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PŘ EDME T CENA PŘO ZAME STNANCE CENA PŘO VEŘ EJNOST 
A STUDENTY 

Třič ko pa nske , křa tky  řuka v, 
sve tle s eda  nebo ví nova , zn. 
Canvas 

125 Kč  250 Kč  

Třič ko pa nske , křa tky  řuka v, 
sve tle s eda  nebo ví nova , zn. 
Ameřičan Appařel 

280 Kč  330 Kč  

Třič ko da mske , křa tky  řuka v, 
s ede  nebo č eřvene  (tomato) 

230 Kč  290 Kč  

Třič ko da mske , křa tky  řuka v, 
vzadu přodlouz ene , ví nova  

250 Kč  290 Kč  

Třič ko da mske , ¾ řuka v, s edy  
melí ř 

330 Kč  390 Kč  

Mikina s kapučí  a hř ejivou 
vnitř ní  u přavou, s eda , unisex 

790 Kč  830 Kč  

Dz í nova  bunda, unisex 830 Kč  890 Kč  

Ks iltovka typu snapbačk, 
tmave  modřa  

300 Kč  350 Kč  

C epiče typu bea nie, s eda  200 Kč  250 Kč  
Spořtovní  tas ka, č eřna  490 Kč  490 Kč  

Baťu z ek typu gymsačk, č eřna  150 Kč  250 Kč  
Hřnek na č aj, č eřvena  170 Kč  180 Kč  

Znovupouz itelny  hřnek na 
ka vu, zn. KeepCup S 

250 Kč  290 Kč  

Ponoz ky „FSV UK Suččess 
Made in Přague“, zn. We Aře 
Feřdinand 

130 Kč  130 Kč  

Samolepky, zn Fleppi, v č eske  i 
angličke  vařiante , (3 platí č ka) 

30 Kč  30 Kč  

Ses it s tuz kou, zn. Papelote, 
č eřveny , v č eske  i angličke  
vařiante  

60 Kč  60 Kč  

Za loz ka, zn. Papelote 15 Kč  15 Kč  
 

 
 

PhDř. Aliče Ne mčova  Tejkalova , Ph.D. 
de kanka fakulty 

 
Za spřa vnost:  
Mgř. Bařbořa Buř ič ova  
vedoučí  odde lení  přo vne js í  vztahy 
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