
Seznam hodnotných cen: 
 

Pořadí 
ceny: 

Foto ceny: Název ceny: Popis ceny: 
Vyhrává 
účastník: 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

Videokamera 
AS20 Action Cam 

s funkcí Wi-Fi® 

Akční kamera, která jsou 
určeny i k natáčení pod 

vodou až do hloubky 60 m. 
625. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

Externí disk -  
WD Elements 
Desktop - 3TB 

Externí pevný disk s 
kapacitou 3 TB, formát 

3,5", přenosová rychlost až 
5 Gb/s, USB 3.0 rozhraní, 

kompatibilní s 
Windows/Mac. 

25. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

Záznamová 
kamera do auta 
MIO MiVue 366 

 

Záznamová kamera do 
auta- Full HD (1080p), 

displej 2.4“, 5mpix snímač, 
G-senzor, snímací úhel 
130°, slot pro MicroSD 

kartu. 

250. 

4. 

 

 
 

Outdoorová 
kamera LAMAX 

X8.1 Sirius 

Posuňte své adrenalinové 
záznamy na novou úroveň 
díky jemnému rozlišení 
2,7K kombinovanému s 
pokročilou gyroskopickou 
stabilizací, rozmanitým 
příslušenstvím s Wi-Fi. 

1500. 

5. 

 

 

Radar detektor 
Cobra XRS 9745 

Výkonný 15-ti pásmový 
detektor radarů s 
textovým displejem, 
elektronickým 8-mi 
směrovým kompasem a 
hlasovým varováním.  

836. 

6. 

 
 
 
 
 
 

Taška z pravé 
kúže 

Klasická brašna na 
Notebook z vysoce kvalitní 
kůže Tato kožená brašna je 
ideální společník pro 
krátké obchodní cesty. 

66. 

7. 

 

 
 

Dárková sada – 
oboustranný 
kožený pásek 

Azzaro 

Kvalitní oboustranný 
pánský opasek se dvěma 

sponami na výměnu. 
Získáte tedy tak 

dohromady 4 varianty 
pásku. 

343. 



8. 

 
 
 
 
 
 

Kožená 
peněženka 

Azzaro 

Kvalitní černá kožená 
peněženka v pouzdře. 

1200. 

9. 

 

 
 

Kožená 
peněženka 

Santini 

Kvalitní černá kožená 
peněženka v pouzdře. 

475. 

10. 

 

 
 

Active 2: 
Personal Trainer 

PS3 

Playstation hra, která 
obsahuje: hru EA Sports 

Active 2: Personal Trainer, 
pásek a senzory pohybu. 

286. 

11. 

 

UNISEX HODINKY 
LED SILICONE 

BLACK MGS-001 

Sportovní hodinky LED 
silicone z kolekce Led. 

Ideální doplněk pro muže i 
ženy upřednostňující 

digitální a hranaté 
hodinky. Uvnitř odolného, 
10 mm vysokého pouzdra 

1345. 

12. 

 
 

Powerbanka 
2500 mAh 

Elegantní malý záložní 
zdroj pro snadný a 

pohodlný způsob, jak si na 
cestách nebo ve volné 
přírodě zachovat i bez 

elektrické zásuvky 
dostatek energie. 

1. 

13. 

 

Powerbanka 
2500 mAh 

Elegantní malý záložní 
zdroj pro snadný a 

pohodlný způsob, jak si na 
cestách nebo ve volné 
přírodě zachovat i bez 

elektrické zásuvky 
dostatek energie. 

5. 

14. 

 

Powerbanka 
2500 mAh 

Elegantní malý záložní 
zdroj pro snadný a 

pohodlný způsob, jak si na 
cestách nebo ve volné 
přírodě zachovat i bez 

elektrické zásuvky 
dostatek energie. 

100. 



15. 

 

Powerbanka 
2500 mAh 

Elegantní malý záložní 
zdroj pro snadný a 

pohodlný způsob, jak si na 
cestách nebo ve volné 
přírodě zachovat i bez 

elektrické zásuvky 
dostatek energie. 

999. 

16. 

 

Powerbanka 
2500 mAh 

 
Elegantní malý záložní 

zdroj pro snadný a 
pohodlný způsob, jak si na 

cestách nebo ve volné 
přírodě zachovat i bez 

elektrické zásuvky 
dostatek energie. 

762. 

17. 

 

Průvodce 
sebepoznáním + 

karty 

Kniha je průvodcem 
sebepoznání člověka 
jdoucí do nejhlubších 

vrstev osobnosti. 

125. 

18. 

 

Selský rozum a 
řízení podniku 

aneb jak si nezničit firmu, 
vztahy ani sebe 

poskytne čtenáři vlnu 
inspirace ze světa 
managementu a 

podnikové praxe. Získáte 
tipy, jak vést tým, zlepšit 

svoji komunikaci i 
porozumět zákazníkům. 

1000. 

19. 

 

Selský rozum a 
řízení podniku 

aneb jak si nezničit firmu, 
vztahy ani sebe 

poskytne čtenáři vlnu 
inspirace ze světa 
managementu a 

podnikové praxe. Získáte 
tipy, jak vést tým, zlepšit 

svoji komunikaci i 
porozumět zákazníkům. 

2499. 

20. 

 

Já aneb 
rekonstrukce 

vlastní hodnoty 

Ať už si pod názvem knihy 
představíte cokoliv, napsal 

jsem ji pro vás. Má být 
jedním z vyjádření pokory 
z nalezení smyslu mého 

života. 

500. 

21. 

 

Já aneb 
rekonstrukce 

vlastní hodnoty 

Ať už si pod názvem knihy 
představíte cokoliv, napsal 

jsem ji pro vás. Má být 
jedním z vyjádření pokory 
z nalezení smyslu mého 

života. 

199. 

 


