
Tato nabídka platí pro výše stanovené období nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách družstva JEDNOTA, SD Zábřeh 
v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc, Bruntál a Ústí nad Orlicí

89•90

Hravéléto

od 1. 7. 2020
do 31. 8. 2020

č. 7

Rapido - cestovní hra 
hra zaměřená na postřeh, na každé kartě chybí jedno zvířátko, 
zjisti jako první které, 73 karet pro hru, 2 pomocné karty, 
pravidla hry, pro hráče od 6 let

AZ kvíz speciál
Sport a příroda, Historie a zeměpis, Věda a technika
hru lze hrát samostatně nebo k rozšíření zásoby otázek pro velkou hru, 60 karet 
s 600 otázkami, 70 záznamových tabulek, 1 bodová hrací kostka, pravidla hry

159,-

199,-

Dáma a mlýn
cestovní hra
oboustranný herní plán, 24 hracích kamenů 
(12 bílých, 12 černých), pravidla, 
pro hráče od 6 let

69•90

Blechy - cestovní hra 
24 blech ve 4 barvách, 4 odpalovací kolečka, 
1 miska, návod ke hře, pro hráče od 4 let

69•90

Dinoaction - cestovní hra
5 barevných dřevěných figurek dinosaurů, 
1 barevná hrací kostka, pravidla, pro hráče od 3 let

39•90

Černý Petr - Frozen II
25 karet

39•90

Kvarteto - Pohádky
32 karet

Karty hrací + kostky 
108 ks karet + 6 kostek

54•90

Sada na kroket
sada obsahuje 4 barevně označené 
hole a míčky, dva kolíky a 6 branek

279,-
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COOP. Všechno dobré

Dámské šaty Dakar
vel. M - XXL, 100% bavlna

Nazouváky dámské
tyrkysové, vel. 37 - 41
růžové, vel. 37 - 39, 41

Dámské maxitriko
vel. M - XXL, 
mix barev a vzorů

Taška bavlna k vymalování
25 x 30 cm

Ponožka s odvětrávacím  
systémem
mix velikostí a barev

39•90

Pánské šortky 
vel. M - XXL, 
100% bavlna

499,-

159,-

119,-

Nazouváky pánské
šedé, vel. 41 - 45

149,-

Dívčí klobouček 
28 x 12 cm

Klobouček s taštičkou
klobouček 31 x 13 cm, taštička 30 x 22 cm

159,-

279,-
cena od

Povlečení mikro hladké, krep
lehké letní povlečení, 140 x 200 + 70 x 90 cm, 100% mikrovlákno PES
hladké - růžové květy, modré, cena za 399,- Kč
krep - zelené, cena za 449,- Kč

399,-
cena od

PRO DĚTI

Prostěradlo Jersey 
100 x 200 cm, 100% bavlna, bílé, růžové, cena za 279,- Kč
180 x 200 cm, 100% bavlna, bílé, modré, cana za 399,- Kč

79•90

64•90

49•90
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Náramek s českými nápisy a flitry
23 cm, mix druhů

Miminko zvířátko
7 cm, ležící, mix druhů

59•90

Samolepka TATTOO 
barevná za 20,90 Kč
dětská za 16,90 Kč

16•90

Švihadlo s dřevěnou rukojetí

29•90

Polštářek plyš  
25 x 35 cm

Svítilna LED s karabinou
1 LED

Balanční hra
20 x 14 cm, mix barev

Pistole Bug´s Attack
12 cm, s pěnovými náboji a terčem

32•90

109,-

cena od

Hlavolam kovový
mix druhů

29•90

Házecí disk
23 cm, mix barev

19•90

Vozidlo kov 
7 cm, volný chod, mix druhů

42•90

Sada na písek Pat a Mat
kyblík 3,4 l, sítko, lopatka, hrábě, 
konvička a formičky

109,-

Větrník 
21 cm, mix barev

24•90

119,-

49•90

Peněženka TPU
11 x 9 x 4 cm

SVĚT HER

59•90 99•90
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Láhev na olej Home Coll
250 ml

Hodiny nástěnné
Flower - 34 cm, mix, napájení 1 ks baterie AA, 
není součástí balení, cena za 169,-Kč
Carte Postale - 34 cm, napájení 1 ks baterie AA,
 není součástí balení, cena za 169,-Kč
Rose - 30,5 x 4,2 cm, napájení 1 ks baterie AA, 
není součástí balení, cena za 229,-Kč

169,-

54•90

Sada smaltovaných 
misek Home Coll
8 ks

199,-

Sada smaltovaného 
nádobí Home Coll
6 ks, se skleněnými poklicemi

499,-

Lišta magnetická na nože Porto
48,5 cm

Brousek na nože Porto 2v1
určený pro praváky i leváky, wolframový kámen zajistí 
zaostření čepele a obnovení ostří, keramický kámen je 
určený pro leštění a vyrovnání povrchových nerovností

Hole Nordic Walking
systém odpružení, 
regulace výšky holí

299,-

Herkules 
30 g

Motouz uzenářský 
100 g, bavlna, 70 m

34•90

Kartáč žehlička malá
10 x 4,5 cm

34•90

28•90

149,-169,-

cena od

Sada kuchyňských 
utěrek MAXI
3 ks, 50 x 70 cm, 100% bavlna

114,-

Rybářská sada - teleskopický prut s příslušenstvím
180 cm

459,- Notes A6, A7
80 stran, mix barev
A6 -14 x 9 cm, cena za 39,90 Kč
A7 -10,5 x 7,5 cm, cena za 29,90 Kč

Gelová pera 
neonová
6 ks32•90

Diář týdenní školní 2021

34•90

29•90
cena od

DO KUCHYNĚ


