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Soutěžte o poukaz 
v hodnotě 500 Kč
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Jak si správně
vybrat přikrývku
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10%
Sleva pro
zimomřivce
Více na str. 66

Dárek



Věčně vás zebou ruce nebo nohy? 
Tak to budete asi zimomřivec. A právě 
o vás je letošní podzim a zima u nás 
v Ovečkárně. 

Dali jsme si totiž bééézva cíl – zahřát všechny 
zimomřivce naším huňatým zázrakem přírody.

Nelenili jsme a celé léto pro vás chystali vlněné 
novinky. Prohlédněte si nové svetry, ponča, 
kabáty, čepice nebo rukavice, které se vám 
budou hodit, až v chladných dnech vyrazíte 
s rodinou na výlet. A jak lépe trávit dlouhé 
zimní večery než zachumlaní s nejbližšími do 
vlněného plédu u oblíbeného filmu? Uvidíte, že 
i toho největšího zimomřivce spolehlivě zahřeje. 
Novinky najdete taky mezi lůžkovinami 
a myslíme i na vaše oblíbené důchodky, 
u kterých jsme přidali nový folklórní vzor.

Dejte si něco dobrého a pusťte se do vybírání 
svých nových oblíbenců z našich novinek nebo 
časem ověřených kousků. A nezapomeňte, že 
Vánoce už pomalu ale jistě klepou na dveře.

Novinka
DÁMSKÝ VLNĚNÝ SVETR 
VLNKA S03
Svetr z ovčí vlny s vysokým límcem. 
Vel. S–XXL.

3 519 Kč
K-5-51000

Vážení přátelé Ovečkárny,

tento rok nám všem bezpochyby dává pořádně 
zabrat. Jak se vám daří? Nám se letos narodil 
syn, a tak teď více času trávím s rodinou, za 
kterou jsem nesmírně vděčný.

Rodinou myslím i vás, naše zákazníky. Ať už 
jste u nás nakoupili jednou, nebo se k nám do 
Ovečkárny vracíte nakupovat pravidelně, mám 
z toho radost. A budu moc rád, když se přidáte 
do naší Ovčí rodiny, kde pro vás připravujeme 
spoustu výhod.

Čekají nás chladné dny, a já tak nějak vím, že 
letos budou o něco chladnější než v předešlých 
letech. No, a právě u této myšlenky vznikla naše 
mise pro letošní zimu – zachránit všechny zimo-
mřivce. Věříme, že díky našim huňatým kouskům 
se nám to může podařit. Protože co nás nejen 
venku, ale i doma zahřeje víc než vlna, která 
s láskou pečuje o ovečky každý den i v největ-
ších mrazech?

Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné (pod)
zimní dny plné procházek s vašimi nejbližšími. 
A pamatujte na to nejdůležitější – někdy stačí jen 
klid a nohy v teple.

Martin Bernátek
zakladatel Ovečkárny

Zachraňme 
zimomřivce 4 Obuv na doma

14 Venkovní obuv

20 Tipy na výlety po Česku

22 Oblečení

32 Rozhovor s bačou

34 Ponožky

39 Křížovka o poukaz

 v hodnotě 500 Kč

40 Lůžkoviny

43 Jak vybrat vlněnou přikrývku

46 Děti

54 Ortézy a zdraví

55 Jak pečovat o své zdraví

60 Domácnost

66 Jak snadno objednat

66 Získejte ponožky jako dárek

67 Vrácení zboží

68 Výhody pro naše členy

Co najdete 
v katalogu

32



Novinka

TV PAPUČE
Měkoučké pantofle ochrání od studené podlahy. 
Vel. 35–50.

499 Kč
K-13-02012

Novinka

TV BAČKORY NÍZKÉ
Nová varianta oblíbených měkkých bačkor. 
Vel. 35–50.

549 Kč
K-13-02011

Nová barva

KOŽENÉ PAPUČE NA KLÍNKU
Díky elegantnímu vzhledu jsou vhodné i jako 
přezutí do zaměstnání. Vel. 36–41.

od 439 Kč
K-13-00022

Novinka

MANŽESTROVÉ PANTOFLE
Celoroční domácí obutí z pevného textilu.
Dámské: vel. 36–42. Pánské: vel. 41–46.

389 Kč
K-15-000420  ...... dámské: hnědá, žlutá 
K-14-00097  ........ pánské: šedá, zelená

OBUV NA DOM A

Teplo do každé 
domácnosti

   100 % 

KOŽENÉ PANTOFLE
Pevné zimní pantofle
z hovězí kůže a ovčí vlny.
Dámské: vel. 36–44.
Pánské: vel. 41–50.

439 Kč
K-13-00006......... dámské, světlé
K-13-00014 ......... pánské, tmavé

zvýšená 
pata

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PANTOFLE RICHARD
Elegantní pantofle s vlněným zateplením.
Vel. 41–47.

879 Kč
K-13-00077

PANTOFLE MARIE
Oblíbené dámské kožené 
papuče s ovčí vlnou.
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-13-00352

Oblíbené

PANTOFLE TOM
Kožené pánské pantofle
s ovčí vlnou.
Vel. 41–48.

1 099 Kč
K-13-00353

    96 %  

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ PARDÁLY
Klasické kožené pantofle s ovčí vlnou, 
v provedení pro dámy i pány.
Dámské s vlněným lemem: vel. 36–42.
Pánské: vel. 41–47.

439 Kč
K-13-00008......... dámské
K-13-00016 ......... pánské

PANTOFLE KAPUČÍNO
Měkoučké pantofle z ovčí vlny 
s pevnou podrážkou. Vel. 35–46.

549 Kč
K-13-00999

    93 %  

PANTOFLE VANESA 
Luxusní pantofle z ovčí kůže a vlny 
zaujmou okrajem z kožešiny.
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-14-00752

PANTOFLE NA 
KLÍNKU
Vyvýšená pata zvyšuje 
pohodlí při chůzi. Vel. 36–42.

549 Kč
K-14-00996

V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Zápachu v obuvi 
se zbavíte 
jednoduše

Stačí si zvolit obuv s přírodním 

materiálem, ve kterém nevzniká 

zápach. Například jako ovčí vlna. 

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PÁNSKÉ
CELOROČNÍ PANTOFLE
Jednoduché domácí papuče pro pány.
Vel. 41–46.

439 Kč
K-15-000363

    95 %  

PANTOFLE JOSEF
Elegantní kožené pantofle s hřejivou ovčí vlnou.
Vel. 40–46.

389 Kč
K-13-00012

    100 %  

FILCOVÉ PANTOFLE 
MICHAELA
Lehoučké a prodyšné dámské pantofle. 
Vel. 35–42.

989 Kč
K-15-001211

PÁNSKÉ FILCOVÉ PANTOFLE 
Nadčasové domácí obutí z ovčí vlny 
pro chlapce i pány všeho věku.
Vel. 41–47.

439 Kč
K-15-001004

   100 % 

FILCOVÉ PANTOFLE MICHAL
Pánské pantofle z přírodních materiálů. 
Vel.40–47. 

989 Kč
K-15-001210

VLNĚNÉ PANTOFLE
Měkoučké obutí čistě jen z ovčí vlny.
Přírodní: vel. 36–45. 
Tmavě šedá: vel. 34–47.
Hnědá: vel. 36–47.

od 549 Kč
K-13-00017 

    100 %  

PANTOFLE ERIK 
Výjimečně měkké pantofle z jemné 
ovčí kůže a vlny.
Vel. 41–46.

1 319 Kč
K-14-00754

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

8 9



Nová barva

FILCOVÉ TV BAČKORY SILVIE A ADAM
Pohodlné bačkory z vlněného filcu s měkkou podrážkou.
Silvie, vel. 36–42.
Adam, vel. 41–46.

1 209 Kč
K-15-00510 ......... Silvie: červené, béžové
K-15-00507 ......... Adam: modré, béžové

    96 %  

KOŽENÉ SALAŠKY
Zateplené kožené bačkory s ovčí vlnou pro 
dámy i pány. Vel. 36–46.

659 Kč
K-15-00611

FILCOVÉ PANTOFLE KOČIČKA
Lehké pantofle z vlněného filcu na každý den 
v roce. Vel. 36–42.

439 Kč
K-15-001001

BAČKORY DANIELA
Uzavřené pantofle s jemnou ovčí vlnou, které 
se přizpůsobí tvaru vaší nohy. Vel. 36–42.

1 319 Kč
K-14-00753

Doporučujeme

VLNĚNÉ BALERÍNY
Lehká vlněná obuv 
s podrážkou z měkké kůže.
Vel. 35–46.

439 Kč
K-13-00808

PANTOFLE KOMFORT
Dámské pantofle s ovčí vlnou.
Dámské: béžové, vel. 36–42.
Pánské: kárové, vel. 41–46.

od 439 Kč
K-14-00090......... dámské 549 Kč
K-14-00091 ......... pánské 439 Kč

    99 %  

TV BAČKORY
Zabalí studené nohy do ovčí vlny při sledování
televize nebo práci na počítači. Vel. 35–46.

od 439 Kč
 K-14-00010

Novinka

TV BAČKORY NA SUCHÝ ZIP
Vhodné i pro velmi široká chodidla a vysoký nárt.
Vel. S–M, L–XL.

989 Kč
K-13-000550 

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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    98 % 

VYSOKÉ BAČKORY
Ovčí vlna zahřeje od prstů až po kotníky 
a vysoký střih bačkor ochrání před zimou 
a průvanem. Vel. 35–46.

879 Kč
K-13-00990 

KOTNÍKOVÉ BAČKORY NA ZIP
Teplé kotníkové bačkory s vlnou se snadným 
nazouváním díky bočnímu zipu. Vel. 36–46.

659 Kč
K-14-00008

BAČKORY OLGA A OLDA
Kotníkové bačkory s ovčí vlnou 
a pevnou podrážkou pro dámy i pány.
Dámské červené: vel. 36–42.
Pánské modré: vel. 41–46.

769 Kč
K-14-02000 ......... Olga - dámské
K-14-02001 ......... Olda - pánské 

    100 %  

BAČKORY NA SUCHÝ ZIP
Kotníkové bačkory s ovčí vlnou i pro 
vysoký nárt.
Dámské červené: vel. 36–42. 
Pánské černé: vel. 41–46.

769 Kč
K-14-00093 ......... dámské
K-14-00092......... pánské 

    96 %  

PROTISKLUZOVÉ BAČKORY
Hodí se i pro široká chodidla.
Dámské červené: vel. 36–42.
Pánské modré: vel. 41–46.

769 Kč
K-14-00095 ......... dámské
K-14-00094 ......... pánské

    100 %  

FILCOVÉ BAČKORY NIKOL 
A NIKOLAS
Poddajné bačkory z měkkého vlněného filcu.
Nikol červené: vel. 36–42.
Nikolas modré: vel. 41–46.

1 319 Kč
K-15-00502 ......... Nikol - dámské
K-15-00503 ......... Nikolas - pánské

BAČKORY ANDY
Měkké, hebké bačkory z ovčí
kůže a vlny. Vel. 36–46.

1 319 Kč
K-14-00750

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Novinka

KOTNÍKOVÉ BOTY MARIKA
Dámská obuv se zipem, ideální na podzim 
a jaro. Vel. 36–42.

2 199 Kč
K-15-00701

Novinka

KOTNÍKOVÉ BOTY
S VLNĚNÝM FILCEM BLANKA
Kožené polobotky vhodné na podzim, jaro i mírnou 
zimu. Vel. 36–42.

1 319 Kč
K-15-00553

Novinka

KOŽENÉ ZIMNÍ BOTY MAGDA
Vysoké zimní boty s ovčí vlnou uvnitř.
Vel. 36–42.

3 189 Kč
K-15-00702

Novinka

KOTNÍKOVÉ BOTY
S OVČÍ VLNOU BERTA
Kožená zimní dámská obuv s ovčí vlnou.
Vel. 36–42.

1 489 Kč
K-15-00554

    95 %  

ZIMNÍ BOTY BÁRA
Pružná gumička u horního okraje usnadňuje 
obouvání. Ovčí vlna zahřeje od špiček 
prstů až po kotníky.
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-15-00551

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

VE NKOVNÍ OBUV

Dopřejte si
teplo na
každém kroku
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ZIMNÍ BOTY ADÉLA
Vlněné zateplení zahřeje a zapínání na zip 
dovoluje botu široce otevřít a snadně nazout. 
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-15-00500

    98 %  

ZIMNÍ BOTY LUCIE
Hebká ovčí vlna zahřeje a ochrání i kotníky. 
Vel. 36–42.

1 099 Kč  
K-15-00501

Novinka

PROŠÍVANÉ SNĚHULE
Nepromokavá zimní obuv s vlněným 
zateplením. Vel. 36–42.

1 539 Kč
K-14-00552

   95 % 

VÁLENKY S OVČÍ VLNOU
Pohodlná, široká obuv vhodná 
k nošení od podzimu až do jara.
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-14-000551

Novinka

VÁLENKY NA ZAVAZOVÁNÍ
Oblíbené válenky s ovčí vlnou v novém provedení.
Vel. 36–42.

1 099 Kč
K-15-00556

Novinka

SNĚHULE NA ZIP
Nepromokavé sněhule s ovčí vlnou 
a snadným zapínáním na zip. Vel. 36–42.

1 539 Kč
K-14-000554

POLOBOTKY DAGMAR
Kožené polobotky se zapínáním na suchý zip. 
Vel. 35–42.

1 929 Kč
K-15-001206

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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SEMIŠOVÉ TENISKY PRESTIGE
Elegantní vycházková obuv z jemné 
broušené kůže. Vel. 37–46.

1 649 Kč
K-15-002006

ZIMNÍ KOŽENÁ
OBUV PRESTIGE 
Zateplené zimní tenisky
s vysokou podešví. Vel. 36–46.

1 979 Kč
K-15-002005

KOTNÍKOVÉ TENISKY PRESTIGE 
Pevné kožené tenisky využijete po celý rok. 
Vel. 36–46.

1 599 Kč
K-15-002002

Pomocník
DŘEVĚNÝ 
VYZOUVÁK BOT
Snadné zouvání obuvi bez 
potřeby se ohýbat nebo sklánět.

329 Kč
K-27-00056

Pomocník
DŘEVĚNÁ LŽÍCE
Usnadní obouvání každé 
uzavřené obuvi v sedě i ve stoje.
2 velikosti: 55 a 65 cm.

od 219 Kč
K-27-00055

VLOŽKY DO BOT 
S OVČÍ VLNOU
Promění každé boty v zimní 
obuv. Velikost vložek si 
snadno upravíte zastřižením 
přesně podle svých potřeb.
Vel. 36–48.

99 Kč
K-1-00007

KOŽENÉ VLOŽKY
DO BOT S OVČÍ VLNOU
Měkké a hřejivé vložky, které promění každou 
botu v teplou zimní obuv. Vel. 36–48.

279 Kč
K-1-01000

    96 %  

Nový vzor

DŮCHODKY S OVČÍ VLNOU
Nejoblíbenější zimní obuv z Ovečkárny, nově 
doplněná i o model s folklórním motivem.
Dámské černé, folklórní, vel. 36–43.
Dámské červené, vel. 37–42.
Pánské černé, nízké, vel. 41–48.
Pánské modré, nízké, vel. 41–46.

769 Kč
K-14-00005......... dámské
K-14-00004......... pánské

KOTNÍKOVÉ BOTY MARCELA
Vyvýšená kožená obuv chrání před 
chladem také kotníky. Vel. 35–42.

2 089 Kč
K-15-001202

V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Chybějící impregnaci 
nahradíte z domácích 

zásob
Pokud vám doma chybí impregnace na koženou 

obuv, můžete sáhnout i po běžných zásobách v do-

mácnosti. Zimní obuv před nepříznivými podmínkami 

dobře ochrání i vazelína, včelí vosk nebo sádlo.

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Tipy na výlety
po Česku

3

Adventní kluziště
Nalaďte se na Vánoce v adventním 
období a vychutnejte si bruslení na 
romantickém ledovém kluzišti, navštivte 
Ježíškovu dílnu nebo se jen tak kochejte 
výhledem na osvětlené adventní trhy 
z Vyhlídkové věže.

Č E S K É B U D Ě J OV I C E

Adventní kluziště 8

Trpasličí skála v Českém 
Švýcarsku
Navštivte Trpasličí skálu a po cestě objevte 
7 barevných trpaslíků se Sněhurkou, jejichž 
reliéfy vytesal do skal umělec Ernest Wahr.

J E T Ř I C H OV I C E

Trpasličí skála v Českém 
Švýcarsku

2

Čertovo jezero
Toužíte uniknout z ruchu města? Vydejte 
se k Čertovu a Černému ledovcovému 
jezeru do ničím nerušené přírody v Ná-
rodním parku Šumava. Cesta k jezerům 
vede delší trasou se stoupáním, proto 
si nezapomeňte přibalit dostatek vody 
a něco na zub.

Š P I Č Á K U Ž E L E Z N É R U DY

Čertovo jezero

9

Přírodní rezervace Soos
Nevšední krásu rašelinišť a bublajících 
pramenů si můžete vychutnat díky dřevě-
ným stezkám v Národní přírodní rezervaci 
pouhých několik kilometrů od Františkových 
Lázní.

S K A L N Á

Přírodní rezervace Soos

13

Areál kočkovitých šelem
Naplánujte si výlet do divočiny mezi 
kočkovité šelmy a podívejte se na jejich 
život zblízka. V areálu ve Chvojenci 
chovají 40 šelem různých druhů od 
levharta až po pumu, se kterými se 
seznámíte během hodinové prohlídky. 
Nezapomeňte si prohlídku rezervovat 
předem.

C H VOJ E N E C

Areál kočkovitých 
šelem

12

Dalimilova rozhledna
Krásná kamenná rozhledna s točitým 
schodištěm vám určitě vezme dech tak 
jako nám. Otevřená je podle povětrnost-
ních podmínek denně od 8 do 18 hodin. 
A kromě návštěvy se tam můžete i ubyto-
vat nebo strávit svůj svatební den.

S TA R É M Ě S T O
P O D S N Ě Ž N Í K E M

Dalimilova rozhledna

6

Vinobraní a Burčákové 
slavnosti
V oblasti Velkých Pavlovic, Valtic 
a Mikulova se na podzim každoročně 
konají vinné a burčákové slavnosti. 
Užijete si nejen degustaci vín, ale 
také cimbálovou muziku, gastronomii 
a přehlídku našich tradic.

J I Ž N Í  M O R AVA

Vinobraní a Burčákové 
slavnosti

11

Rešovské vodopády
Rádi houbaříte? Vydejte se na průzkum 
lesa v oblasti Rešov, kterému se říká 
“Moravský prales”. Procházku si můžete 
zpříjemnit návštěvou Rešovských vodopá-
dů, ke kterým se dostanete po dřevěných 
lávkách a žebřících.

R E Š OV

Rešovské 
vodopády

7

Rozhledna Maruška 
Spojte lyžování s příjemnou zimní 
procházkou nebo bobováním a vydejte 
se spolu s dětmi na dřevěnou rozhlednu 
Maruška. Je volně přístupná za každého 
počasí a i přesto, že není nejvyšší, díky 
svému umístění vás okouzlí výhledem do 
okolí.

R A J N O C H OV I C E

Rozhledna Maruška

5

Pohádková vesnička 
Podlesíčko
Toužili jste někdy žít jako v pohádce? 
I to se vám může splnit. V pohádkové 
vesničce Podlesíčko můžete zažít 
komentovanou pohádkovou prohlídku 
s programem nebo klidně strávit celý 
víkend v domečku u Popelky, Sněhurky, 
Rákosníčka, Rumcajse nebo Budulínka.

S N Ě Ž N É

Pohádková vesnička 
Podlesíčko

14

Hospital Kuks
Touto barokní perlou se můžete kochat 
zevnitř i zvenku. Kromě prohlídkových 
tras celého komplexu na vás čeká 
bylinková zahrada nebo tajemné oblo-
žení soch, které mají zobrazovat rozpor 
mezi dobrem a zlem. Areál nabádá 
k prozkoumávání nejrůznějších zákoutí 
a pohodové procházce.

K U K S

Hospital Kuks

4

Národní zemědělské 
muzeum - zámek Kačina 
Vydejte se s dětmi do Kačinského parku 
na poznávací a naučnou stezku Ze života 
hmyzu. Potkáte nejrůznější motýly a brou-
ky v nadživotní velikosti, o kterých se 
dozvíte spoustu zajímavostí. O víkendech 
nebo státních svátcích můžete na výletě 
navštívit taky zámek Kačina.

Z Á M E K K AČ I N A

Národní zemědělské 
muzeum - zámek Kačina 

1

Divoká Šárka
Utečte z ruchu hlavního města do přírodní 
rezervace, kde si můžete na podzim vyčistit 
hlavu projížďkou na kole nebo sbíráním hub 
v lese. Pokud v zimě napadne sníh, můžete 
využít tuto oblast pro jízdu na běžkách nebo 
si zabruslit na přehradní nádrži Džbán.

P R A H A 6

Divoká Šárka

10

Přírodní sáňkařská dráha
Ať už jste malí nebo velcí, sáňkujte zase 
jako malé děti a užijte si pravý adrenalin 
při jízdě na 4 km dlouhé přírodní sáňkařské 
dráze v Jizerských horách. Sáňky si můžete 
zapůjčit ve Ski areálu Filip, kde si milovníci 
zimních sportů vychutnají lyžování i snow-
boarding.

S M R ŽOV K A

Přírodní sáňkařská dráha

63

2

9

1
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Novinka
VLNĚNÝ KABÁT S KNOFLÍKY
Kabát z ovčí vlny s kapucí a dvěma kapsami.
Vel. XS/S, M/L.

3 299 Kč
K-6-02000

Novinka
VLNĚNÝ SVETR VLNKA S08
Svetr z jemné ovčí příze vhodný pro dámy 
i pány. Vel. XS–XXL.

3 409 Kč
K-5-51010

Novinka
PÁNSKÝ VLNĚNÝ SVETR VLNKA S09
Vlněný pulover s ozdobným žebrováním u krku 
a rukávů. Vel. S–XXL.

2 419 Kč
K-5-51016 

Novinka
PÁNSKÝ VLNĚNÝ 
SVETR VLNKA S09
Vel. S–XXL.

2 419 Kč
K-5-51016 

Novinka

VLNĚNÉ PONČO
Jemná ovčí vlna v podobě ponča zahřeje
doma i na cestách. Vel. uni.

989 Kč
K-6-02006

Novinka
DÁMSKÝ VLNĚNÝ SVETR 
VLNKA S04
Vel. S–XXL.

2 969 Kč
K-5-51002 

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

OBLEČ E NÍ

Zachumlejte
se od hlavy
až k patě

2322



    100 %  

VLNĚNÁ VESTA S KAPUCÍ
Kapuce této vlněné vesty ochrání hlavu před 
zimou a uši před nepříjemným větrem. Vel. S–5XL.

1 099 Kč
K-6-00912

    100 %  

VLNĚNÁ VESTA S KNOFLÍKY
Jednoduché zapínání na knoflíky a praktické 
kapsy této vlněné vesty přijdou vhod.
Vel. S–5XL.

1 099 Kč
K-6-00995

Novinka
DÁMSKÝ VLNĚNÝ SVETR VLNKA S07
Dlouhý propínací svetr z heboučké ovčí vlny.
Vel. S–XXL.

3 409 Kč
K-5-51004 

    92 %  

VLNĚNÁ MIKINA 2V1
Rukávy a kapuce jsou odepínací, můžete tedy 
z mikiny snadno udělat vestu. Vel. S–4XL.

2 089 Kč
K-7-00015

    98 %  

VLNĚNÁ VESTA S LÍMCEM
Límec zaručí příjemné teplo ovčí vlny v oblasti šíje a tak 
se nemusíte obávat bolavého, zatuhlého krku.
Vel. S–5XL.

989 Kč
K-6-00014

Novinka
DÁMSKÝ VLNĚNÝ SVETR VLNKA S03
Svetr z ovčí vlny s vysokým límcem. Vel. S–XXL.

3 519 Kč
K-5-51000

Novinka
PÁNSKÝ VLNĚNÝ SVETR
S11
Vysoký ohrnovací límec zahřeje i v největší 
zimě. Vel. S–XXL.

3 409 Kč
K-5-51032

Novinka
DÁMSKÝ VLNĚNÝ SVETR VLNKA S04
Elegantní dámský svetr se zapínáním na knoflíky.
Vel. S–XXL.

2 969 Kč
K-5-51002 

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Novinka

PRODLOUŽENÁ VLNĚNÁ MIKINA
Mikina na zip s kapucí z hřejivé ovčí vlny.
Vel. XS–4XL.

2 859 Kč
K-6-02008 

PROŠÍVANÁ VESTA Z OVČÍ VLNY
Materiál na vnější straně je odolný proti ušpinění 
třeba při práci na zahradě. Uvnitř vesty hřeje 
jemná ovčí vlna. Vel. S–5XL.

989 Kč
K-6-00015

SPORTOVNÍ VLNĚNÁ VESTA
Pohodlná vlněná vesta na procházky, běhání či 
cyklistiku. Vel. S–4XL.

1 759 Kč
K-6-00016

VLNĚNÁ VESTA VELUR
Hebká, stylová vesta s ovčí vlnou pro dámy 
i pány. Vel. S–4XL.

1 649 Kč
K-6-00992

VLNĚNÁ VESTA
Univerzální vesta na doma i na zahradu.
Vel. S–5XL.

od 769 Kč
K-6-00010

PRODLOUŽENÁ VLNĚNÁ VESTA
Střih této vlněné vesty ochrání citlivou bederní oblast 
i při sezení nebo práci na zahrádce.
Vel. S–5XL.

1 539 Kč
K-6-00993

VLNĚNÁ MIKINA KLOKANKA
Vysoký límec mikiny z ovčí vlny ochrání před zimou 
a průvanem. Vel. S-5XL.

2 859 Kč
K-6-00994 .......... dámská přírodní
K-6-00999 .......... pánská tmavě šedá

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

    95 %  

NEPROMOKAVÁ VESTA 
S VLNĚNOU PODŠÍVKOU
Vesta s podšívkou z ovčí vlny obstojí i v mírném 
dešti nebo sněžení. Vel. S–5XL.

1 649 Kč
K-6-00991
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VLNĚNÁ
BERANICE
Teplá zimní beranice 
ochrání i před největší zimou 
a studeným větrem.
Vel. M, XXL.

1 099 Kč
K-3-00992

VLNĚNÁ UŠANKA S KŠILTEM
Zimní čepice s klapkami na uši a kšiltem, který 
chrání před sluncem, deštěm i sněhem.
Vel. M, L. 

1 099 Kč
K-3-00990

    100 %  

ČEPICE VLNKA V03
Teplá čepice z ovčí vlny 
s fleecovou podšívkou.

549 Kč
K-3-80011

    100 %  

ČEPICE VLNKA V02
Univerzální čepice vhodná pro 
každou příležitost.

769 Kč
K-3-80013

    100 %  

ČEPICE VLNKA V01
Dámská čepice s podšívkou 
z fleecu a ozdobnou 
bambulí.

659 Kč
K-3-80012

Novinka
ČEPICE VLNKA V21
Jednoduchá vlněná čepice 
do města i na sport.

879 Kč
K-3-90000

Novinka
ČEPICE VLNKA V10
Klasickou čepici z ovčí vlny si oblíbí dámy i pánové.

549 Kč
K-3-80018

Novinka
ČEPICE VLNKA V08
Čepice z vlněného úpletu se širokým 
lemem a hebkou bambulí.

549 Kč
K-3-80015

Novinka

ČEPICE VLNKA V23
Ohrnovací čepice
s ovčí vlnou s bambulí.

829 Kč
K-3-90004

Novinka
ČEPICE
VLNKA V13
Zimní čepice s tradičním 
norským vzorem.

549 Kč
K-3-80126

V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Díky vlněnému 
oblečení už 

neprochladnete
 Vlna pomáhá udržet stabilní teplotu 

těla i v zimním období. A v případně 

pocení dobře odvádí vlhkost a odolává 

zápachu.

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Novinka

NÁKRČNÍK
VLNKA N01
Hřejivý nákrčník z vlny se 
hodí ke kabátu i sportovní 
bundě.

609 Kč
K-4-0106

Novinka

NÁKRČNÍK 
VLNKA N02

1 159 Kč
K-4-0105

Novinka

ŠÁLA VLNKA B03
Šála s norským vzorem je 
vhodná pro dámy i pány.

769 Kč
K-4-0103

Novinka

ŠÁLA VLNKA B01
Jednobarevná šála se hodí
do každého zimního šatníku.

939 Kč
K-4-0101

Novinka

RUKAVICE 
VLNKA R02
Ovčí vlna ruce chrání před 
chladem a hřeje i když je 
mokrá. Vel. S, M, L.

769 Kč
K-4-10005

Novinka

PLETENÉ PALČÁKY P01
Hebké a hřejivé palčáky jsou 
z jemného vlněného úpletu.
Vel. S, M, L.

769 Kč
K-4-00016

    100 %  

PALČÁKY VELUR
Hebké rukavice z veluru 
a uvnitř s ovčí vlnou 
v univerzální velikosti.
11 × 20 cm.

549 Kč
K-4-00500

VLNĚNÉ PALČÁKY
Hřejivé palčáky ve velikostech
pro celou rodinu. Velikost:
Dámské, pánské, dětské.

499 Kč
K-4-00026

    100 %  

ČELENKA Z OVČÍ 
VLNY
Vlněná čelenka je ideální 
ochrana uší před chladným 
počasím na podzim či na 
jaře. Vel. M, XXL.

439 Kč
K-3-00994

Novinka

ČELENKA C01
Čelenka z vlněného 
úpletu zahřeje od 
podzimu do jara.

769 Kč
K-3-90001

Novinka

ČELENKA C02
Elegantní dámská 
čelenka z jemné
ovčí vlny.

439 Kč
K-3-90002

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Jaké plemeno oveček chováte vy? A proč? 
Chovám valašské ovce, protože toto plemeno má 
svůj původ zde v Karpatech, sehrálo významnou roli 
při osidlování těchto oblastí a formování místních 
způsobů hospodaření i lidové kultury. Je to plemeno, 
které sem patří a je dnes vnímáno jako cenný 
genetický zdroj.

A čím jsou valašky specifické? 
Jsou to ovce do nepohody, do tvrdých horských 
podmínek. Mají lehčí stavbu těla, která jim umožňuje 
pohyb v těžkém terénu. Mají hrubou splývavou vlnu 
smíšeného typu, jejíž chomáčky se skládají na hřbetu 
ovcí na způsob šindelů na střechách goralských 
dřevěnic a zajišťují tak „nepromokavost“ valašek. 
Mají suchou ušlechtilou hlavu s úzkými čelistmi, což 
jim umožňuje vypásání porostu i mezi kameny. 

A jaké jsou pro ně nejideálnější podmínky?
Stále mladá, lehce orosená tráva, hrudka soli na 
lízání, polostín, svět bez parazitických hlístic, klíšťat, 
much a vlků a mírný vánek do zad . V reálu je to ale 
spíše o přizpůsobování se zvířat takovým podmínkám, 
jaké právě panují. A ovčák by jim v tom měl pomáhat. 

Kolik máte dnes ve stádu kusů? 
Přes zimu chováme 150-160 bahnic a jehnic a k tomu 
4-6 plemenných beranů. V létě se spolu s jehňaty 
naše stádo rozrůstá na více než 300 zvířat. 

Rozeznáte od sebe jednotlivé ovečky?
Ano, rozeznávám a není to zase nic tak divného. 
Každý z nás přece dokáže úplně snadno rozpoznat 
150 svých známých, zejména pokud se s nimi 
pravidelně setkává. Znají a poznají se i ovce mezi 
sebou a výzkumy ukázaly, že si jedna druhou je 
schopna pamatovat i třeba po uplynutí šesti let. 

Chovají se u nás také plemena na vlnu? 
Snad jediným u nás chovaným typicky vlnařským 
plemenem jsou šetlandské ovce. Jakostní jemnou 
vlnu merinového typu lze získat i od kombinovaného 
plemene merinolandschaf.

Co všechno se z vlny dnes vyrábí? 
Vyrábí se vesměs stejné produkty jako dřív?
Kromě tradiční výroby oblečení a koberců je dnes 
patrná snaha o různé způsoby alternativního využití 
vlny, ze které se dělají třeba stavební izolace, různé 
rohože pro zpevnění travnatých svahů a bohužel je 
vlna dnes používána i jako hnojivo, jehož výhodou 
je dlouhý čas rozkládání a s tím spojené postupné 
uvolňování živin.

R OZ H OVO R S M I C H A L E M M I L E R S K I M

Jak se žije s ovečkami 
v beskydských kopcích

O tom, jaké to je být pravým bačou, jsme si povídali s Michalem Milerskim, 
který je chovatelem původních  valašských ovcí a také výzkumným 
pracovníkem v ústavu živočišné výroby.

Věděl jste vždycky, že se bude váš profesní život 
motat kolem oveček? 
Tušil jsem to.

Jakto?
Několik ovcí jsme doma chovali už za mého dětství. 
Mimo to pocházím z oblasti Jablunkovska, kde má 
chov ovcí dlouhou a bohatou tradici. 

Co obnáší být pastýřem ovcí?
Musí umět ochránit stádo a udržet ho pohromadě, 
musí znát svoje ovce a jejich potřeby, musí udržet 
bdělost a schopnost reakce v každé chvíli dne i noci 
a s tím na druhé straně souvisí i to, že musí vědět, kdy 
a jak odpočívat. 

Jak se tato profese v průběhu let změnila? 
Vypadá práce bači tak jako dřív?
 Zde musím podotknout, že původně byl jako 
bača označován ten, koho si panstvo či salašnický 
spolek najímal na letní pastevní sezónu. Bača si pak 
sjednával pomocníky - valachy a honělníky, řídil 

činnost na salaši, určoval, kde se budou ovce pást 
a zejména se zabýval zpracováním mléka a výrobou 
sýra. V tomto ohledu zde v našem kraji profese bači 
začala zanikat už někdy v polovině 19. století, kdy 
panstvo tlačilo na opětovné zalesňování beskydských 
pastvin, aby se získalo dřevo pro rozvoj průmyslu 
a stavebnictví. S bači v pravém slova smyslu se ještě 
můžeme setkat na soukromých salaších na Slovensku, 
jižním Polsku či v Rumunsku. 

Můžeme si to představit jako romantickou 
procházku po beskydských kopcích?
Ano, i taková představa je možná. A skutečně, když 
se občas při přehánění stáda jde někde po lesní cestě 
a 300 ovcí vám cupitá za zadkem, to jsou chvíle, 
které v člověku ještě i dnes probouzejí ty prastaré 
pastevecké instinkty.

A věnují se této profesi i ženy?
Ano, věnují, a i z minulosti máme zprávy o tom, 
že salaše řídily i ženy – bačule.

Celý rozhovor najdete 
na blogu Ovečkárny: 
www.bit.ly/rozhovor_s_bacou

Vnímáte dnes vlnu jako nedoceněný materiál? 
Je stále o vlnu zájem?
Zákazníci Ovečkárny jistě umí kvality vlny docenit, 
nicméně v obecném měřítku je vlna, která byla kdysi 
strategickou surovinou, v dnešní době ve značné míře 
nahrazována umělými vlákny. Pro ovčáky je u nás 
v současnosti odbyt vlny velkým problémem, zejména 
s ohledem na velmi omezené kapacity pro praní 
a další zpracování vlny tuzemské provenience.

Co je na této práci nejpěknější? 
Co vám dělá největší radost?
V chovu ovcí je stále se z čeho radovat. Máte radost 
z narození jehňat i z toho, když se Vám je pak podaří 
prodat. Dělá vám radost, když ovce pastvinu dobře 
vypasou i to, že tam následně vyroste nová tráva. Měl 
jsem, dnes bohužel již zemřelého kamaráda, pravého 
baču zde kousek na polské straně Slezských Beskyd 
a vždy mě bavilo pozorovat, jak velkou radost má 
při jarním vyhánění ovcí na pastvu, a pak měl stejnou 
radost při „rozsodu“ na podzim, že pasení končí. 
Ovčácká radost je radostí z koloběhu života.

Dostal jste se někdy do stavu, 
že jste si řekl, že změníte profesi?
Ne! Proč taky? Vždyť jak se u nás říká: 
„Gdo mo owce, tyn mo co chce.“  

32 33



Novinka

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLENKY 
FOLKLÓR
Vlněné ponožky se vzorem 
tradičního folklóru. Podkolenky 
oceníte pod kalhoty na běžné 
nošení i do sportovní obuvi, lyžáků 
a pohorek. Vel. 35–42.

od 329 Kč
K-1-04205 ........... ponožky 329 Kč
K-1-04206 ........... podkolenky 439 Kč

Novinka

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLENKY OVČÍ PARTA
Rozveselte svůj den stádem oveček a dopřejte si 
pohodlní ovčí vlny. Vel. 35–48.

od 309 Kč
K-1-00305 ........... ponožky 309 Kč
K-1-04207 ........... podkolenky 439 Kč

   98 % 

TRADIČNÍ PONOŽKY 
MERINO
Klasický vzor pletených ponožek 
v moderním vlněném pojetí.
Vel. 35–48.

329 Kč
K-1-00304

    94 %  

MERINO PONOŽKY 
BESKYDY
Ponožky se zesílenou patou 
a špičkou pro větší odolnost 
proti prodření.
Vel. 35–48.

329 Kč
K-1-00301

V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Studené nohy 
prohřeje i kořen 

zázvoru
Vyzrát na studené nohy můžete jak zvenku, tak 

i zevnitř třeba přidáním zázvoru do čaje, který 

podporuje krevní oběh a tělo příjemně prohřeje.

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

PONOŽK Y

Nohy jako 
v (ba)vlnce
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    95 %  

MERINO PODKOLENKY 
SE ZDRAVOTNÍM LEMEM
Skvělá kombinace teplé ovčí vlny a pohodlí díky 
volnému lemu. 3 páry. Vel. 35–50.

769 Kč
K-1-00015

široký horní lem
je velmi jemný

    100 %  

SIBIŘSKÉ MERINO PONOŽKY
Teploučké ponožky na doma i na zimní 
sporty. 2 páry. Vel. 35–50.

499 Kč
K-1-000937

    97 %  

MERINO PONOŽKY SE 
ZDRAVOTNÍM LEMEM
Volný lem těchto ponožek je ideální, 
pokud máte problémy s prokrvováním 
končetin. 3 páry. Vel. 35–50.

499 Kč
K-1-00016

MERINO PONOŽKY OBLÁČEK
Rozkvetlá louka a pasoucí se ovečky vnesou 
teplo do chladných dnů stejně jako ovčí vlna, 
která má skvělé tepelné vlastnosti a udržuje 
chodidla v suchu. Vel. 35–45.

309 Kč
K-1-000707

    99 %  

MERINO PONOŽKY VLOČKA
Vysoké vlněné ponožky do zimních bot 
i domácích bačkor.
Vel. 35–48.

329 Kč
K-1-00303

MERINO PONOŽKY 
JELEN A SOB
Vlněné ponožky s tradičním 
zimním vzorem jsou skvělé jako 
vánoční dárek. Vel. 35–50.

219 Kč
K-1-00206 ........... jelen, šedá 
K-1-00207 ........... sob, hnědá

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Soutěžte o poukaz v hodnotě 500 Kč
Zašlete nám tajenku z křížovky na e-mail krizovka@oveckarna.cz, a my 28. 2. 2023 
vylosujeme 5 výherců. ,,Co nesmí chybět žádnému zimomřivci?" (tajenka)

Pomocník
OBOUVÁK A VYZOUVÁK 
PONOŽEK
Usnadní vám každodenní život a navrátí 
vám soběstačnost při oblékání.

329 Kč
K-27-00005

    100 %  

PRACOVNÍ 
PONOŽKY 
MERINO
Zesílená pata a špička 
zaručují vysokou
odolnost pro dlouhé 
nošení v pracovní obuvi.
2 páry. Vel. 35–50.

329 Kč
K-1-00018

MERINO PONOŽKY 
SPORTOVNÍ
Pro dny plné aktivit, ať už v létě nebo v zimě. 
2 páry. Vel. 35–50.

499 Kč
K-1-00017 ........... béžová
K-1-001135 ......... mix

    99 %  

LOVECKÉ PONOŽKY MERINO
Teplé vlněné ponožky do největší zimy.
2 páry. Vel. 35–50.

439 Kč
K-1-000935

speciální šití, aby 
se ponožka v obuvi 

nehýbala

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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    100 %  

TRADIČNÍ
VLNĚNÁ PŘIKRÝVKA
Klasická přikrývka s nejvyšší gramáží
vlněné výplně.
Letní, zimní:
135 × 200, 135 × 220, 220 × 200 cm.
Celoroční: 135 × 200, 135 × 220 cm.
Dětská: 95 × 135 cm.

od 2 089 Kč
K-9-00001 ........... letní
K-9-00028 ........... celoroční
K-9-00007 .......... zimní
K-9-00014 ........... dětská

PRÉMIOVÝ
VLNĚNÝ POLŠTÁŘ
Pohodlné spaní díky nejjemnější 
Merino vlně a hebkému bavlněnému 
povlaku. 
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 1 649 Kč
K-10-00500

ZÁKLADNÍ
VLNĚNÁ PŘIKRÝVKA
Lehoučká přikrývka kombinující nejlepší 
vlastnosti ovčí vlny a umělých vláken.
Letní, celoroční, zimní:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Dětská: 95 × 135 cm.

od 1 319 Kč
K-9-00100 ........... letní
K-9-00102  .......... celoroční
K-9-00101 ........... zimní
K-9-00103  .......... dětská

TRADIČNÍ
VLNĚNÝ POLŠTÁŘ
Klasický polštář s kombinací ovčí 
vlny a dutého vlákna. 40 × 40 cm, 
90 × 70 cm.
Dětský: 70 × 45 cm.

od 659 Kč
K-10-00029

    100 %  

PRÉMIOVÁ
VLNĚNÁ PŘIKRÝVKA
Tenká, lehká, přesto však hřejivá přikrývka 
pro děti i dospělé.
Letní, celoroční, zimní:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Dětská: 95 × 135 cm.

od 2 919 Kč
K-9-00500  .......... letní
K-9-00501 ........... celoroční
K-9-00504  .......... zimní
K-9-00505  .......... dětská

ZÁKLADNÍ
VLNĚNÝ POLŠTÁŘ
Vlna je rozprostřena na vnitřní straně 
povlaku a její efekt je tak rovnoměrný 
po celém polštáři. Odebráním výplně 
si nastavíte výšku polštáře.
55 × 35, 90 × 70 cm. 

od 1 099 Kč
K-10-00100

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

LŮŽKOVINY 

Dopřejte si 
klidný spánek
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    100 %  

POLŠTÁŘ S OVČÍ
VLNOU VLNKA
Polštář s povlakem s ovčí vlnou na 
jedné straně a bavlnou na druhé.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 1 099 Kč
K-10-00017

Zimní
přikrývky, když jsou noci chladnější.

Letní
přikrývky, pod kterými se v létě nezpotíte.

Celoroční
přikrývky pro pohodlný spánek po celý rok.

Jak si správně
vybrat přikrývku?
Nedělejte si z výběru přikrývky těžkou hlavu. 
Řiďte se naším jednoduchým průvodcem 
a vyberte si svou ideální přikrývku ve dvou 
krocích.

1. Kategorie
Nejprve zvolte, jakou kvalitu by měla mít vaše přikrývka.

2. Období
Poté vyberte, kdy chcete přikrývku využívat.

Tradiční
pořádné
duchny
z ovčí vlny

Základní
nejdostupnější
vlněné
přikrývky

Výplň
100 % ovčí vlna
Potah
45 % bavlna
55 % polyester
Hmotnost
od 900 g

Výplň
100 % ovčí vlna
Potah
100 % bavlna
Hmotnost
od 1 000 g 

Prémiové 
nejkvalitnější
přikrývky pro
zdravý spánek

Výplň
100 % vlna Merino
Potah
100 % bavlna
Hmotnost
od 1 000 g

Prémiové 

    100 %  

ORTOPEDICKÝ POLŠTÁŘ
Pro dobrou podporu ramen a krku při 
spaní na boku.
55 × 32, 84 × 64 cm.

od 1 759 Kč
K-10-00550

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ
Pro kvalitní odpočinek při spaní na 
zádech či na boku.
50 × 30, 85 × 60 cm.

od 1 649 Kč
K-10-00514

Novinka

PAMĚŤOVÝ
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ 
Při spaní na zádech nebo na boku kopíruje 
tvar těla a podporuje krční páteř a hlavu. 
60 × 40, 46 × 30, 50 × 32 cm.

od 659 Kč
K-10-00603

Novinka

PAMĚŤOVÝ ORTOPEDICKÝ 
POLŠTÁŘ MOTÝLEK
Speciálně tvarovaný polštář vhodný pro spaní 
na boku a na břiše. 54 x 43 cm.

1 099 Kč
K-10-00605

    100 %  

POLŠTÁŘ S OVČÍ
VLNOU HNĚDÝ
Pevný polštář s hebkým potahem 
z ovčí a velbloudí vlny, na jedné 
straně hnědý, z druhé strany 
krémový.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 1 099 Kč
K-10-00014

    100 %  

POLŠTÁŘ S OVČÍ 
VLNOU PŘÍRODNÍ
Základní prvek vlněných lůžkovin 
se hodí do ložnice, obýváku i na 
chalupu.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 989 Kč
K-10-00015

POLŠTÁŘ S OVČÍ 
VLNOU SE VZOREM
Výplň je z dutého vlákna, 
které zajišťuje stabilní tvar 
a nadýchanost polštáře.
70 × 40 cm.

1 429 Kč
K-10-00119

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Vlněné přikrývky 
jsou jednoduché na 

údržbu
Vlněné přikrývky stačí provětrat na čerstvém 

vzduchu a případné znečištění utřít navlhčeným 

hadříkem s přidaným lanolinovým mýdlem.
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JEDNOVRSTVÁ VLNĚNÁ DEKA
Celoroční deka vhodná na spaní i na 
pohovku k televizi. 95 × 135, 135 × 200, 
180 × 200, 220 × 200 cm.

od 1 099 Kč
K-8-00008

DVOUVRSTVÁ VLNĚNÁ DEKA
Teplá deka s příměsí velbloudí vlny, díky které má 
deka přírodně hnědou barvu.
95 × 135 (s podšívkou), 135 × 200, 180 × 200, 
220 × 200 cm.

od 1 539 Kč
K-8-00015

VLNĚNÉ PROSTĚRADLO 
HNĚDÉ
Prostěradlo z ovčí a velbloudí vlny 
je příjemné a hebké na dotek.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200 cm.

od 2 199 Kč
K-12-00111

VLNĚNÉ PROSTĚRADLO 
S PODŠÍVKOU HNĚDÉ
V zimě můžete spát na vlněné straně 
prostěradla a na léto si jej otočíte bavlněnou 
stranou nahoru. 90 × 200, 135 × 200, 
160 × 200, 180 × 200 cm.

od 2 529 Kč
K-12-00011

    100 %  

VLNĚNÉ PROSTĚRADLO 
PŘÍRODNÍ
Vlněné prostěradlo zahřeje a zároveň chrání 
matraci.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

od 1 649 Kč
K-12-00115

VLNĚNÉ PROSTĚRADLO S PODŠÍVKOU
Díky bavlněné podšívce můžete prostěradlo používat 
oboustranně.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

od 1 979 Kč
K-12-00015

BAVLNĚNÉ NAPÍNACÍ 
PROSTĚRADLO
Ochrana matrace a snadná
údržba díky praní na 40 °C.
80 × 200, 90 × 200, 135 × 200,
160 × 200, 180 × 200 cm.

od 509 Kč
K-12-00800

BAVLNĚNÉ 
POVLEČENÍ
Chrání lůžkoviny před 
znečištěním, prodlužuje jejich 
životnost a usnadňuje údržbu.
Na přikrývku: 135 × 200 cm.
Na polštář: 90 × 70 cm.

od 659 Kč
K-12-00202

Sleva 10 %   Doporučujeme

TRADIČNÍ ZIMNÍ SOUPRAVA
Dopřejte si teplo ovčí vlny a vylepšete
si spánek tradičními lůžkovinami.
Polštář: 90 × 70 cm.
Přikrývka: 135 × 200 cm.

4 255 Kč
 4 728 Kč 
K-9-00024

Sleva 10 %

VLNĚNÁ LOŽNÍ
SOUPRAVA PŘÍRODNÍ
Sada vlněných lůžkovin za výhodnou
cenu udělá radost a zútulní každý domov.
Polštář: 70 × 40 cm. Deka: 135 × 200 cm.

2 572 Kč
 2 858 Kč 
K-9-000101

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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HNÍZDEČKO
Hnízdečko má na jedné
straně ovčí vlnu a na druhé 
bavlněnou podšívku
s motivy oveček.
95 × 70 cm.

3 079 Kč
K-11-00008

zip pro 
odepnutí
polštáře

Sleva 10  %

NOVOROZENECKÁ 
SOUPRAVA
Hebké oblečení
pro malá miminka
z té nejjemnější
ovčí vlny Merino.

1 679 Kč
1 866 Kč
K-4-00029

    97 %

VLNĚNÉ CAPÁČKY
Udrží nožky miminek 
v teple za každého počasí.
Délka stélky: 13,5 cm.

439 Kč
K-14-00014

NOVOROZENECKÝ 
SPACÍ PYTEL
Malá miminka
potřebují hebké,
jemné lůžkoviny,
které je obklopí
teplem a pohodlím. 
85 × 45 cm.

1 099 Kč
K-11-00990

    97 %  

CAPÁČKY S JEHNĚČÍ 
KOŽEŠINOU
První botičky pro novorozence i děti, 
které se začínají stavět na nožky.
Béžová: 0–6 měs., 6–12 měs.
Šedá: 6–12 měs. 

389 Kč
K-14-00115

NOVOROZENECKÉ 
CAPÁČKY
Teplé bačkůrky pro
nejmenší členy rodiny.
Délka stélky: 9,5 cm. 

389 Kč
K-14-01015

Sleva 30 %

HNÍZDEČKO
A KOJICÍ POLŠTÁŘ 
2V1
Kojicí polštář se dá použít 
také jako mantinel do dětské 
postýlky. 95 x 65 cm.

2 309 Kč
3 299 Kč
K-11-00009

KOJICÍ POLŠTÁŘ
Tvarovaný polštář usnadní kojení 
mamince i miminku. 133 × 37 cm.

od 2 078 Kč
K-11-00101 

Novinka

SPACÍ
PYTEL VLNKA
Zavinovací spací
pytel obejme miminko
měkkou, jemnou
ovčí vlnou.

1 649 Kč
K-11-10000

Pro naše 
nejmilejší

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Novinka

DĚTSKÝ VLNĚNÝ SVETR S15
Svetr z vlněného úpletu se zapínáním na knoflíky. 
Vel. S, M, L.

1 869 Kč
K-5-51025

DĚTSKÁ VLNĚNÁ 
VESTA S KNOFLÍKY
Ovčí vlna chrání před zimou 
i průvanem.
Vel. XS–XL.

769 Kč
K-6-00997

Nové barvy

FUSAK S OVČÍ VLNOU
Ochrání před studeným a vlhkým 
počasím.

2 529 Kč
K-11-00071

RUKÁVNÍK
Zvenku pevný, odolný materiál, 
a uvnitř hřejivá ovčí vlna.
42 × 22 cm.

599 Kč
K-4-00025

Nové barvy

RUKÁVNÍK
Zahřeje ruce maminkám i tatínkům bez 
potřeby rukavic. 

659 Kč
K-4-00225

FUSAK
S OVČÍ VLNOU
Materiál na povrchu odolá 
sněhu i lehkému dešti.
100 × 50 cm.

1 979 Kč
K-11-00005

FUSAK S KOŽEŠINOU
Při zimní procházce s kočárkem 
ochrání miminko před 
prochladnutím. 70 × 45 cm. 

1 979 Kč
K-11-00100

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

kožešina chrání před větrem 
a dá se z fusaku odepnout
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MERINO PONOŽKY
OVČÍ PARTIČKA
Veselé ovečky budou dělat 
dětem společníky při každém 
dobrodružství. Vel. 25–34.

209 Kč
K-1-04433

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLENKY 
FOLKLÓR
Ponožky i podkolenky mají kromě 
hezkého vzoru také volný lem, aby 
nohu nestahovaly. Vel. 25–34.

od 209 Kč
K-1-04200 ........... ponožky 209 Kč
K-1-04201 ........... podkolenky 309 Kč

Novinka

DĚTSKÁ UŠANKA 
VLNKA V19
Ochrání celou hlavu 
a především uši před zimou 
a větrem.

549 Kč
K-3-80027

Novinka

DĚTSKÁ UŠANKA 
VLNKA V20

499 Kč
K-3-80029

PALČÁKY 
S KAŠMÍREM
Vlna Merino obohacená 
o kašmír je jemná a velmi 
dobře udržuje stálou 
teplotu. Šedé: L.
Hnědé, růžové: M, L.

439 Kč
K-4-00091

DĚTSKÁ VLNĚNÁ DEKA 
Deka vhodná do kočárku, jako 
podložka i přikrývka do postýlky.
95 × 135 cm.

879 Kč
K-8-00500

DĚTSKÉ VLNĚNÉ PROSTĚRADLO
Vlna v prostěradle pomáhá regulovat tělesnou teplotu 
a odvádět vlhkost. 60 × 120 cm.

od 769 Kč
K-12-00019

MERINO 
PONOŽKY JELEN
Teplé vlněné ponožky 
využijí děti po celou zimu. 
Vel. 21–34.

169 Kč
K-1-00208

PALČÁKY MERINO
Jemná vlna Merino 
a bavlněná podšívka 
spolehlivě zahřejí dětské 
ruce.
Vel. 15 cm a 17 cm.

439 Kč
K-4-00015

DĚTSKÉ PONOŽKY MERINO
Vlněné ponožky udržují stálou teplotu 
a odvádí od pokožky pot.
2 páry. Vel. 21–34.

319 Kč
K-1-000936

DĚTSKÁ ČEPICE 
S BAMBULÍ
Teplá vlněná čepice s bavlněnou 
podšívkou a klapkami přes uši.
Vel. S, M.

769 Kč
K-3-00223

ROZKLÁDACÍ
POLŠTÁŘ OVEČKA
Přes den plyšová hračka a v noci hebký 
polštářek na spaní.
Mini 18 × 22 cm, menší 22 × 27 cm,
střední 26 × 34 cm, velká 33 × 45 cm.

od 279 Kč
K-10-00005

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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DĚTSKÉ TV BAČKORY
Měkké bačkory, které si děti nemusejí 
zouvat ani když se chtějí uvelebit na 
pohovce. Vel. 25–34.

439 Kč
K-13-00998

FILCOVÉ TV BAČKORY 
SILVIE A ADAM
Bačkory z vlněného filcu 
s protiskluzovou podrážkou.
Vel. 19–26.

769 Kč
K-15-00511 ......... modré
K-15-00508 ......... červené

Novinka

DĚTSKÉ BAČKORY ANDY
Ovčí kůže se perfektně přizpůsobí dětským 
nožkám a vlna je zahřeje. Vel. 24–34.

879 Kč
K-14-00751

Novinka

VLNĚNÉ 
CAPÁČKY PEJSEK
Bačkůrky z vlněného 
filcu ve tvaru veselého 
pejska. Vel. 16–21.

939 Kč
K-15-00514

VLNĚNÉ PANTOFLE OVEČKA
Roztomilé domácí přezůvky, které si děti hned oblíbí.
Vel. 25–34.

719 Kč
K-13-00992

Novinka

DĚTSKÉ TV PAPUČE
To nejměkčí dětské obutí na doma.
Vel. 25–34.

389 Kč
K-13-02015

Novinka

KOŽENÉ TENISKY KIKI
Tenisky z pevné kůže na suchý zip jsou 
vhodné k nošení od jara do podzimu.
Vel. 19–28.

1 269 Kč
K-15-00802

Novinka

ZIMNÍ BOTY BOBO
Vyvýšené zimní tenisky s vlněným zateplením. 
Vel. 20–28.

2 199 Kč
K-15-00800 

FILCOVÉ PANTOFLE SOVIČKA
Vlněný filc je velmi lehký materiál, stejně jako ovčí 
vlna uvnitř pantoflí. Vel. 25–34.

279 Kč
K-15-001002

DĚTSKÉ BALERÍNY
Měkké domácí bačkory z ovčí 
vlny s podrážkou z broušené 
kůže. Vel. 21–34.

389 Kč
K-13-00600

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Krk
Na bolestivé obtíže hlavy a krční páteře můžete vyzrát hřejivým 
nákrčníkem z ovčí vlny. 

Ramena
Při chronické bolesti lopatek, ramenního kloubu nebo zad 
využijte nárameník z ovčí vlny.

Klouby
Proti otokům kloubů, revmatickým potížím nebo pocitu slabosti 
vyzkoušejte elastickou ortézu nebo návlek z ovčí vlny. 

Ruce
Při tenisovém loktu, karpálním tunelu nebo oteklých kolenech se 
spolehněte na kompresní návleky s ovčí vlnou, které ochrání 
před prochladnutím a udržuje stabilitu kloubů. 

Záda
Při problémech se zády, ledvinami, ale i při menstruačních 
bolestech využijete vlněný ledvinový pás, aby se postižené 
místo příjemně prohřívalo.

Nohy
Pro prokrvení nohou zkuste nosit elastické ponožky ze 100% 
vlny Merino, které podporují krevní oběh a parádně zahřejí. 

Vbočený palec
Doporučujeme ochranný gelový korektor, který zabraňuje 
bolestivým otlakům a směřuje palec do správné polohy.

OV E Č K Á R N A R A D Í

Jak pečovat 
o své zdraví

KrkRamena

Klouby

Ruce
Záda

Nohy Vbočený palec

ELASTICKÝ LEDVINOVÝ PÁS 
NA SUCHÝ ZIP
Nejhuňatější ochrana oblasti beder 
a pomocník při bolesti zad. Je elastický 
a díky jednoduchému zapínání na suchý zip 
se přizpůsobí vašemu tělu. Vel. S–2XL.

od 769 Kč
K-17-00200

VLNĚNÝ LEDVINOVÝ PÁS
NA GUMU
Díky elastickému pásu na suchý zip nastavíte 
šířku přesně podle své potřeby. 
Vel. S–M, L–XL.

od 719 Kč
K-17-00001

VLNĚNÝ LEDVINOVÝ
PÁS NA ZAVAZOVÁNÍ
Šňůrkami si každý snadno nastaví ideální 
obvod pásu přesně podle sebe. 70 × 26 cm.

od 389 Kč
K-17-00007

VLNĚNÝ LEDVINOVÝ PÁS
NA SUCHÉ ZIPY
Přední část je díky tenkým páskům na suchý 
zip volnější a umožňuje neomezený pohyb. 
70 × 24 cm.

439 Kč
K-17-00992

OPĚRNÝ VLNĚNÝ
POLŠTÁŘ ZA ZÁDA
Uleví od bolestí zad, pomáhá předcházet 
problémům s páteří a zároveň ochraňuje 
bederní oblast od prochladnutí. 30 × 60 cm.

499 Kč
K-10-00099

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

ORTÉZ Y A ZDR AVÍ

Vsaďte na 
suché teplo
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ELASTICKÁ VLNĚNÁ 
LOKETNÍ ORTÉZA
Ulevuje od napětí svalů i bolesti 
kloubů při práci i sportu. Vel. S–L.

499 Kč
K-17-00204

ELASTICKÁ VLNĚNÁ 
KOLENNÍ ORTÉZA
Pružná ortéza ulevuje od bolesti 
a suché teplo napomáhá hojení.
Vel. S–XL.

499 Kč
K-17-00203

BANDÁŽ NA ZÁPĚSTÍ 
S MAGNETY
Díky tlakovým bodům ulevuje od 
bolesti zápěstí a zlepšuje krevní 
oběh v ruce.

219 Kč
K-17-00056

VLNĚNÁ ORTÉZA 
NA ZÁPĚSTÍ
Podpora při běžných 
činnostech i sportovních 
aktivitách.

od 389 Kč
K-17-00005

ELASTICKÁ VLNĚNÁ 
ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ
Zápěstí se díky ortéze mírně 
zpevní, je tak chráněno před 
úrazy a nepříjemným pohybem.

389 Kč
K-17-00055

VLNĚNÁ KOLENNÍ 
ORTÉZA 
Suchým zipem si nastavíte 
potřebnou délku ortézy.
20 × 55 cm.

od 499 Kč
K-17-00004

VLNĚNÝ NÁRAMENÍK
NA OBĚ RAMENA
Chrání ramena a záda před průvanem 
a prochladnutím. Zároveň ulevuje bolavým 
ramenům. Vel. S–M, L–XL.

769 Kč
K-17-00993

KOMPRESNÍ NÁVLEK MERINO
Vlněný návlek můžete použít na loket, zápěstí, 
koleno i kotník.

279 Kč
K-1-00306

KOREKTOR PRO 
SPRÁVNÉ DRŽENÍ 
TĚLA
Upravuje držení těla, ulevuje 
od bolestí páteře a působí jako 
prevence problémů.
Vel. S–M, L–XL.

329 Kč
K-27-00008

VLNĚNÝ NÁKRČNÍK
Suchým teplem uvolňuje ztuhlé svaly 
krku a ulevuje od bolestí krční páteře. 
7 × 60 cm.

od 389 Kč
K-17-00003

VLNĚNÁ PODKOVA
Pohodlná opěrka hlavy na 
doma i na cestování. 

od 329 Kč
K-10-00008

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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BANDÁŽ NA HALLUX
Jednoduchá a účinná pomoc při 
problémech s vbočeným palcem. Je 
vyrobená z pružného a prodyšného 
textilního materiálu, takže ji můžete 
nosit i v uzavřené obuvi.

179 Kč
K-27-00002

MEZIPRSTNÍ KOREKTOR 
NA HALLUX
V balení najdete jeden pár korektorů, 
takže je můžete nosit na obou nohách 
zároveň. 1 pár.

149 Kč
K-27-00003

CHRÁNIČ PATY 
Chrání patu před otlaky, puchýři 
a popraskáním. 1 pár.

149 Kč
K-27-00007

BANDÁŽ PRO PODPORU 
KLENBY 
Opora příčné klenby, která se nelepí do 
boty, ale navléká na chodidlo. Můžete 
ji tak využívat stále dokola, do jakékoliv 
obuvi. 1 pár. 

149 Kč
K-27-00006

OBVAZOVÁ OBUV
Díky dlouhým páskům můžete boty nastavit i pro 
silně oteklá nebo obvázaná chodidla. Zvýšená 
varianta obvazové obuvi zpevňuje také oblast 
kotníku. 

879 Kč

Vel. 36–46. 
K-15-000401

Vel. 36–46. 
K-15-000703

Vel. 36–46. 
K-15-000402

Vel. 36–46. 
K-15-000702

PODLOŽKA
NA JÓGU MERINO
Protiskluzová vrstva na spodní 
straně zajistí bezpečné domácí 
cvičení. 200 × 75 cm.

od 1 979 Kč
K-12-000112

VLNĚNÝ MEDITAČNÍ 
POLŠTÁŘ 
Výplň se dá částečně odebrat, 
nastavíte si tak výšku a váhu 
polštáře. 35 × 15 cm.

879 Kč
K-12-000113

výplň 
z pohankových 

slupek

ELASTICKÉ 
PODKOLENKY 
MERINO
Zahřejí studené nohy 
a pomáhají redukovat 
a předcházet otokům 
chodidel.
Vel. 36–47.

769 Kč
K-17-00201

    100 %  

ELASTICKÉ PONOŽKY
MERINO NÍZKÉ
Skvělé i jako teplé a měkoučké 
přezuvky na doma. Vel. 36–47.

499 Kč
K-17-00991

ELASTICKÉ PONOŽKY MERINO
Nohu příjemně stahují a tím posilují proudění krve.
Vel. 36–47.

499 Kč
K-17-00202

Novinka

ADJUSTAČNÍ PONOŽKY
Pomáhají srovnat prsty nohou a ulevují tak 
od bolestí a brání zhoršování problémů.
Bílé: vel. 35–46. Šedé: vel. 35–50.

659 Kč
K-1-000909

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Ovčí kožešina má 
mnoho využití

Ovčí kožešinu můžete používat nejen 

jako dekoraci, ale také jako prohřívací 

podložku do křesla k televizi, na ležení 

pro nejmenší děti nebo jako podsedák do 

invalidního vozíku.

OVČÍ KŮŽE
Oblíbená dekorace udělá z každého prostoru 
útulný domov plný tepla a pohodlí.
Přírodní: menší, střední, větší.

od 1 099 Kč
K-22-00003

SADA PANTOFLÍ PRO HOSTY
Měkoučké přezutí, kterým okouzlíte každou 
návštěvu. Sada obsahuje velikosti:
35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44.

939 Kč
K-13-0000666

VLNĚNÝ KOBEREC
Zútulněte si obývák nebo ložnici 
huňatým kobercem z ovčí vlny. 
60 × 120, 70 × 140, 90 × 170 cm.

od 1 099 Kč
K-22-00050

PLÉD Z OVČÍ VLNY 
Poslouží jako přehoz na 
pohovku či postel, ale i jako 
deka na výlet či piknik. 
140 × 240 cm.

2 749 Kč
K-22-00603

TV PYTEL
Dá se sepnout do tvaru dlouhého 
ponča, nebo rozložit jako deka. 
155 × 200 cm.

1 979 Kč
K-11-00006

PLÉD Z OVČÍ VLNY 
NÍZKÝ OHŘÍVAČ NOHOU
Podložka pod nohy obzvláště užitečná 
pro ty, kdo jsou zvyklí chodit naboso. 
42 × 42 cm.

549 Kč
K-11-00991-6

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

V YBAVE NÍ 

Pro huňatý 
domov
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FILCOVÁ KABELKA 
S KOŽENÝMI UCHY
Délka držadla: 68 cm. 
40 × 35 cm.

1 429 Kč
K-30-00026

TERMOFOR
S OVČÍ VLNOU
Hřejivá láhev s teplou 
vodou a suché teplo 
ovčí vlny pomůže zahnat 
bolesti svalů a kloubů. 
Objem 2 L.

659 Kč
K-10-000300

druhá strana
z hebké ovčí vlny

PODSEDÁK
Podsedák z ovčí vlny využijete 
doma i venku, a můžete si jej 
vzít snadno i s sebou na výlet. 
40 × 40 cm.

389 Kč
K-18-00005

TV PODSEDÁK
Do kapes na bocích 
schováte brýle nebo 
dálkový ovladač.
150 × 50 cm.

989 Kč
K-18-00406

malá

malý velký

střední velká

Novinka

PAMĚŤOVÝ SEDACÍ POLŠTÁŘ
Podložka na sezení je vhodná pří léčbě 
potíží i jako jejich prevence.
44 × 36 cm.

879 Kč
K-10-00608

Novinka

PAMĚŤOVÝ POLŠTÁŘ 
MEZI KOLENA
Zpříjemní ležení na boku a dopřeje 
vám klidnější spánek. 25 × 20 cm. 

609 Kč
K-10-00611

Novinka

DŘEVĚNÁ
STOLIČKA NA WC
Pomocník pro zdravé a snadné 
vyprazdňování. 24 × 43 cm, výška 19 cm.

1 319 Kč
K-27-00057

VLNĚNÝ VÁLEČEK
Podložíte si jím hlavu, krk, 
záda i nohy. 42 × 13 cm.

439 Kč
K-10-00028

Novinka
KABELKA S VLNOU
Doplněk do každého dámského šatníku. 

od 1 269 Kč
K-30-00074

CHŇAPKA 
S MAGNETEM
Díky magnetu připnete 
chňapku na lednici či
sporák a máte ji vždy
po ruce. Pověšení také
na poutko. 27 × 14 cm.

od 139 Kč
K-32-00006

ZÁSTĚRA
Chrání oblečení před ušpiněním
a můžete ji vyprat na 40 °C. 77 × 63 cm.
Proužek modrá: 88 × 69 cm. 

od 279 Kč
K-31-00007 Novinka

BATOH S VLNOU
Módní batůžek, do kterého si schováte všechny 
potřebné drobnosti. 

od 1 099 Kč
K-30-00070

malá
od 1 269 Kč

střední

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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V Ě D Ě L I  J S T E ,  Ž E . . .

Vlna může být 
i praktickým 
pomocníkem 

Pro voňavé a nadýchané prádlo stačí 

do sušičky přidat vlněné koule, které 

pokapete éterickým olejem. Díky nim bude 

prádlo také rychleji suché a ušetří čas 

a tím pádem i energii.

RUČNÍK VLNKA
Bavlněné froté je měkoučký, hebký materiál, 
který dobře saje a je příjemný na dotek. 
30 × 50 cm, 50 × 100 cm.

od 99 Kč
K-30-00100

OSUŠKA VLNKA
70 × 140, 100 × 180 cm.

od 399 Kč
K-30-00101

REGENERAČNÍ KRÉM 
S LANOLINEM
Napomáhá zjemnění a regeneraci poškozené, 
podrážděné a suché pleti. 100 ml.

219 Kč
K-19-01117

PŘÍRODNÍ MÝDLO 
S OVČÍM MLÉKEM 
A LANOLINEM
Využijete na mytí rukou,
těla i vlasů. 120 g.

209 Kč
K-19-01115

ŠAMPON 
S LANOLINEM
Lanolin chrání strukturu 
vlasu a vlasy nevysušuje, 
naopak jim dodává lesk, 
objem a hebkost. 300 ml.

149 Kč
K-19-01119

MÝDLO NA PRANÍ 
S LANOLINEM
Hodí se na praní přírodních 
materiálů jako je vlna, 
můžete ho ale využít 
i na běžné praní dalších 
materiálů. 200 g.

189 Kč
K-19-01116

SPRCHOVÝ GEL 
S LANOLINEM
Složení sprchového 
gelu čistí a pečuje o vaši 
pleť obzvláště jemným 
způsobem. 300 ml.

149 Kč
K-19-01118

PODLOŽKA 
POD MÝDLO
Díky vroubkování podložka 
vždy dobře a rychle oschne 
i po namočení, stejně jako 
nechá oschnout použité 
mýdlo, které na ni položíte.

79 Kč
K-19-00193

    100 %  

VLNĚNÝ ŽUPAN
Po koupeli či sprše člověk 
snadno prochladne, vlněný 
župan však před zimou 
dokonale ochrání.
Vel. M, XXL.

3 189 Kč
K-7-00990

Novinka

LANOLIN 
Prací prostředek vhodný pro údržbu 
produktů z ovčí vlny a dalších jemných 
materiálů. Klasický nebo s extraktem 
z mýdlových ořechů. Objem 1 nebo 3 L.

od 219 Kč
K-23-00003 ........ 1 L s mýdlovými ořechy
K-23-00004 ........ 3 L s mýdlovými ořechy
K-23-00001 ........ 1 L klasický
K-23-00002 ........ 3 L klasický

KOULE DO SUŠIČKY
Koule z ovčí vlny pomáhají 
rychleji vysušit prádlo a zbavit 
ho statické elektřiny.
3 ks nebo 6 ks.

od 329 Kč
K-23-00011

klasický Lanolin Lanolin s mýdlovými ořechy

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Získejte výhody Ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Soutěže a akce
jen pro členy

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrácení zboží

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Vrácení zboží

Poradíme vám
Pokud potřebujete s čímkoli poradit, vysvětlit nebo vybrat vhodný produkt při řešení 
zdravotních problémů, napište nám, zavolejte, nebo se za námi stavte na prodejnu.

Jako člen Ovčí rodiny můžete zboží vrátit až do 30 dnů.
Stačí se jen přihlásit na stránky a v nastavení účtu zvolit "Vrácené zboží".
Pokud nejste registrováni, můžete zboží vrátit na stránce:
www.oveckarna.cz/vraceni-zbozi/

Jednoduše nám zboží do 14 dní od objednávky pošlete a my vám 
vrátíme peníze. Při vrácení zboží přes náš systém na webu můžete zvolit 
vrácení přes Zásilkovnu, které je zdarma. 

Balíček nám můžete zaslat i poštou na adresu Ovečkárny.
Přibalte kopii faktury se vzkazem o vrácení zboží a uveďte také číslo 
vašeho bankovního účtu. Balíček posíláte ovšem už na své náklady.
Adresa: Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01.

Telefonicky:
+420 576 117 777

E-mailem:
info@oveckarna.cz

Na prodejně:
Zlín, Prštné

KÓ D S L E V Y:

O V E Z I M A 2 0 2 3
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým 
díky 10% slevě na www.oveckarna.cz nebo 
vyslovením kódu při telefonické objednávce 
na tel.: 576 117 777.

Slevový kód lze uplatnit do 28. 2. 2023 
na veškeré nezlevněné zboží.

Užijte si 10% slevu pro 
všechny zimomřivce

Jak objednat v Ovečkárně

+420 576 117 777
Volejte ve všední dny od 8:00 do 19:00. 

Pro usnadnění objednávky si prosím předem připravte 
názvy a kódy produktů, které si chcete objednat.
Naši zaměstnanci vám za to budou vděční. :-) 

info@oveckarna.cz
Jednoduše nám napište názvy, kódy a velikosti produktů, které jste si vybrali.
Nezapomeňte připsat vaše celé jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a také 
způsob platby a dopravy. Potvrzení o objednávce vám přijde na váš e-mail.

www.oveckarna.cz
Na e-shopu Ovečkárny máme otevřeno 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Kdykoli budete mít chuť koupit si něco prospěšného svému zdraví, stačí zajít 
do našeho internetového obchodu a vybrat si z výrobků z ovčí vlny, jiných 
přírodních materiálů, kvalitní obuvi nebo kosmetiky.
Informace o dopravě najdete na www.oveckarna.cz/doprava.

Prodejna ve Zlíně
Otevřeno máme od pondělí do soboty od 9:00 do 19:00 hodin.
Najdete nás v obchodní pasáži Albert v Prštném.

10% 
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OVČ Í RODINA

Užijte si všechny 
výhody Ovčí rodiny

Ceny jsou včetně DPH. Změna cen a tiskových chyb vyhrazena.
Aktuální ceny a informace naleznete na e-shopu www.oveckarna.cz.

Naskenujte QR 
kód pro snadnou 

registraci

Zboží jednoduše vrátíte 
do 30 dní zdarma

Získáte slevové
akce jen pro členy

Přidejte se k nám zdarma na:
www.oveckarna.cz/registrace

Objednávku nad 999 Kč 
vám doručíme zdarma

Ušetříte 5 % na
každém nákupu

www.oveckarna.cz/registracewww.oveckarna.cz/registrace


