
TOMBOLA - SEZNAM CEN
1 elektrokolo 31 dárkový koš
2 víkendový pobyt pro 2 osoby 32 dárkový koš
3 robotický vysavač 33 dárkový koš
4 LED televizor  81 cm 34 konvice s filtrem
5 kávovar pákový 35 světlo
6 koloběžka pro dospělé 36 světlo
7 chytré hodinky 37 LED světlo
8 vysavač listí 38 pouka -restaurace Sudice
9 pekárna 39 poukaz do kadeřnictví 

10 outdoorová kamera 40 rukavice prac.+kšiltovka
11 elektrický gril 41 rukavice prac.+kšiltovka
12 autochladnička 42 odžmolkovač
13 parní čistič 43 tachometr na kolo
14 sodastream 44 nůžky na větve
15 sušička ovoce 45 poukaz-restaurace Sudice
16 mop Vileda 46 nůžky Fiskars+piva
17 popelnice 47 nůžky Fiskars+piva
18 němý sluha 48 společenské hry
19 radiomagnetofon přenosný 49 parfém pánský
20 powerbanka 50 parfém dámský

21 elektrický pilník 51 osuška+olivový krém
22 rýč 52 osuška+olivový krém
23 rýč 53 termoska-plechovka
24 cyklohelma 54 lehátko na vodu
25 svítilna 55 sada světel na kolo
26 přístroj na hot dog 56 sklenice+forma na lívance
27 plyšový mědvěd velký 57 mikina+sada propisek
28 kapsle na praní prádla 58 cestovní taška
29 brašna na kolo 59 cestovní taška
30 poukaz na přezutí auta 60 sekera



61 míč na volejbal 91 cykloláhev+výstražná vesta
62 sada na pingpong 92 refl.vesta,diář+rekl.předměty
63 sada na badminton 93 refl.vesta,tričko+rekl.předměty
64 sada žárovek 94 pumpička na kolo
65 sada žárovek 95 sada na grilování
66 sada žárovek 96 pláštěnka na kolo
67 sada žárovek 97 taštička na kolo
68 sada žárovek 98 pivo plechovky+sklenice
69 sada žárovek 99 pivo plechovky+sklenice
70 slivovice 0,5 l 100 pivo plechovky+sklenice
71 slivovice 0,5 l 101 deštník
72 slivovice 0,5 l 102 deštník
73 pytel obilí 103 deštník
74 pytel obilí 104 deštník
75 poukaz na obilí 105 deštník
76 poukaz na obilí 106 deštník
77 poukaz na švestky 107 slivovice+placatka
78 poukaz na švestky 108 slivovice+placatka
79 soudek piva 109 lahev vína
80 soudek piva 110 lahev vína

81 peněženka 111 lahev vína
82 peněženka 112 lahev vína
83 poukaz do  kaděřnictví 113 lahev vína
84 kniha-Erby měst a obcí 114 lahev vína
85 kniha - Pověsti a pohádky 115 láhev vína
86 poukaz-odběr hnoje+piva 116 tričko 
87 taška+plyšový medvídek 117 tričko 
88 taška zelená+olivový krém 118 balíček Oriflame
89 lehátko na vodu auto 119 polštářek
90 polštářek+chladivý ručník 120 sada prac.nářadí-kbelík



121 sazenice Arboretum 151 reklam.předměty reg.Malá Haná 
122 sazenice Arboretum 152 reklam.předm.reg.Malá Haná 
123 sazenice Arboretum 153 reklam.předm.reg.Malá Haná 
124 sazenice Arboretum 154 reklam.předm.reg.Malá Haná 
125 sazenice Arboretum 155 reklam.předm.reg.Malá Haná 
126 sazenice Arboretum 156 reklam.předm.reg.Malá Haná 
127 sazenice Arboretum 157 prac.rukavice+rekl.předm. VAS
128 sazenice - 3 ks levandule 158 kšiltovka+rekl.předměty VAS
129 sazenice - 3 ks levandule 159 sluchátka+rekl.předměty VAS
130 froté ručník 160 aromalampa+rekl.předměty VAS
131 froté ručník
132 froté ručník
133 froté ručník
134 froté ručník
135 ústní voda+piva
136 dětský zámek na kolo
137 poukaz na pytel cementu
138 postřikovač ruční
139 dřevěné krmítko
140 krmivo pro králíky

141 krmivo pro slepice
142 podsedák+kobereček
143 kobereček+piva
144 nafukovací míč+karty+velká mapa
145 hrnek Borotín+reklamní předměty
146 svíčka Borotín+reklamní předměty
147 diář Borotín+reklamní předměty
148 kalkulačka+reklamní předměty Borotín
149 cykloláhev+reklamní předměty Borotín
150 zvoneček Borotín+reklamní předměty


