
 

Nabídka klubového textilu 
 

Tričko s límečkem – dětská, pánská i dámská varianta 

Dětská/pánská velikost:  S,M,L,XL,XXL,XXXL 
https://www.xfer.cz/polokosile/damska-polokosile-
star.html?id=E6634&v=&b=r-216 
Cena bez potisku: do velikosti XXL 132 Kč, velikost XXXL 152,- Kč 

Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL,XXXL 
https://www.xfer.cz/polokosile/damska-polokosile-
star.html?id=E6634&v=&b=r-216 
Cena bez potisku: do velikosti XXL 132 Kč, velikost XXXL 152,- 
Kč 

 

Tričko obyčejné – dětská, pánská i dámská varianta 

Dětská/pánská velikost:  1,3,5,7,9,11,S,M,L,XL,XXL,XXXL 
https://www.xfer.cz/tricka/kratky-rukav/panske-detske-tricko-

beagle.html?id=E6554&v=&b=r-83 
Cena bez potisku: dětské 44,-, pánské do velikosti XXL 57,-, 
velikost XXXL 63,- Kč 

Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL,XXXL  
https://www.xfer.cz/tricka/damske-divci-tricko-
jamaica.html?id=E6627&v=&b=r-83  
Cena bez potisku: 51,- Kč 

 

Funkční trička - dětská, pánská i dámská varianta 

Dětská/pánská velikost: 4, 8, 12, 16, S, M, L, XL, XXL 
https://www.xfer.cz/sportovni-obleceni/panske-detske-
sportovni-tricko-shanghai.html?id=E6595&v=&b=r-22202 
Cena bez potisku: dětské 78,-, pánské 84,- Kč 

Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL 
https://www.xfer.cz/sportovni-obleceni/damske-sportovni-
tricko-shanghai.html?id=E6648&b=r-22202 
Cena bez potisku: 84,- Kč 



 

Nabídka klubového textilu 
 
Mikina černá – dětská, pánská i dámská varianta 

Dětská/pánská velikost: XS,3,5,7,9,11,S,M,L,XL,XXL 
https://www.xfer.cz/mikiny/panska-detska-mikina-
urban.html?id=E1067&b=r-0258 
Cena bez potisku: dětská 253,- Kč, pánská 290,- Kč 

Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL 
https://www.xfer.cz/mikiny/damska-mikina-
urban.html?id=E1068&b=r-0258 
Cena bez potisku: 290,- Kč 

 

Mikina zelená - pánská i dámská varianta 

Pánská velikost: XS,S,M,L,XL,XXL 
https://www.xfer.cz/mikiny/panska-detska-mikina-
urban.html?id=E1067&v=&b=r-2001 
Cena bez potisku: 290,- Kč 

Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL 
https://www.xfer.cz/mikiny/damska-mikina-
urban.html?id=E1068&v=&b=r-2001 
Cena bez potisku: 290,- Kč 

 

Softshellová bunda – dětská, pánská i dámská varianta – POZOR! delší doba 
dodání, u vel. XXXL a XXXXL až 21.12. + doba na potisk 

Dětská/pánská velikost: 
4,6,8,10,12,14,16,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL 
https://www.xfer.cz/bundy-vesty/panska-detska-bunda-
nebraska.html?id=E6436&v=&b=r-02 
Cena bez potisku: 435,- Kč, velikost XXXXL:  483,- Kč 
Dámská velikost: S,M,L,XL,XXL,XXXL  
https://www.xfer.cz/bundy-vesty/damska-bunda-
nebraska.html?id=E6437&v=&b=r-02 
Cena bez potisku: 435,- Kč 



 

Nabídka klubového textilu 
 
Teplákovka Decathlon – dětská, dospělá 

Dětská velikost: 6,8,10,12,14  

https://www.decathlon.cz/detska-bunda-t100-cerna-
id_8364290.html#v2075768 

https://www.decathlon.cz/detske-kalhoty-t100-cerne-
id_8364294.html 

Cena celkem bez potisku: 478,- Kč – ceny jsou e-shopu. Pokud bude 
zájem, pokusíme se vyjednat nějakou hromadnou slevu. 

 

 
Dospělá velikost: S,M,L,XL,XXL 
https://www.decathlon.cz/bunda-t100-cerna-id_8364279.html 

https://www.decathlon.cz/kalhoty-t100-cerne-id_8364286.html 

Cena celkem bez potisku: 658,- Kč - ceny jsou e-shopu. Pokud bude 
zájem, pokusíme se vyjednat nějakou hromadnou slevu. 

 

Teplákovka Adidas – dětská, dospělá 

Velikosti: 116,128,140,152,164,XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL 
https://www.lionsport.cz/bunda-adidas-performance-regi18-pes-jkty-
dj2176 

https://www.no10.pl/spodnie-adidas-regista-18-pes-czarny-
cz8646,3,2415,81356 

Ceny bez potisku:  dětská (116-164) – celkem 960,- 
               dospělá (XS-3XL) – celkem 1140,-   

Sleva pro Dragon je již zahrnuta. 

 

 

 



 

Nabídka klubového textilu 
 
Kšiltovka – černá (nemám fotku) 

Jediná velikost 

Cena bez potisku: 80,- Kč 

 

 

Penál větší 

https://www.amazon.de/gp/product/B00CGFV290/ref=ox_sc_
saved_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1 

Cena bez potisku: 165,- Kč – po přepočtu kurzu bez 
poštovného (poštovné nebudeme platit, pokud bude 7 a více 
kusů) 

  188,- Kč – po přepočtu kurzu s poštovným 

 

Penál menší 

Pouzdro na tužky se zipem a uchem, 600D polyester. 
Rozměry výrobku: ø65×225 mm 

Cena bez potisku: 39,- Kč 

 
 

Objednávky a peníze posílejte nejpozději v sobotu 20.10.2018. Zboží budu 
nakupovat/objednávat po 22.10.2018 a to pouze zaplacené. 

 

Email: jitka.zborilova@seznam.cz 

Číslo účtu pošlu emailem.  


