
ZNÁTE
Z REKLAMY

ZNÁTE
Z REKLAMY

ZNÁTE
Z REKLAMY

batoh
Deck Backpack II
» 4 oddělené kapsy pro zachování pořádku
» dostatečně velký objem 26 l
» rozměry: 27x48x16 cm

699
-26949  

chlapecká/dívčí sálová obuv
TENSAUR K
» pevná konstrukce a velmi 

prodyšný svršek
» vel.: 28-40

599
-33899  

dětská volnočasová obuv
TENSAUR C
» snadné zapínání  

na suchý zip
» vel.: 28-40

549
-26749   odolný  

a omyvatelný 
svršek

 silnější podrážka 
pro větší pohodlí

nebarvící 
gumová 

podrážka

I NA HŘIŠTĚ
DOŠKOLY

Máme vše, co děti potřebují

VŠE DO ŠKOLY
I NA HŘIŠTĚ

CZ

Co najdete uvnitř?
» boty a oblečení pro školáky

» školní i sportovní batohy

» výbavu na fotbal, florbal, běh



649
799  

chlapecká obuv pro volný čas
PICO 5
» snadné zapínání na suchý zip
» odolný a omyvatelný svršek
» lehká pěna dobře tlumí
» vel.: 27,5-35

sandály
LINDO
» vel.: 41-46/ 

36-41

gymsack
GRAPHIC
» jednoduchý 

vak  pro 
každou  
příležitost

» ramenní popruhy  
slouží i jako  
stahovací šňůra

» rozměry: 35,5x45,5 cm

289
329  

gymsack
GYMSTAR
» jednoduchý vak  

pro každou příležitost
» ramenní popruhy slouží  

i jako stahovací šňůra
» rozměry: 32x42 cm

199

chlapecké/ 
dívčí triko
G LOGO T1
» rychle schnoucí  

materiál
» klasický výstřih
» krátký rukáv
» vel.: 116-164

349
-22449  1 299

-271 790  

obuv pro volný čas
WARD
» odolný semišovo/textilní svršek
» dvojité prošití hlavních švů
» trvanlivá gumová podešev
» vel.: 38-45/36-41

 BESTSELLER

PROCESTUJTE S DĚTMI CELOU REPUBLIKU  
A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!

269
-40449  

» každý měsíc zveřejňujeme nový výlet
» stačí si vytisknout mapku a instrukce
» vyluštěte soutěžní tajenku nebo se vyfoťte

NECHTE DĚTI, AŤ SI 
SAMY VYBEROU,  

CO SE JIM LÍBÍ

999
1 099  

batoh
HAYWARD BPK 2.0
» 2 oddělené kapsy  

pro zachování pořádku
» nastavitelný hrudní pás
» šněrování na povrchu  

pro uchycení lekých věcí
» objem: 26l

799
-271 099  

batoh
SCRIMMAGE 2.0
» 2 kapsy pro udržení pořádku 

(místo na notebook 15")
» boční síťované kapsy 

na lahev
» nastavitelné popruhy  

z prodyšného materiálu
» objem: 26,5 l



dětská běžecká obuv
STAR RUNNER 2
» lehký a prodyšný materiál s koženými prvky
» měkké polstrování kolem kotníku zabraňuje otlačení kotníku
» vel.: 35,5-40

769
-301 099  

999
-281 399  

899
-281 249  

obuv pro volný čas
VS PACE
» příjemné na nošení
» kvalitní zpracování
» všestranné využití
» vel.: 40,5-47

batoh
Elemental NET
» hustě tkaná svrchní  

vrstva z polyesteru
» nastavitelné  

ramenní popruhy
» hlavní kapsa  

a boční kapsy 

699
759  

499
-28699  

městský batoh
ROLLER
» hlavní komora  

s přepážkou
» přední kapsa  

na zip
» 2 boční kapsy  

na drobnosti
» objem: 17 l

obuv pro volný čas
COURTPOINT BASE
 » odolný omyvatelný svršek
 » plochá podrážka
 » vel.: 36,5-41

dětské přezůvky
EDWARD
» vel.: 25-30

dívčí/chlapecká pantofle
MAWU

 » vel.: 30-35

pantofle
ASWU/OGBUN
» regulování pásků pomocí spony
» stélka vyrobená z usně
» korková mezipodešev
» vel.: 36-40

249
-58599  

 BESTSELLER

netradiční design  
s odkazem na seriál 
Simpsonovi (Líza)

299
-57699  

229
-61599  

Načtěte QR kód 
a nebo navštivte 

www.sportisimo.cz/ 
vylety-s-tajenkou 

batoh 
LINEAR BP
» minimalistický design
» vyrobeno z recyklovaných 

materiálů Primegreen
» přední panel se skrytou  

kapsou na zip
» objem: 23 l

499
-23649  

školní batoh
DJANGO 20

 » 2 hlavní komory,  
2 přední kapsy na zip

 » zádový systém se 
zesíleným  
polstrováním

 » hrudní popruh  
a reflexní 
prvky

 » objem: 20 l

899
-251 199  

ECO 



NEJŠIRŠÍ NABÍDKA 
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ V ČR

4

PROČ NAKOUPIT PRÁVĚ U NÁS?
Sport a pohyb milujeme stejně jako vy, ale to ještě není ten důvod.

chlapecká/dívčí 
tepláková souprava
DAST /DEINA
» rozepínání mikiny  

po celé délce
» rukávy a dolní kraj jsou  

z pružného lemu
» tepláky s pružným  

pasem na šňůrku
» vel.: 116/122-164/170

399
-50799  

dětská fleecová mikina
OLERON
» celorozepínací mikina  

se stojáčkem
» flísový hřejivý  

materiál
» dvě přední kapsy
» vel.: 116-122/ 

152-158

499
599  

pánské triko
LM WAVE T-SHIRT
» kvalitní materiál  

z čisté bavlny
» kulatý výstřih
» klasický střih
» vel.: S-XXL

299
-53649  

399
-20499  

799
-561 849  

1 099

dámské triko
LW ONEILL SS T-SHIRT

 » krátké rukávy
 » kulatý výstřih
 » měkký lem u krku
 » díky příjemnému  
materiálu všestranné  
využití

 » vel.: XS-XL

299
-57699  

pánská mikina
LM TIPPED  
ANORAK HOODY
» poloviční zapínání
» stahovací kapuce
» příjemný  

a hřejivý materiál
» vel.: S-XXL

dívčí fitness triko
FITNESS T-SHIRT GIRL

 » příjemný, lehký  
a elastický materiál

 » vysoká prodyšnost
 » ploché švy
 » vel.: 116/122-164/170

dívčí 3/4 legíny
» příjemný, lehký  

a elastický materiál
» vysoká prodyšnost
» ploché švy
» vel.: 116/122-164/170

429
-38699  

skateboard
WRITE
» ideální pro děti, které se  

na prkně teprve učí
» stylový design
» hliníkové trucky
» základní stříkaný grip

499

skládací koloběžka
CRISSCROSS
» široká základna  

pro stabilní jízdu
» skládací rukojeti
» ložiska ABEC 7
» rozměry při složení  

70x20x16 cm

349
-41599  

SUPER CENA

dětská mikina
HERO
» rozepínání mikiny  

po celé délce
» rukávy a dolní kraj  

jsou z pružného  
lemu

» rubová strana  
zateplená  
počesáním

» vel.: 116/122- 
164/170

WARNER BROS



PRVNÍ
DEN
ZPÁTKY

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA 
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ V ČR

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ 
Z E-SHOPU

100+ PRODEJEN 
A E-SHOP

ZÁKAZNICKÁ PODPORA 
7 DNÍ V TÝDNU

5

399
-33599  

dívčí triko
ESS LOGO TEE G
» vel.: 128-164

249
-28349  

dívčí mikina
ESS LOGO HOODIE FL G
» vel.: 128-164

499
-37799  

chlapecké triko
ESS+2 COL LOGO TEE B
» vel.: 128-164

249
-28349  

chlapecká mikina
ESS+COLORBLOCK  
HOODIE FL B

 » vel.: 128-164

749
-25999  

dívčí/chlapecká obuv  
pro volný čas
SMASH V2 BUCK
» vel.: 35,5-39

batoh
Phase Backpack II
» velká kapsa na zip
» menší přední kapsa na zip
» vypolstrovaná záda  

a ramenní popruhy
» objem: 20 l

399
-33599  

obuv pro volný čas
R78
» vel.: 41-46

batoh
PHASE BACKPACK
» velká kapsa na zip
» vypolstrované 

ramenní popruhy
» objem: 22 l

599
-40999  

1 099
-351 699  



LEVNĚJŠÍ  
OSOBNÍ ODBĚR

30 DNÍ NA VRÁCENÍ  
A VÝMĚNU

EXTRA SLEVY 
A AKCE

VŠECHNY ÚČTENKY
ONLINE

REGISTRUJTE SE 
DO SPORTISIMO KLUBU 
A ZÍSKEJTE ŘADU VÝHOD!

chlapecké 
fotbalové triko
SQUAD 21 JSY Y
» triko vyrobené  

z funkčních  
recyklovaných  
materiálů  
Primegreen

» vel.: 128 - 164

349
-22449  

chlapecké fotbalové šortky 
SQUAD 21 SHO Y

 » šortky vyrobené  
z funkčních  
recyklovaných  
materiálů  
Primegreen

 » vel.: 128 - 164

349
-22449  

fotbalové štulpny
SANTOS SOCK 18
» vysoce prodyšný 

materiál
» rychlé schnutí díky 

technologii CLIMALITE®

» lehce kompresní střih
» vel.: 27/30-43/45

219

pánské kopačky
AURORA V LEAGUE FG

 » vhodné na klasický travnatý povrch
 » rekreační úroveň
 » odolný syntetický svršek
 » tkaničkové šněrování
 » vel.: 40-46

499
-50999  

299
-50599  

1 099
-291 549  

dětská sálová fotbalová obuv
BUNNY
» vkládací stélka
» nebarvící gumová podešev
» vel.: 28-38

chlapecké 
fotbalové triko
ACTIVE SMAL LOGO TEE B
» vel.: 128-164

249
-28349  

volejbalový míč
SHORELINE VB
» strojově šitá konstrukce  

pro zachování tvaru
» odolný povrch
» vel.: 5

pánská halová obuv
LIGRA 7
» svršek ze síťoviny se 

syntetickou krycí vrstvou
» zesílená očka šněrování
» nebarvící podešev 

Non-Marking
» vel.: 41-46,5

svršek vyroben z 50 % 
z recyklovaného materiálu 

Primegreen

299
-23390  

249
-36390  

fotbalový míč
NEO SWERVE
» vel.: 4, 5

ECO 

ECO 

ECO 

A KE KTERÉMU
SPORTU TO

TÁHNE VÁS?



ELEKTROKOLOBĚŽKY
ZA FÉROVÉ CENY

vak na florbalovou hokejku
FLOORBALL BAG
» ideální na cesty na trénink  

nebo do školy
» nastavitelný ramenní popruh
» délka 120 cm
» jednocestný zip - 199 Kč
» dvoucestný zip - 249 Kč

199

florbalová hokejka
FOX 35 L

 » vel.: 75,80,85 cm - 399 Kč
 » vel.: 90, 95 cm - 499 Kč

skládací branka
GOAL
» ideální na rekreační hraní florbalu nebo fotbalu
» rozměr: 90x60x40 cm- 399 Kč / 115x90x50 cm - 499 Kč

dámské technické triko
LAURIN
» příjemný, elastický  

a rychleschnoucí materiál
» reflexní potisk  na předním 

a zadním díle
» pro široké spektrum  

sportovní aktivit
» vel.: XS-XL

dámské 3/4 kalhoty
ATACAMA
» jemný prodyšný  

pružný materiál  
z polyesteru a elastenu

» snadná sbalitelnost
» široký elastický  

pohodlný pas
» anatomicky  

tvarované kolena
» vel.: XS-XL

dámská trailová obuv
ALPHACROSS 3 W
» EnergyCell mezipodešev z velmi kvalitní EVA pěny, 

která zajišťuje tlumení nárazů
» OrthoLite® stélka zajišťuje lepší odpružení
» vel.: 37-41

1 699
-252 290  

pánská/dámská běžecká obuv
EQ21 RUN
» část svršku  

je z recyklovaného materiálu
» TPU konstrukce v patní části 

lépe stabilizuje kotník
» odtlumená mezipodešev 

Bounce zajišťuje měkký dopad
» vel.: 40,5-45/36,5-41

1 499
-251 999  

399
cena od

cena od

549
649  

199
-20249  

florbalová hokejka
TERRA 29 TIFF ROUND

 » vel.: 96, 101, 103 cm

Vyberte si na www.sportisimo.cz koloběžku 
s kvalitním akumulátorem.

Přijďte si je vyzkoušet. Máme je skladem  
i na vybraných prodejnách, na e-shopu zjistíte na kterých.

podešev 
Contagrip® TD 

pro maximální 
přilnavost 

v různorodém 
terénu

 BESTSELLER

899
-391 490  

399
cena od



WWW.SPORTISIMO.CZ

Původní doporučená prodejní maloobchodní cena daná distributorem/dodavatelem. Nabídka z tohoto letáku platí  
ve 105 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 11 dní od 12. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob.  
Produkty uvedené v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich dostupnost lze ověřit  
na www.sportisimo.cz (vyhledat zboží v e-shopu a kliknout na odkaz rezervovat zboží), nebo na kterékoliv prodejně.  
Za chyby vzniklé tiskem neručíme. 

Běžecké boty UA HOVR™ vrací energii  
do každého kroku a po připojení  

k UA MapMyRun™ se stanou tv ým  
osobním běžeck ým trenérem.

BO
TA,

 KT
ERÁ

 TĚ
 SA

MA
 TR

ÉN
UJE

.
3 199

UA W HOVR Sonic 4
Dámská běžecká obuv na pevné povrchy pro běžkyně vyznávající 
dynamický běh. Technologie UA HOVR™ navrací energii z každého 
došlapu a lehký svršek ze síťoviny zajistí maximální prodyšnost. 
Botu lze spárovat s aplikací UA MapMyRun™. 

OSOBNÍ TRENÉR V REÁLNÉ ČAS
Aplikace poskytuje v reálném čase 
informace o běžeckém stylu, navrhuje 
zelené zóny pro optimální kadenci  
a pomáhá tak snížit riziko zranění  
a usnadnit běh.

PODROBNÉ BĚŽECKÉ STATISTIKY
Aplikace po každém běhu zobrazuje 
individuální návrhy na zlepšení 
běžeckého stylu na základě údajů  
o kadenci, délce kroku a úhlu došlapu 
chodidla se zemí.

PŘIPOJ  BOT Y S BĚ Ž ECKOU AP LIK ACÍ  UA MAP MYRUN A ZÍSK ÁŠ:

STÁHNI

PŘIPOJ

V YBĚHNI

*Uvedené produkty jsou k dostání na eshopu a vybraných prodejnách Sportisimo.

1 099

UA Streaker 2.0 Camo SS
Pánské běžecké tričko z lehkého materiálu s technologií 
Microthread perfektně odvádí pot a nelepí se na pokožku.  
Reflexní prvky zaručují lepší viditelnost při běhu  
za při zhoršených světelných podmínkách.

1 199

UA Iso-Chill Run 2N1 Short
Pánské běžecké šortky 2v1 mají všité kompresní nohavičky,  
které při běhu pevně obepínají svaly a dodávají jím větší  
podporu. Technologie Iso-Chill odvádí pot a okamžitě ochladí 
i v tom největším horku.

3 799

UA HOVR Infinite 3
Pánská běžecká obuv na pevné povrchy, která zvládne nekonečně 
naběhaných kilometrů. Technologie UA HOVR™ navrací energii 
z každého došlapu a lehký svršek ze síťoviny zajistí maximální 
prodyšnost. Botu lze spárovat s aplikací UA MapMyRun™.
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