné sportovce.

01  TARTAR   pánská vesta

M–XXL

02  TOREZ   pánská celopropínací mikina

M–XXL

03  TIMUR   buď OUT v limitované retromikině!

S–XXL

04  TOPAZ   pánská celopropínací mikina 

s třemi kapsami

M–XXL

01
02

03

04
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PRUŽNOST, LEHKOST, POHODLÍ. Ideální druhá vrstva pro náročné sportovce.

|  TECNOSTRETCH COLLECTION

sportovní báseň...

Pán běží o závod
Pílí. Síly stačí mu seč
Ach, jak mu přišla vhod
Mikina na zip. Tecnostretch
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PRUŽNOST, LEHKOST, POHODLÍ. Ideální druhá vrstva pro náročné sportovce.

05  TROLL   celopropínací mikina s kapucí

M–XXL

06  TAMPA   dámská celopropínací mikina s kapucí

S–XL

Soutěž

...prostor na této stránce je věnován výhradně produktům:

      A |  s kapucí

      B |  bez kapuce

05 06
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PRUŽNOST, LEHKOST, POHODLÍ. Ideální druhá vrstva pro náročné sportovce.

07 08

09

07  TARA   dámská vesta

S–XXL

08  TISPA   dámská celopropínací mikina

S–XL

09  TESSA   dámská celopropínací mikina

S–XL
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PRUŽNOST, LEHKOST, POHODLÍ. Ideální druhá vrstva pro náročné sportovce.

TECNOSTRETCH COLLECTION  |

z Mensy

...čím větší mozek, tím 
vyšší IQ...

z přírody

...lasička má větší 
mozkovnu než kuna... je 
však skutečně chytřejší?

z fotografie

je jasné, že mozek této 
dívky patří k těm větším... 
dobře tudíž ví, proč si 
mikinu rozepíná...
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z praxe...
Před každým zápasem se rozcvičuji 
v oblečení Training Stuff od 
PROGRESSU. Skáču a tleskám 
potom dvakrát tolik, co ostatní 
holky...
---------------------
MURIEL G. | 19 LET | USA

ROZPLESKÁVAČKA FOTBALOVÉHO 

TÝMU EUGENE SQUIRRELS 

Na Filmovém festivalu v Cannes 
jsem s hrůzou zjistila, že letadlo 
s mou večerní róbou nedorazí. 
Zachránila mě stylová kolekce 
Trainig Stuff, ve které mě pustili 
nejen na VIP mejdan, ale posléze 
i do pokoje ředitele festivalu, kde 
jsem se, díky skvělému odvodu 
vlhkosti, ani nezapotila...
---------------------
LONDON H. | 25 LET | WORLD

CELERBRITA

Děkovné dopisy prošly podrobnými 
testy v bruselské KANCELÁŘI HLAVNÍHO 
GRAFOLOGA EVROPSKÉ UNIE (MGO EU)

materiál
90 % POLYAMIDOVÉ HEDVÁBÍ 

SUPPLEX + 10 % LYCRA

SÍŤOVINA COOLMAX® S 

LYCROU + SUPPLEX

90% POLYESTER + 10% 

SPANDEX, 100% POLYESTER

odvod vlhkosti
      | 70 %

tepelná izolace
            | 40 %

komfort použití
| 100 %

určení pro výkon
    | 80 %

odolnost vůči pachům
   | 85 %

Před dvaceti lety nám v 

tělocvičně stačily trenýrky 

s lampasem a tílko. A 

dnes vlastně také. Jen 

ty použité materiály 

prošly neuvěřitelným 

vývojem a barevná 

kombinace trikolóry 

už poněkud vyšla 

z módy. Trička, 

šortky i kalhoty jsme 

vytvořili s ohledem 

na pohodlí cvičenců. 

Oblečení je tedy pohodlně 

elastické, jemné na omak 

i dlouhodobé nošení a 

samozřejmě optimálně 

funkční.

Dámská trička, tílka a kalhoty

Pánská trička

Pánské kalhoty a šortky

atraktivní mladá žena

o ctitele nouzi nemá

ani v tělocvičně

...i
 ta

m
 půso

bí s
lič

ně
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FUNKČNÍ A POHODLNÉ oblečení pro hodiny dřiny a řinoucího se potu.

01

02

03

04

01   LAURA   dámské tílko s potiskem

S–XL 

01   LYRA   dámské tílko s překřížením na prsou

S–XL

01   LUCIA   dámské tričko s krátkým rukávem a síťovinou

S–XL

01    LORETA   dámské dlouhé kalhoty

S–XXL
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FUNKČNÍ A POHODLNÉ oblečení pro hodiny dřiny a řinoucího se potu.

05

06

07

05   LINDA   dámské tričko

S–XXL

06   LOIRA   dámské 3/4 kalhoty

S–XXL

07   LEA   dámské šortky

S–XL

08  LORD   pánské síťované scampolo

M–XXL

09   LEVEL   pánské šortky

M–XXL

10   LEMPEL   pánské sportovní tepláky

M–XXL
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FUNKČNÍ A POHODLNÉ oblečení pro hodiny dřiny a řinoucího se potu.

08

09

10
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z praxe...
Od té doby, co používám cyklistické 
kalhoty od PROGRESSU, už mě 
prdel nebolí...
---------------------
MIKKA K. | 42 LET | FINSKO

AMATÉRSKÝ BIKER S NADVÁHOU

Před tréninkem v alpských 
stoupáních jsem zakoupil kompletní 
kolekci Bike Stuff od PROGRESSU. 
Byl jsem tak nadšen, že jsem ji 
nenasytně návlékl celou v několika 
vrstvách ne sebe. Oblečení je tak 
funkční, že  mnou dosažené časy 
byly přesto lepší, než časy mnoha 
jiných elitních cyklistů...

---------------------
LANCE A. | 38 LET | USA

CYKLISTA, JMENOVEC A DVOJNÍK 

LANCE ARMSTRONGA

Autentičnost děkovných dopisů 
prověřil autosugescí autistický autor 
autobiografie AUTOGENNÍ AUTORIZACE 
(AA) Aurel Aubrecht a protokol 
opatřil autentifikačním autogramem

materiály
RŮZNÉ, ALE PRVOTŘÍDNÍ

počet obyvatel
   3 001 583

nejvyšší bod
  2 980 m

HDP na 1 obyvatele
   13 846 USD

rok vzniku
   1650

telefonní předvolba
    +968

Vzhledem k různorodosti 
materiálů, přinášíme vám, 
místo grafu, několik zajímavostí 
o Ománu...

Biková kolekce se nám každý 

rok utěšeně rozrůstá. Pro 

chladné období jsme pro 

vás připravili několikery 

teplé kalhoty, které 

přijdou ke slovu jak 

na dvoukolém 

oři, tak na 

navoskovaných 

prkýnkách. 

Rovněž větru 

a sněhu 

odolné 

rukavice se 

budou hodit! 

A co se týče první 

a druhé vrstvy, 

zkuste na kolo obléci 

nové prádlo Dynamic 

a třeba mikinu 

z Tecnostretche 

a už je nebudete 

chtít svléci!

zato spoustu krásných dresů

při průjezdu zatáčkou sepne vlasy natáčkou

přilbu nemá od Progressu
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

01  GENT   pánský dres s krátkým rukávem 
a kapsami (Coolplus)

M–XXL

02  LADY   dámský dres s krátkým rukávem 
a kapsami (Coolplus)

S–XL

03  DUKE   pánský dres s krátkým rukávem 
a zadní kapsou na zip (Supplex)

M–XXL

04  QUEEN   dámský dres s krátkým rukávem 
a zadní kapsou na zip (Supplex)

S–XL

05  COMTESSE   dámské tílko s překříženými ramínky 
a zadní kapsou na zip (Supplex)

S–XL

01

02

03

04
05
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

06  FS+ TKR   sportovní pánské triko 
(CoolMax)

M–XXL

07  FS+ TKK   dres na zip se zadními kapsami 
(CoolMax)

M–XXL

08  FS+ TDR   sportovní triko s dlouhými rukávy 
(CoolMax)

M–XXL

09  FS+ TKRZ   dámské sportovní tričko 
(CoolMax)

S–XL

10  FS+ TKKZ   dámský dres na zip se zadními 
kapsami (CoolMax)

S–XL

06 07

08
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

11  ACTIV   pánské osmipanelové kraťasy do pasu 
s vložkou

M–XXL

12  ACTIV NP   pánské osmipanelové kraťasy do pasu 
bez vložky

M–XXL

13  REACTIV   pánské osmipanelové 3/4 kalhoty 
s vložkou

M–XXL

14  REACTIV NP   pánské osmipanelové 3/4 kalhoty 
bez vložky

M–XXL

09

10

11

12

13

14
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

15  HYPERACTIV   pánské osmipanelové dlouhé kalhoty 
s vložkou

M–XXL

16  HYPERACTIV NP   pánské dlouhé osmipanelové kalhoty 
bez vložky

M–XXL

17  COM BIB   osmipanelové kraťasy s kšandami 
a vložkou

M–XXL

18  PRO BIB   osmipanelové kraťasy s kšandami 
a vložkou

M–XXL

19  PAD MUŽI   pánská samodržící protiskluzová vložka

uni

15

16

17

18

19
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

19  ELLE   dámské šestipanelové kraťasy do pasu 
s cyklovložkou

S–XL

20  ELLE NP   dámské šestipanelové kraťasy do pasu 
bez cyklovložky

S–XL

21  ELLENIS   dámské šestipanelové 3/4-ní kalhoty 
do pasu s cyklovložkou

S–XL

22  ELLENIS NP   dámské šestipanelové 3/4-ní kalhoty 
do pasu bez cyklovložky

S–XL

23  PAD ŽENY   dámská samodržící protiskluzová vložka

uni

19

20

21
22

23
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

24  ZEUS   dlouhé kalhoty bez kšand se zipem na lýtku

M–XXL

25  ZIRCON   dlouhé kalhoty bez kšand s větruodolnou 
membránou a zipem na lýtku

M–XXL

26  ZEPHYR   dlouhé kalhoty s kšandami, zipem 
a větruodolnou membránou

S–XXL

27  ZOLA   dámské dlouhé kalhoty bez kšand s 
větruodolnou membránou

S–XL

24 25 27

26
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

28   ARMS   návleky na ruce

S, XL

29   LEGS   návleky na nohy

S, XL

30  LEGS PLUS   zimní návleky na nohy

S, XL

31  KNEES PLUS   zimní návleky na kolena

S, XL

32  KNEES ULTRA   zimní návleky na kolena 
s větruodolnou membránou

S, XL

33  CELEK JACKET   cyklistická bunda s membránou, odepínacími rukávy 
a zadními kapsami na zip

S–XXL

28

29

30

31

32

33
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

34 35 36

37

34  BASE MITTS   lehké bezprstové rukavice

M–XXL

35  COOL MITTS   bezprstové rukavice s gelovými plochami na dlaních

M–XXL

36  GEL MITTS   bezprstové rukavice s gelovými plochami na dlaních

M–XXL

37  DETOX GLOVES   prstové freeride rukavice

M–XXL
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Letní i zimní specialitky určené pro CYKLISTIKU 
s alternativním použitím v jiných OUTDOOROVÝCH SPORTECH.

38  GEL GLOVES   zimní rukavice s membránou a gelovými plochami na dlaních

M–XXL

39  SNOWRIDE  GLOVES   zimní rukavice s membránou a siliconem na dlaních

M–XXL

40  DEFROST GLOVES   zimní zateplené rukavice s membránou a stahováním v zápěstí

M–XXL

38

39

40
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z praxe...
V nové bundě od PROGRESSU jsem 
při cestě z tréninku po krk zapadla 
do hlubokého vřesoviště. Po třech 
dnech mě objevil fotograf, který se 
na ono pusté místo vydal pořídit 
snímky divoce žijících lumíků. Díky 
PROGRESSU jsem přežila a za 
několik týdnů se vdala...

---------------------
MARIANNE S. | 30 LET | IRSKO 

BÝVALÁ JUDISTKA, DNES 

FOTOGRAFKA DIVOCE ŽIJÍCÍCH 

LUMÍKŮ

Pravost děkovných dopisů ověřil 
nevidomý Stanley Reenroe, 
oddávající úředník v městečku 
Dungeagan

materiály
TŘÍVRSTVÝ PRUŽNÝ SOFTSHELL: 

86% POLYESTER, 14% SPANDEX 

10 000 mm VODNÍHO SLOUPCE, 

ODPAR 10 000 g/m3/24h

odvod vlhkosti
        | 60 %

tepelná izolace
| 100 %

komfort použití
  | 90 %

určení pro výkon
  | 90 %

odolnost vůči pachům
      | 70 %

Spíchnout 

vyladěnou 

outdoorovou 

bundu a kalhoty 

je hračka. 

Nejdříve 

prozkoumáte 

desítky kousků 

konkurenčních 

značek a většině 

se vysmějete s tím, 

že tohle přeci zvládnete 

lépe. Pak si napíšete 

mnohastránkový seznam 

toho, co by ty hadříky 

měly umět, načež půlku 

vyškrtáte jako nereálnou. 

Pak si na tom vylámete 

zuby a jehly ze strojů. Ale 

znovu a znovu zkoušíte. 

A po stovkách hodin práce 

a testů jak v laboratorních, 

tak přirozených podmínkách, 

je TO tu!

ničeho se nebojí

takže může do lesa

ale klidně i do pralesa

nebo do jungle

...opravdu
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SOFTSHELLOVÉ bundy a kalhoty pro UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V TERÉNU. 
Exkluzivní materiál, perfektní zpracování.

01  SEAL  pánská softshellová bunda
dvě boční kapsy na zip, prsní kapsa, otvory na palce, 
 větrání v podpaží, stahování v pase, reflexní potisk

 S–XXL

02  PANDIM  pánská technická softshellová bunda s odepínací kapucí
odepínací seřiditelná kapuce, větrání v podpaží, dvě vnější a jedna vnitřní 
prsní kapsa na zip, stahování v pase a na zápěstí, reflexní potisk

 M–XXL

03  KABRU  pánské technické softshellové kalhoty s kšandami
dvě přední a dvě zadní kapsy na zip, rozepínací nohavice, rozepínací 
zadní díl, stahování na kotníku, reflexní potisk, odepinatelné kšandy

 M–XXL

01

02

03
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SOFTSHELLOVÉ bundy a kalhoty pro UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V TERÉNU. 
Exkluzivní materiál, perfektní zpracování.

04  SANTANA  dámská softshellová bunda

dvě boční kapsy na zip, stahování v pase, reflexní potisk

 S–XL

05  MAKALU  dámská technická softshellová bunda s odepínací kapucí

odepínací seřiditelná kapuce, větrání v podpaží, dvě vnější a jedna 

vnitřní prsní kapsa na zip, stahování v pase a na zápěstí, reflexní potisk

 S–XL

06  LHOTSE  dámské technické softshellové kalhoty s opaskem

dvě přední kapsy na zip, rozepínací nohavice, stahování na kotníku, 

reflexní potisk

 S–XL

04

05

06
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SOFTSHELLOVÉ bundy a kalhoty pro UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V TERÉNU. 
Exkluzivní materiál, perfektní zpracování.

OUTDOOR STUFF  |

zásady pohybu v drsné 
přírodě...

...oblečte si Outdoor Stuff...

...orientaci nechte na muži, 
je-li vaším cílem: ocitnout 
se v hračkářství, restauraci, 
na automobilových 
závodech...

...orientaci nechte na ženě, 
chcete-li: zůstat v přírodě 
velmi dlouhou dobu...
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z praxe...
Ponožky od PROGRESS sportswear 
jsem ochoten nosit i v sandálech a 
riskovat tím ztrátu zaměstnání. Stojí 
to za to...
---------------------
RANDOLF Z. | 42 LET | NEW YORK

REDAKTOR MÓDNÍHO ČASOPISU 

VOUG

Již delší dobu pozorujeme 
celosvětový pokles trhu s 
protiplísňovými přípravky na nohy. 
Ponožky od firmy PROGRESS mají 
potenciál tento trh zcela rozvrátit...
---------------------
LOUIS B. | 28 LET | FRANCIE

FINANČNÍ ANALYTIK

ÚSTAVNÍ SOUD ČR (USCR) nebude 
přezkoumávat pravost děkovných 
dopisů, jelikož v Ústavě ČR není 
o těchto jediné zmínky

materiály
RŮZNÉ ALE PRVOTŘÍDNÍ

Cloudy Lane
  1 : 2,25

Comply or Die
   1 : 3

Black Apalachi
  nedoběhne

Irish Invader
usne nad Beechers Brookem

Rambling Minster
   utracen pro lenost

|  PONOŽKY

Ponožky

...oblečte dívce ponožky, 
které najdete na následujících 
stranách, pomocí 3D programu 
Sox Accelerator (ten, z důvodů 
ochrany autorských práv, 
nepřikládáme, ale můžete si jej 
pěkně draze zakoupit ve vaší 
oblíbené prodejně softwaru)...

Jistě, my vám 

můžeme přímo 

i nepřímo 

poradit, které 

z našich úžasných 

ponožek jsou na 

co specializované, 

optimalizované, 

laděné a designované. 

Ale vůbec se vám 

nebudeme smát, když 

vás uvidíme na kole 

v těch manažerských 

ponožkách 

a s extrémními 

mrazodrtiči 

v sandálech. 

Vždyť my to 

taky tak 

děláme.

Kurzy favoritů pro jarní 
Velkou národní v Aintree...

když chce, chodí naboso

víc o ní nevíme

ponožky nosí i v soukromí

když nechce, nosí ponožky
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Ponožky PRO VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ sportovní i nesportovní činnosti.

01  P LIT Lite   lehké letní ponožky

3–5, 6–8, 9–12

02  P CYR Cyride   cyklistické ponožky

3–5, 6–8, 9–12

03  P CCO Cyklo CoolMax   nízké cykloponožky z Coolmaxu

3–5, 6–8, 9–12

04  P MNG Manager   manažerské ponožky

3–5, 6–8, 9–12

01

02

0403
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Ponožky PRO VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ sportovní i nesportovní činnosti.

05  P ALS Allsport   multisportovní letní ponožky

3–5, 6–8, 9–12

06  P XCN X-Country   běžecké ponožky

3–5, 6–8, 9–12

07  P MRN Merino   celoroční ponožky s Merino vlnou

3–5, 6–8, 9–12

08  P XTA X-Trail   turistické ponožky

3–5, 6–8, 9–12

09  P XTR X-Treme   zimní trekkingové 
ponožky s Merinem

3–5, 6–8, 9–12

10  P XHI X-High   podkolenky pro 
bílé svahy (CoolMax)

3–5, 6–8, 9–12

05

06 07

08 09 10
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úspěch na Mistrovství Moskevské oblasti...

...dosáhl tým PROGRESS sportswear v disciplíně 
synchronizované ležení s ponožkami...

...je patrné, že výrazné bodové srážky se týmu nevyhnuly, 
a to za mírné horizontální vyosení, již větší vyosení vertikální 
a lehkou nesymetričnost v trčení ponožek...

...nicméně třetí místo v konkurenci nejlepších týmů 
Moskevské oblasti nečekal snad ani největší optimista...

Ponožky PRO VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ sportovní i nesportovní činnosti.
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Doplňky

Po většinu roku 

se člověku hodí 

mít po ruce nějakou 

tu čepici, šátek nebo 

rukavice. Z rozličných 

druhů, střihů a materiálů 

si každý může vybrat 

ten správný exemplář, 

který ochrání jeho 

mozkovnu či 

ruce před 

promrznutím, 

případně 

před letním 

žárem. Pravdou 

ovšem je, že 

v divizi plstěných 

klobouků máme 

ještě co dohánět.

z praxe...
Dycky nosim šálu s klubovejma 
barvama. Dyby mě někdo nutil 
vohodit si kolem mýho drahýho krku 
jinou, snesl bych eště snad ňákou 
vod PROGRESSU. Jinak bych rači 
chcípl...
---------------------
MALCOM S. | 22 LET | ANGLIE

FANOUŠEK FOTBALOVÉHO KLUBU 

POVĚSTNÉHO BRUTÁLNÍMI FANOUŠKY

Sbírám vaše čepice a už mám 
všechny, kromě jedné (tu mi koupí 
mamka na vánoce). Nemohli 
byste příští rok udělat nějakou s 
koníčkama?
---------------------
SANDRA M. | 13 LET | DOBRÁ VODA

ŽÁKYNĚ A MILOVNICE ZVÍŘÁTEK

Veškeré děkovné dopisy prověřeny 
SYLVIÍ MDLOU (SM), v rámci dizertační 
práce na téma: „Podvod a lež – 
nezbytný předpoklad úspěšného 
podnikání“, s výbornými výsledky

materiály
RŮZNÉ, ALE PRVOTŘÍDNÍ

|  DOPLŇKY

Míry
  88 | 57 | 90

Váhy
 55 | 8 | 112

Oblíbené pití
  kakao

Oblíbené jídlo
 cokoli od macechy

Oblíbená činnost
  záchrana světa

Několik informací o Miss 
Ethiopia 2009 Bewunetwě 
Abebeové...

barevný nesoulad jí vadí

ráda barevně ladí

za to as může

to skotačivé mládí
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Funkční a stylové doplňky – radost a POHODLÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH 
povětrnostních PODMÍNKÁCH.

01  D CEZ   zavazovací čepice

S, XL

02  D SAT   šátek

S, XL

03  D CEL   čelenka

uni

04  DS CEZ bavlna   zavazovací čepice s potiskem

S, XL

05  DS SAT bavlna   šátek s potiskem

S, XL

01
02

03

04

05
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Funkční a stylové doplňky – radost a POHODLÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH 
povětrnostních PODMÍNKÁCH.

06  DS CEL bavlna   čelenka s potiskem

uni 

07  DS CEL Supplex   čelenka s tiskem (Supplex)

uni

08  DS CEZ polyes.   zavazovací čepice se sublim. 
potiskem

S, XL

09  D TR CEP   čepice (Supplex)

S, XL

10  D DC CEP   čepice (Dynamic)

S, XL

11  D DC KUK   kukla (Dynamic)

S, XL

12  D BS CEP   čepice (Roubaix)

S, XL

06

07

08 11

09

10

12
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Funkční a stylové doplňky – radost a POHODLÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH 
povětrnostních PODMÍNKÁCH.

13  D TM SAT   flísový šátek

uni

14  D TM CEZ   flísová zavazovací čepice

S, XL

15  D TS CEL   čelenka (Tecnostretch)

uni

16  D TS CEP   čepice (Tecnostretch)

S, XL

17  D TS KUK   kukla (Tecnostretch)

S, XL

13

14

15

17
16
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Funkční a stylové doplňky – radost a POHODLÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH 
povětrnostních PODMÍNKÁCH.

18

19 20

21

22

18  ABANDON   silnější pletená čepice

uni

19  FLINK   pletená čepice s kšiltem

uni

20  GLOXER   pletené rukavice

uni 

21  LOOKER   pletená čepice

uni

22  LILY   dámská pletená čepice

uni

23  D CYKLOLÁHEV   cyklistická láhev

uni 

24  D BEP   bederní pás

XS/S, M/L, XL/XXL

24

23
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Funkční a stylové doplňky – radost a POHODLÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH 
povětrnostních PODMÍNKÁCH.

25  FLARA   dámská pletená čepice

uni

26  SHALA   dámská pletená šála

uni

27  GLOXA   dámské pletené rukavice

uni

25

26

27
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Děti

z praxe...
V dětském oblečení od PROGRESSU 
můžu klidně nechat svá dvojčata 
v kočárku celou noc i v zimě. 
Nadýchají se čerstvého vzduchu a 
nic se jim nestane...
---------------------
FRANCESCA G. | 26 LET | TYROLSKO

HORALKA

Předtím, než jsme objevili oblečení 
firmy PROGRESS, jezdívali jsme na 
tábor se strachem. Nyní už nám vadí 
pramálo, když nás vedoucí Zběsilý 
Bobr zanechá několik nocí v chladné 
přírodě...
---------------------
VOJTA B. | 11 LET | ČESKÁ REPUBLIKA

ZA SKAUTSKÝ ODDÍL HLODAVCI

Děkovné dopisy jsme tentokrát 
nemohli ověřit, roztrhl se s nimi 
pytel (P)

materiály
RŮZNÉ, ALE PRVOTŘÍDNÍ

Niger
   7,46

Mali
  7,42

Somálsko
   6,76

Uganda
   6,71

Afghánistán
    6,69

Státy s nejvyšší úhrnou 
plodností (počet dětí na 1 ženu 
ve fertilním věku)...

Nedejte se zmást tím, že dětskou 

kolekci uvádíme až jako poslední! 

Děti jsou pro většinu z nás na prvním 

místě, a protože víme, že katalogy 

se čtou většinou odzadu, dáváme je 

právě sem – na konec. Děti mají 

nárok na stejné pohodlí a stejnou 

funkčnost jako my – „dospělí“. 

A tak pro ně používáme 

naprosto stejné materiály 

a technologie jako pro nás 

„velké“, jen ty hadříky 

jsou prostě titěrnější.

ch
ce

 b
ýt

 b
ale

tk
ou

v našem oblečení může trénovat i v přírodě

propnutou nožkou se dá 

třeba zašlápnout slimák

to ale baletky většinou nedělají
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NEKOMPROMISNÍ KVALITA materiálů a zpracování pro vaše zlatíčka.

01  ML NBRD   dětské tílko

116, 128, 140, 152, 164

02  ML NKRD   dětský nátělník s krátkým rukávem

116, 128, 140, 152, 164

03  ML NDRD   dětský nátělník s dlouhým rukávem

116, 128, 140, 152, 164

04  ML SDND   dětské dlouhé spodky

116, 128, 140, 152, 164

01

02

03

04
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NEKOMPROMISNÍ KVALITA materiálů a zpracování pro vaše zlatíčka.

05  WILLI   dětské triko s dlouhým rukávem

116, 128, 140, 152, 164

06  WATT   dětský rokák na zip

116, 128, 140, 152, 164

07  WASP   dětské dlouhé spodky

116, 128, 140, 152, 164

08  JERRY   dětský dres se zadními kapsami

116, 128, 140, 152

09  BEE   dětské šestipanelové cyklokraťasy s vložkou

128, 140, 152

10  KIDS MITTS   dětské bezprstové rukavice

S, M

05

07

06

08

09

10
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NEKOMPROMISNÍ KVALITA materiálů a zpracování pro vaše zlatíčka.

11  NIKI   dětská celopropínací mikina

116, 128, 140, 152, 164

12  TEDDY   dětská celopropínací flíska

116, 128, 140, 152, 164

13  XKD X-KID   dětské zimní ponožky

30-34, 35-38

14  CAPO   dětská pletená čepice

uni

15  SHALO   dětská pletená šála

uni

16  GLOXO   dětské pletené rukavice

uni

11 12

13

14

15

16



Údržba našeho – nyní již vašeho – oblečení je vcelku nenáročná, a to 
díky tomu, že se oblečení nemačká a rychle schne. Při ošetřování se 
řiďte pracími symboly, které jsou na každém výrobku. 

Základní pravidla pro praní v teple domova:
–  Pozorně si přečtěte etiketu se symboly údržby natištěnou, nebo 

našitou na prádle. 
– Oblečení perte v pračce ve vodě teplé maximálně 40 °C. 
– Používejte běžný prací prostředek. 
–  Nepoužívejte aviváž, může způsobit snížení kapilárního výkonu vlákna. 
–  Termoprádlo perte naruby. Zipy, zkracovače nebo plastické nášivky 

mohou způsobit u jemnějších pletenin zatržení. 
– Termoprádlo můžete ždímat v pračce. 
–  Pokud jste muž a výše uvedenému způsobu praní nerozumíte, dejte 

prádlo vyprat raději své manželce či matce, případně se řiďte pokyny 
uvedenými níže...

Základní pravidla pro praní v přírodě:
–  Oblečení stačí ručně vyprat i ve studené vodě (v jaké jiné, že?) a vyždímat. 
–  Díky tomu, že námi užívaná vlákna nemají téměř žádnou nasákavost, 

rychle schnou - stačí jej tedy přehodit přes větev (pozor na šípky, 
maliny apod.), případně přes šňůru od stanu. 

–  Při praní v řece či jezeře dávejte pozor ať neuklouznete po mýdlu s 
jelenem, neb byste zbytečně vyprali všechno vaše oblečení najednou. 
Ač to tak na první pohled možná nevypadá, opravdu se vaše prádlo 
vypere snáze, pokud si jej před tím svlečete. 

–  I když se v přírodě jedná v podstatě o „čistou špínu“, neperte oblečení 
tam, kde byste touto jinak bohulibou činností mohli ublížit či uškodit 
místní flóře a fauně. 

–  Vodu na pití a vaření rozhodně nabírejte PROTI proudu!

Maintainance of our - already your - clothing is quite easy, due to the 
fact, the wear is wrinkle-resistant and dry fast. By maintainance follow 
washing symbols labels put on every product.
Basic rules for home washing:
–  Read carefully the label with maintainance symbols printed or stiched 

on wear. 
–  Wash clothing in a washing machine in water maximum 40°C warm. 
–  Use ordinary detergent. 
–  Do not use conditioners, can cause reduction of capillary fibre output. 
–  Wash the wear inside out. Zippers, draw cords or plastic labels can 

cause a tick off by very fine knits. 
–  You can wring the wear in the washing machine. 
–  If you are a man and you do not understand the way of washing 

mentioned above, let your wife or mother do it or you can follow 
instructions below...

Basic rules for washing in nature:
–  Clothes can be washed by hand even in cold water and then wringed. 
–  Due to almost no fibre soaking ability, they dry fast- it is good enough 

to hang it over a branch (not wild-rose, raspberry, etc.), or  over a tent 
rope. 

–  By washing in a river or a lake be carefull not to slip on a soap because 
of washing all your clothes at a time then. However it doesń t look at 
first glance, your clothes can be washed more easily if you take it off 
first. 

–  In nature it is all about „clean dirt“, do not wash it, where it might hurt 
or harm local flora or fauna. 

–  Drinking water scoop out definitely down up the river!

MAINTENANCE
Údržba

Ženy / Women XS S M L XL XXL

Muži / Men XS S M L XL XXL

Výška postavy | Size 152–158 158–164 164–172 172–178 178–184 184–190 190 a více

Obvod hrudníku | Chest 68–76 76–84 84–92 92–100 100–108 108–116 116 a více

Obvod pasu | Waist 58–66 66–74 74–82 82–90 90–98 98–106 106 a více

Obvod boků | Hips 70–78 78–86 86–94 94–102 102–110 110–118 118 a více

TABULKA VELIKOSTÍ  |  TABLE OF SIZES



INTRODUCTION
1989 - Velvet Revolution. It seems as if it were only yesterday. Lots of things have 
changed since then and so have our products. We have worked hard, improved 
models, sewing, cuts. We do not know what we will have done by the year 2029. 
We will not reveal you our plans for 5 future years. But we can reveal a bit of it. 
20% would do... You may notice that our logo has changed  a bit. (If not it ś OK). 
We have simplified it, modified it - well life is change. But let ś go straight to the 
heart of the matter. The new collection is in the sign of dynamics. As soon as 
you read these boring stuff and turn a couple of pages over you will run into new 
winter Dynamic underwear. We will be really surprised if you don´t fall in love with 
it. It is fantastic indeed! So are legendary Micro Light and Dry Fast collections due 
to their new and improved cuts and colours. But there are surprises in many other 
collections too. For both indoor and outdoor activities. Enough talking, let ś move 
on! And don´t forget to check the pictures. They will tell you more.

DYNAMIC
Dynamic - a garment that was created to enjoy free movement. Softness,  elasticity 
and comfort are synonymums of this highly functional underwear. Made in a 
summer and winter variation. Summer variation is a symbiosis of highly functional 
polyester (88%) and elastic Spandex (12%). This garment is light, breathable and 
absorbs moisture quickly. Winter variation is a combination of polyester (63%), 
bamboo coal (26%) and Spandex (11%) which make it warm and quick-drying.
It is possible to combine summer and winter Dynamic underwear  and thanks to 
our ingenious cuts and flat seams it has become perfect basic layer of functional 
underwear not only for sportsmen but for sportswomen as well.

DRY FAST
Dry Fast - as the term itself explains – is a functional garment made of quick-
drying material. Hydrophilic fibres absorb moisture and transport it from the skin 
to the surface where it is evaporated. Symbiosis of material, anatomical cuts and 
good quality flat seams create highly all-purpose functional garment suitable for 
low or high temperatures because the performance of this functional clothes can 
be optimized thanks to an onion effect.

MICROLIGHT
Micro Light is all-purpose collection of functional underwear for men and women. 
Fine polypropylene microfibres transport moisture very quickly and due to the 
capability not to absorb any moisture regulate body temperature well. Ribbed 
texture guarantee optimal elasticity and better insulation. There are not many 
news in our favourite collection at the fist sight but if you look closer ..... we 
improved cuts to make the underwear even more comfortable!
100% polypropylene

SEAMLESS
Only particular knitting technology enables to make garment with only necessary 
seams and creates a special underwear construction. Polypropylene on the inner 
side and  polyamide on the outer side help to release moisture even in parts which 
sweat the most. Due to its high elasticity garments fit tightly, support muscles, 
absorb shocks, lower muscular fatique and slightly form body shape.
60% polyamide, 35% polypropylene, 5% elastan

MERINO 
Natural Merino wool fibre is overwhelming in many ways. It provides superb 
insulation and unlike synthetic fibres can absorb a great amout of moisture 

without being damp and cold. It is also highly resistent to odour retention and 
microbial growth which make it perfect for long lasting actions during which is 
impossible to change or wash the clothes. Soft and smooth to touch, crease-
resistent, flame-proof.
T-shirts 100% Merino, Sweatshirts 98% Merino, 2% Lycra

CHILLY
Chilly - our collection of sweatshirts which can be used as an inner or mid layer. 
Light and soft polyester material is pleasant and suitable either as an inner layer 
(basic warm layer in winter) or as a light mid layer in summer. Products with 
excellent insulation and optimal moisture releasing abilities.
100% fleecy polyester

TECNOSTRETCH
Tecnostretch is a soft warm material, ideal to be used as the second layer. 
Sweatshirts fit tightly and well due to anatomical cuts and elasticity. Knit releases 
moisture perfectly which will make you feel dry even during extreme labour.
88% polyester, 12% elastan

TRAINING STUFF
Training stuff haven´t changed for 20 years. In the gym wWe all still use boxer 
shorts and vests. What have changed are materials and also colours. We made 
T-shitrs, shorts and tracksuit trousers comfortable for those who appreciate it. 
Underwear is comfortably stretchy, soft to touch and functional of course.
Ladies T-shirts, vests and trousers: polyamide silk Supplex 90% + 10% Lycra
Mens T-shirt: Coolmax® with Lycra + Supplex
Mens trousers and shorts: 90% polyester + 10% Spandex, 100% polyester

BIKE STUFF
Our collection of bike stuff has enlarged again. We can offer you several models of 
warm trousers which you can put on not only when going biking but also in winter 
for skiing. You will also appreciate wind and snow proof gloves. Not to forget the 
base and mid layer - try our new Dynamic underwear and Tecnostretch sweatshirt 
on and you will not want to take it off anymore.

OUTDOOR STUFF
Do you find making perfect outdoor jacket and trousers as easy as pie? Don´t 
be wrong. It takes hours and hours of trying, sewing, testing in labs and natural 
conditions.
Material: 3-layer stretchy softshell - 86% polyester, 14% Spandex, 10,000mm 
water column, evaporativity 10,000 g/m3/24h

SOCKS
We can lecture on our socks for hours, give you advice which socks are suitable for 
which activities...But we woń t laughed at you when you mix them up. We do it as well.

ACCESSORIES
It is wise to have a cap, scarve or gloves to hand. We provide different materials, 
cuts and types - just look for the best one for you!

KIDS
Don´t be fooled by the fact we put the children line as the last one. We are aware 
of the fact that children are the most important people for most of us as well 
as that the catalogues are read from the back. That explains, why we put the 
kids collection here. Children deserve the same comfort and quality as we do. 
Materials and technologies are identical only the size is different.

Summary



 SLOVENSKO 

VEREDA SPORT 
Martin Fapšo 
SNP 1452/62-3 
017 01 Považská Bystrica 
Slovensko

Tel.: +421 907 892 032 
Tel.: +421 905 678 894 
Fax: +421 424 361 464

info@progress-sk.sk 
www.progress-sk.sk 

 NĚMECKO A SLOVINSKO 

Cheyenne-Sport 
Wallgärtenstr. 12 
D-76661 Philippsburg 
Deutchland

Tel.: +49 7256 94308 
Fax: +49 7256 94307 

info@cheyenne-sport.de 
www.cheyenne-sport.de 

 POLSKO 

Alpin Bike 
Krzysztof Polak

Tel.: +48 (0) 661 429 440
Fax: +48 (032) 797 14 81

info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

 MAĎARSKO 

Tibor Györi
Hribová 19
945 01  Komárno
Slovensko

Tel.: +421 903 366 402
Fax: +421 357 741 739

tiborgyori@orangemail.sk

 FRANCIE 

Passion Nature
Z.A. Labaury-Baudan
25 Rue Gay Lussac
33127 St Jean d‘Illac
France

Tel.: +33 556 930 770
Tel.: +33 664 244 657

contact@passionnature.fr
www.passionnature.com

 HOLANDSKO 

Burgersdijk
Dolderstraat 8,
6706 JE Wageningen
Netherlands

Tel.: +31 317 411 080

info@burgersdijk.nl
www.burgersdijk.nl

 ŠVÉDSKO 

Henrik Pettersson
Quicksport
Agatan 8  
Nora
71330
Sweden

Tel.: 0046736531290

quicksport@home.se
www.quicksport.se

 DÁNSKO 

Jakob Gade Sportsagentur
Jakob Petersen Gade
Skibhusvej 393
5000  Odense C
Denmark

Tel.: +45 20 11 97 50

www.nettosport.com
info@nettosport.com
 
 AUSTRÁLIE 

Quantum Kayaks Australia
4/82 Chaleyer Street
Rose Bay
NSW 2029
Australia

Tel.:0404 236 638
www.quantumkayaks.com

 KUVAJT 

Pilates and More
Women‘s Health Club
Kuwait

Tel.:  Salmiya +965 257 10 582
Mahboula +965 237 11 705
Fax: +965 237 11 735

info@pilatesandmoreq8.com
www.pilatesandmoreq8.com

Kontakty



PROGRESS SPORTSWEAR, s.r.o.

Sedláčkova 238

397 01 Písek

Česká republika

+420 382 222 221

info@progress-cz.cz

www.progress-cz.cz


