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Vaše prodejny
s českou tradicí

990
od 31,94 Kč/100 g

AVOKÁDO
Směs koření od 30 g
Kuře pečené, Guláš

PĚKNÝ UNIMEX

1990
9,95 Kč/100 g

Rodinné 
200 g
82%

ACCOM CZECH

Platnost od středy 4. 1. 
do úterý 31. 1. 2017

nebo do vyprodání zásob.

Západočeský region 0/2017

AVOKÁDO
Paprika 
sladká 25 g
mletá
PĚKNÝ UNIMEX

DLE GUSTA
Sardinky 120 g
v rostlinném oleji,
v tomatě
HAMÉ

SEDITA
Kávěnky 50 g
klasik, cappuccino
IDC PRAHA

Korunní 1,5 l
červený rybíz
jemně perlivá
KARLOVARSKÁ 

KORUNNÍ

1090
cena za 100 g

990
39,60 Kč/100 g

690
13,80 Kč/100 g

990
6,60 Kč/1 litr

Šunka kulatá
standard
pultový 
prodej
MASOKOMBINÁT 

PLZEŇ

60%
OBSAH MASA

1590
13,25 Kč/100 g

DOBRÁ CENA

DOBRÁ CENA DOBRÁ CENA

DOBRÁ CENA

DOBRÁ CENA DOBRÁ CENA



Cílem projektu je usnadnit Vám orientaci při výběru místních, kvalitních a ověřených produktů. 
Na projektu se podílí prodejny spotřebních a konzumních družstev západočeského regionu. 

KUPUJTE OZNAČENÉ VÝROBKY A PODPORUJTE SVŮJ REGION!

Originální tradiční receptury

VÍDEŇSKÉ PÁRKY

10,90 100 gVýrobce: ZEMAN maso-uzeniny, a.s., 
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.

GOTHAJSKÝ SALÁM
ŠUNKOVÝ SALÁM

7,90 100 g 10,90 100 g

obsahuje 80 % vepřové kýty

690
cena za 100 g

990
cena za 100 g

54,-
cena za 1 kg

1090
cena za 100 g

Slovenský točený salám
pultový prodej
MASOKOMBINÁT 

PLZEŇ

Papriková klobása
pultový prodej
MASO WEST

Kuře
bez drobů
1400 g
DRŮBEŽÁŘSKÝ 

ZÁVOD KLATOVY

Sekaná pravá bouchaná
pultový prodej
UZENINY BETA

1990
2,65 Kč/100 g

2190
4,38 Kč/100 g

Kuřecí polévková směs 750 g
DRŮBEŽÁŘSKÝ 

ZÁVOD KLATOVY

Kuřecí játra 500 g
DRŮBEŽÁŘSKÝ 

ZÁVOD KLATOVY



MÁTE UŽ SVOU DOBROU KARTU?
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ZOTT
Monte snack 29 g
ZOTT

790
27,24 Kč/100 g

990
6,60 Kč/100 g

690
4,60 Kč/100 g

12,-
cena za 100 g

2260
15,07 Kč/100 g

1340
10,31 Kč/100 g

KAPUCÍN
Mléčná rýže 150 g
natur, třešeň, 
skořice, 
čokoláda
ACCOM CZECH

DR. HALÍŘ
Bílý jogurt 150 g
ALIMPEX FOOD

Pikantní rybí salát 
pultový prodej
*pouze ve vybrané síti prodejen

Pikantní 
rybí salát 150 gRosolka 130 g

PRO DĚTI

www.muuupisek.cz 

12,90/100 g
Písecký turistický salám

8,90/100 g
Písecká játrová paštika

Kousek jižních Čech na Vašem stole

11,90/100 g
Hoštické párky



CAMPINA
Piruet 150 g
čokoláda
a vanilka
ALIMPEX FOOD

BOBÍK
Milk Drink 250 ml
různé 
druhy
ACCOM 

CZECH

KRAJANKA
Tvaroh 250 g
ALIMPEX FOOD

KRAJANKA
Paštika 100 g
s pečeným masem
ALIMPEX FOOD

Rohlík 60 g
cerea, corn

OTMA GURMÁN
Boloňská 
s masem 350 g
hotová omáčka
HAMÉ

DLE GUSTA
Žampiony 180 g
řezy v mírně slaném nálevu
pevný podíl 90 g
HAMÉ

JIHLAVANKA
Standard 150 g
extra jemná
mletá káva
TCHIBO PRAHA

JEMČA
Ovocný čaj 40 g
Ostružina a lesní jahoda,
Malina
TATA GLOBAL

BEVERAGES

890
5,93 Kč/100 g

990
3,96 Kč/100 ml

1790
7,16 Kč/100 g

1190
11,90 Kč/100 g

290
4,83 Kč/100 g

2990
8,54 Kč/100 g

1490
16,56 Kč/100 g 

p. p.

3190
21,27 Kč/100 g

1490
37,25 Kč/100 g

Toma Natura 1,5 l
neperlivá, 
jemně perlivá
PEPSICO

Korunní 1,5 l
Meruňka
neperlivá
KARLOVARSKÁ

KORUNNÍ

890
5,93 Kč/1 litr

990
6,60 Kč/1 litr

PRO DĚTIPRO DĚTI



„Je to příjemný dárek a téměř už od Je-

žíška. Víc jsme si nemohli ani přát,“ řekla 

nám šťastná vítězka. „Ani nevím, kolik 

jsem do soutěže poslala kuponů, nosím je 

všechny stále ještě v kabelce. Víte, v životě 

jsem nikdy nic nevyhrála, a když jsem 

se do soutěže pustila, ani ve snu by mne 

nanapadlo, že vyhraju cenu nejvyšší. I když 

přiznávám, že koutkem oka jsem po autu 

pošilhávala už loni. Tehdy jsem rodině řek-

la, že budu hrát o auto, a také ho vyhraju. 

Slíbila jsem to i kamarádkám v Jednotě, 

kde nakupuji, s tím, že až vyhraju auto, že 

je s ním svezu. To jsem si spíš ale dělala 

legraci. Když jsem tentokrát začala hrát, 

pokorně jsem většinou prohlížela seznam 

těch nižších výher, kde byla například LCD 

televize, dárkové tašky, balení piva apod. 

Opravdu jsem nedoufala, že bych mohla 

hrát o něco víc. Jenže postupem doby mne 

soutěž začala bavit a já jsem se už neza-

stavila. Doma se mi smáli a dělali si ze mě 

legraci, že jsem věčně na počítači a hraju 

si. Vždycky jsem jim odpověděla, ať mne 

nechají, že až vyhraju auto, budou koukat. 

Potom fakt koukali,“ líčí paní Daniela své 

první pocity z výhry. „Když mi zavolali, 

že první cena je moje a že si mám přijet 

do Plzně převzít auto, myslela jsem si, že 

si ze mě někdo z rodiny dělá zase legraci, 

a vůbec jsem to nechtěla poslouchat. Ne-

věřila jsem tomu. Jenže na druhém konci 

telefonu mne lidé z agentury přesvědčova-

li, že to není legrace, ale pravda a že jsem 

skutečně vyhrála auto. Hned jsem běžela 

za manželem a dětmi. Když jsem jim to 

oznámila, nevěřícně kroutili hlavou. Když 

jsem obvolávala další příbuzné, manželova 

maminka se mne zeptala, jestli se mi to 

náhodou v noci nezdálo. No prostě nikdo 

mi nevěřil, měli mne za blázna. Až když 

jsem je přesvědčila, že mi skutečně volali 

a že je to pravda, pak teprve propuklo 

nadšení. Hned jsme to řekli  sousedům 

a známým. To víte ve vsi se taková zpráva 

rychle rozkřikne,“  řekla paní Daniela s tím, 

že se jim auto do rodiny určitě hodí.

„Pracuji jako osobní asistentka a auto 

potřebuji každý den. To byly vždycky 

dohady s manželem a se synem, kdo po-

třebuje auto ten den víc. Takže teď už bude 

o problém míň, ale s novým autem si zatím 

jezdit netroufnu. To spíš manžel nebo syn,“  

prozradila usměvavá výherkyně, která 

štěstí ve hře připisuje amuletu na krku, 

který dostala loni od rodiny. 

„Našla jsem si ho na internetu a moc jsem 

si ho přála, protože prý nosí štěstí. My v ro-

dině jsme už té smůly a neštěstí v životě 

měli dost, takže jsem si říkala, že bychom 

si kousek štěstí zasloužili. A vidíte, vyšlo 

to,“ dodala vítězka soutěže a slíbila, že 

v Jednotě bude stále ráda nakupovat.

První jízdu plánují k nejbližším příbuzným 

a pak se uvidí, kdo s autem bude jezdit. „ 

To víte, že se pojedeme všude pochlubit. 

Vždyť auto nevyhráváte každý den. Třeba 

získáme další soutěžící do příští hry. Uvidí-

me,“ dodala Daniela Kodayová, majitelka 

zbrusu nového auta. My přejeme vítězce 

hodně šťastných kilometrů bez nehod.

  Družstva
západočeského regionu opět

NADĚLOVALA

ROZHOVOR S VÝHERKYNÍ HLAVNÍ CENY SOUTĚŽE AUTO ZA NÁKUP

KDO NEHRAJE, NEVYHRAJE. TÍM SE ŘÍDILA DANIELA KODAYOVÁ Z HVOZDU U PLAS 

NA SEVERU PLZEŇSKA A PUSTILA SE DO HRY V PRODEJNÁCH COOPU ZÁPADOČESKÉHO 

REGIONU. A PROTOŽE ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM, ZA SVŮJ NÁKUP ZÍSKALA CENU 

NEJVYŠŠÍ, OSOBNÍ VŮZ DACIA LOGAN, KTERÝ SI PŘEVZALA 16. LISTOPADU V PLZNI. 







V označených prodejnách můžete hradit složenky
a faktury, podat příkaz k úhradě, vkládat na účet.

 PLATBA KARTOU | CASH BACK | DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ
(podmínky cash back: při nákupu nad 300  Kč možnost výběru hotovosti max. 1 500  Kč)

NABÍDKA PLATÍ V PRODEJNÁCH ZÚČASTNĚNÝCH DRUŽSTEV OZNAČENÝCH LOGEM COOP JEDNOTA NEBO COOP KONZUM: ZKD Sušice (Uvedená nabídka akčního zboží neplatí pro prodejnu COOP 
Konzum Prášily č. p. 79.) • Jednota Plasy • Jednota SD v  Tachově • Jednota SD Podbořany • Jednota SD v  Toužimi (prodejna č. 156 – Karlovy Vary, nám. Horákové nemá v  nabídce průmyslové 
a drogistické zboží z tohoto letáku) • ZKD Plzeň (prodejna č. 451 Americká 29, Plzeň nemá v nabídce veškerý sortiment; prodejna č. 454 – Družba nemá v nabídce průmyslové a drogistické zboží z tohoto letáku).

Vydalo: COOP Centrum družstvo, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1, www.coop.cz | © Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, www.delex.cz  

Nabídka platí do vyprodání zásob. Případná změna akčních položek vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační. Ceny jsou bez 
dekorace. V pravomoci prodejce je zúžit nabídku na letáku adekvátně k prodejní ploše. Uvedené 
ceny jsou v Kč. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou 
k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. 

Coccolino 1 l
Blue Splash, Sensitive
aviváž
UNILEVER ČR

3990
39,90 Kč/1 litr

LINTEO
Toaletní papír 4 ks
s potiskem, 2vrstvý
MELITRADE

LINTEO
Kuchyňské utěrky 2 ks
s potiskem
MELITRADE

2390
5,98 Kč/1 ks

1690
8,45 Kč/1 ks

49,-
4,90 Kč/1 praní

WANSOU
Gelové prací 
kapsle 10 ks
Modern & Color, 
Color Special
TOMIL

2990
7,48 Kč/100 g

2990
7,48 Kč/100 g

Propesko 4 x 100 g
kuřecí-játra a jehněčí-kuřecí
kapsičky pro kočky
PARTNER IN PET FOOD

Propesko 4 x 100 g
králičí-karotka a kuřecí-jehněčí 
kapsičky pro psy
PARTNER IN PET FOOD

2490
5,53 Kč/100 ml

Pur 450 ml
Balsam Aloe Vera
prostředek 
na nádobí
HENKEL


