ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Výpis z rejstříku ochranných známek
(111) Číslo zápisu:
Druh známky:
(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
(210) Číslo spisu:
(442) Datum zveřejnění
přihlášky:
/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

283288
Slovní grafická
19.01.2006
24.08.2006
19.01.2006
433523

(730)
(551)
(510)
(156)
(791)

Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

17.05.2006
(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
(730)

ATTACK MEDIA GROUP, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika

962228
(510)

(41) cirkusy, dětské jesle a školky, diskotéky (služby), divadelní představení, filmová tvorba,
gymnastický výcvik, noční kluby, zábavné parky, plánování a organizování večírků, poradenství pro
volbu povolání, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), pořádání soutěží krásy, prázdninové
tábory (služby, zábava), provozování heren, provozování kinosálů, provozování sportovních zařízení,
půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, rozhlasová zábava, pořádání soutěže
krásy, provozování sportovních zařízení, školení, vyučování, školství, internátní školy, televizní zábava,
umělecké módní agentury, organizování a plánování večírků, vydávání elektronických knih a časopisů
on line, vydávání knih, výroba rozhlasových a televizních programů, vyučování, zábavné parky; (43)
automaty (rychlé občerstvení), bary (služby), bufety, dětské jesle, hotelové služby, jídelny a závodní
jídelny, kavárny, provozování kempů, motely (služby), turistické noclehárny, penzióny, poskytování
přechodného ubytování, prázdninové tábory (ubytovací služby), pronajímání jednacích místností,
provoz hotelového ubytování, půjčování stanů, půjčování židlí, stolů, prostírání, nápojového skla,
restaurace, rezervace hotelů, samoobslužné restaurace, ubytovací služby (hotely, penzióny), ubytování
(pronajímání a přechodné -); (44) farmaceutické poradenství, plastická chirurgie, kadeřnické salóny,
léčba toxikomanů, lékařské služby, manikúra, masáže, nemocnice (služby), ošetřovatelské služby,
porodní asistentky (služby -), rostlinné školky, salóny krásy, sanatoria, zotavovny, soukromé kliniky
nebo sanatoria, umělé oplodňování.
Třídy výrobků a služeb:

41, 43, 44
962228
**
*****
962228
(740)

962228
***
962228
962228
962228
962228

Ing. Zdeněk Kučera
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice

Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

283288
433523

(540) Reprodukce ochranné známky
(526) Omezení rozsahu ochrany
(558) Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
(591) Informace o nárokovaných barvách
(561) Přepis do latinky
(531) Třídy obrazových prvků

(540)

(531) 27.5.9

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.

