
TOMBOLA – co je ve hře  

 

1. Poznávací zájezd pro dva – 2 lístky na tramvaj 

2. Letenka „Last minute“ – redbull 

3. Zážitek s delfíny – jojo delfíni 

4. Výbava pro potápěče – brčka 

5. Rodinný dům – časopis dům a zahrada 

6. Klíč k novému vozidlu – kolečka do nákupního košíku 

7. Jazykový kurz pro dva – 2 lízátka 

8. Palivo na zimu – 2 kusy uhlí 

9. Sada náhradních kol – 2 plechovky Coly 

10. Dům na klíč – obal na klíč 

11. Domácí mazlíček – pejsek s kejvací hlavou 

12. Osvětlení celého bytu – 6x čajová svíčka 

13. Květinová výzdoba domu – semínka kytek 

14. Topení na celý rok – pepo + sirky 

15. Vše pro vaši domácnost – časopis receptář 

16. Akupunktura – párátka 

17. Depilace celého těla – izolepa 

18. Hra Scrabble – písmenková polévka 

19. Návod na přežití – kuchařka pro tátu 

20. Návrat do dětství – přesnídávka 

21. Lovecká výbava – pastička na myš 

22. Plynová bomba – hrách 

23. Vláček – kniha o mašince 

24. Umělecká souprava – pastelky 

25. Ptáci – kniha kosí bratři 

26. Set pro ústní hygienu – žvýkačky 



27. Něco pro houbaře – houbičky na nádobí 

28. Pomoc proti stresu – antistresové omalovánky 

29. Cesta ke štěstí – tiket 

30. Chlapské potěšení – pivo 

31. Kadeřnické služby – gumičky do vlasů 

32. Cvičení mozku – křížovky 

33. Baliček s překvapením – kinder vajíčko 

34. Večeře pro dva – 2 čínské polívky 

35. V nouzi poznáš přítele – toaletní papír 

36. Plastický chirurg do kapsy – balzám na rty 

37. Puzzle pro náročné – strouhanka 

38. První pomoc při kocovině – česnekový polívka v pytlíku 

39. Auto – autíčko 

40. Kosmetický balíček – 2x papírové kapesníčky 

41. Pirátův sen – prázdné DVD 

42. Krabička plná energie – baterky 

43. Jídlo nosič – taška globus 

44. Dětské překvapení – balíček kondomů 

45. Bublifuk pro celou rodinu – jar 

46. Autentická fotografie – zrcátko.  

47. Něco na zub – pasta + kartáček 

48. Setkání se slavnou osobou – kniha Garfield 

49. Detektivní služby – kniha detektivka 

50. Božský klid – špunty do uší 

 


