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vítáme Vás u historicky prvního 

elektronického čísla časopisu Rodinka. 

Stejně jako si Vy, milí čtenáři, dáváte do 

nového roku předsevzetí, i naše redakce do 

něj vykročila s několika změnami. 

Nejvýznamnější novinkou je magazín 

Rodinka v elektronické podobě, který 

bude pravidelně vycházet vždy na jaře 

a na podzim. Tato „e-Rodinka“ bude 

k dispozici ke čtení na internetových 

stránkách Rodinných pasů a o jejím vydání 

budete vždy s dostatečným předstihem 

informováni pomocí e-mailu, aby Vám nic 

neuteklo. Letní a zimní Rodinka bude beze 

změn v tištěné formě a obdržíte ji do svých 

poštovních schránek. 

Druhou a napohled nejviditelnější 

změnou je nový grafi cký kabát časopisu, 

na kterém naše redakce usilovně pracovala 

především za účelem přehlednějšího 

čtení a hezčího pokoukání. Další úpravy 

můžete nalézt také v obsahové části. Ke 

stávajícím rubrikám, na které jste zvyklí, 

přibyly dvě nové, Technické okénko a 

Kulturní tipy. V Technickém okénku Vás 

budeme informovat o produktech, které 

rozhodně stojí za pozornost a ocení je jak 

děti, tak dospělí. V rubrice Kulturní tipy 

zase naleznete doporučení na nejrůznější 

divadelní představení a inspirace ke čtení.

I v tomto roce pro Vás chystáme několik 

akcí pro celou rodinu a výhodné slevy 

u vybraných poskytovatelů. Vše podstatné 

se dozvíte včas na stránkách Rodinných 

pasů a prostřednictvím e-magazínu.

Svoje postřehy a náměty nám 

můžete psát na známou adresu 

rodinka@rodinnepasy.cz.

Přejeme Vám krásné Velikonoce a jarní dny 

plné sluníčka.

Vaše Rodinné pasy
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Vážení čtenáři,



o jaru kdysi jeden moudrý člověk řekl, že je krásné pro toho, kdo 

zažil dlouhou zimu. Tu jsme letos opravdu nezažili, přesto jsem 

přesvědčen, že i tak bude jarní čas ideální pro každého, kdo chce 

poznat opravdovou krásu jižní Moravy. Časopis Rodinka, jehož jarní 

vydání právě čtete, přináší řadu nápadů a množství inspirace, jak 

si nejen toto roční období zpestřit a naplnit společnými aktivitami 

právě s Vašimi nejbližšími. Takže vzhůru na kolo nebo do přírody. 

„Baterky“ dobité jarní energií totiž vydrží dvojnásob.

Váš hejtman

Michal Hašek

dovolte mi pozdravit Vás jménem Jihomoravského kraje a projektu 

Rodinné pasy. Věřím, že nabídka dostupných slev a výhod, které Vám 

slevový systém Rodinné pasy přináší, Vám umožňuje trávit příjemné 

chvíle v rodinném kruhu.

Letošní zima nám sněhových radovánek moc nedopřála, a proto 

doufám, že o to více si užijete přicházejícího jara, sluníčka, 

zelenající se přírody a velikonočních svátků. I v tomto roce pro 

Vás a pro celou rodinu připravujeme několik akcí, o kterých Vás 

budeme včas informovat prostřednictvím emailu nebo na webu 

www.rodinnepasy.cz.

Přeji Vám tedy hodně jarních výletů nejen v našem kraji, pěkné 

počasí, celé rodině dobrou náladu a ve volné chvíli příjemné 

počtení časopisu Rodinka.

Váš náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Roman Celý

Vychází čtvrtletně • MK ČR E 18929 • Číslo 01/2014 • Brno • Pro Jihomoravský kraj vydává VERTIGO.CZ a.s., 
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Fotky v časopise: archiv, Imagio.cz, Fotky&Foto • e-mail: rodinka@rodinnepasy.cz

Zpracovatel tohoto časopisu neručí za případné tiskové chyby a správnost uvedených dat. Změny jsou vyhrazeny.

Milí čtenáři, vážení přátelé,

Vážení a milí čtenáři
časopisu Rodinka,
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Rodinná politika 
Jihomoravského

kraje má nové 
stránky

Vylepšili 

jsme přístupnost 

stránek, abychom skupině 

obyvatel se zrakovými obtížemi 

usnadnili využití důležitých informací, 

zejména pomocí zjednodušené struktury 

stránek či většího písma. 

Na nových stránkách nadále usilujeme 

o otevřenost informací a jejich snadné 

sdílení, čímž se snažíme podpořit 

spolupráci mezi partnerskými 

organizacemi a návštěvníky stránek. 

Naleznete zde například Kalendář akcí, 

kde snadno zjistíte, kde a kdy se konají 

akce organizací ve vztahu k rodinné 

politice. Uvítáme, když návštěvníci využijí 

snadného sdílení aktualit přes sociální 

sítě Facebook a Twitter.

Vzhled stránek jsme upravili s důrazem 

na co největší přehlednost a pro správné 

zobrazení v mobilních telefonech 

či tabletech.

Pro ilustraci 

oblíbenosti stránek 

během prvního měsíce 

fungování uveďme některé 

statistické údaje. Stránky dosud 

navštívilo 750 lidí, přičemž celkový 

počet zobrazení jednotlivých stránek 

webu překročil 3 800. Návštěvníci 

jsou z 33 % ve věku 25–34 let a 28 % 

ve věku 18–24 let. Osoby starší 55 let 

tvoří v 11 % zájemců. Za pozornost 

jistě stojí, že mimo návštěv z České 

republiky a Slovenska jsme zaznamenali 

přístupy například z USA, Německa či 

Španělska.

Věříme, že naše inovované stránky 

vytvoří místo, kde naleznete všechny 

prorodinné aktivity realizované 

v Jihomoravském kraji. Naší ambicí je 

vytvořit oblíbený zdroj informací nejen 

pro fi rmy, samosprávu a neziskové 

organizace, ale zejména pro Vás, rodiny 

a všechny generace.

Rodinná politika Jihomoravského kraje 

spustila začátkem února 2014 inovované 

internetové stránky www.rodinnapolitika.cz. 

Nové stránky jsme pro Vás vytvořili s cílem 

zlepšit přístupnost, přehlednost a aktu-

álnost informací, stejně jako ulehčit naši 

vzájemnou spolupráci.

INFORMACE Z KRAJE
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NA

VELIKONOCE
O  P Á R  N O V Ý C H  T R A D I C  V Í C E

A N E B  J A K  S E  S L A V Í  V E L I K O N O C E  V E  M Ě S T Ě

O velikonočních tradicích se toho každoročně 

v průběhu jara namluví a napíše opravdu 

požehnaně. Ale dodržují se už jen výjimečně na 

malých vesnicích, ve městě zřídka. A o tom já 

něco vím. Už jsem na světě nějaký ten pátek, 

a co si pamatuju, vždy jsme jako typická 

městská rodina maximálně nabarvili 

vejce a nalepili na něj samolepky.

5RODINKA 1/2014 (e-verze)www.rodinnepasy.cz
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To moje prababička, žijící v jedné 

malé vesnici na pomezí Vysočiny 

a Jihomoravského kraje, se na 

velikonoční pondělí připravovala 

s patřičnou obřadností. Pekla, vařila, 

dusila, smažila, pletla pomlázku, 

barvila, a dokonce ručně vejce 

malovala. Ráno vstávala v pět, aby 

měla do půl osmé, kdy koledníci 

začínali koledovat, vše nachystané 

v proutěných ošatkách – malovaná 

vejce, několik malých beránků 

a domácí čokoládové pralinky. 

Bylo to přesně takhle při každých 

Velikonocích. Alespoň co jsem se 

doslechla. Já na vesnici strávila 

velikonoční pondělí jenom jedno, 

a přestože jsem se od té doby bála 

proutěné pomlázky jako čert kříže 

ještě hodně dlouho, při pohledu zpět 

lituju, že těch Velikonoc s ní nebylo 

víc. Totiž, bylo to takhle. To pondělí 

jsem vstávala v osm, protože jsem se 

od prababičky dozvěděla, že už tu 

máme první koledníky. Vejce jsem jim 

nabízela hned, dokonce i beránka, 

ale zařekli se, že prý nejdřív výprask, 

pak koleda. Bolelo to pěkně, ačkoliv 

jsem si zadek vystlala pořádně tlustým 

polštářem. Nepočítala jsem totiž 

s tím, že dostanou výprask i moje 

nohy a ruce. Samozřejmě mou vinou. 

Už odmala mě doma učí, že nemám 

strkat ruce, kam nepatří. A nohy 

vlastně taky ne. Jenže já nikdy moc 

neposlouchala.

Všechny ostatní Velikonoce jsme už 

trávili doma ve městě. A vypěstovali 

jsme si vlastní tradice. Těch jsme měli 

fůru, ačkoliv s těmi tradičními mají 

málo společného. Vlastně vůbec nic. 

Tak například: beránka jsme vždy 

kupovali, neboť neznám v nejužším 

kruhu rodinném nikoho, kdo by 

kdy pekl něco jiného než bábovku 

nebo štrůdl. Vajíčka kupujeme jen 

čokoládová, a když náhodou babičce 

zbude pár těch zdrojů bílkovin natvrdo 

uvařených od večeře navíc, z nichž 

nestihla udělat vajíčkovou pomazánku, 

pak na ně nalepíme samolepky 

posbírané za celý předchozí rok 

z různých časopisů. Minulý rok 

jsme měli nějak moc samolepek 

s panenkami Monster High, tudíž si 

téměř všechna vajíčka uzurpovala má 

šestiletá sestřenka, přestože vajíčka jí 

jen v případě, že jí nikdo neřekne, že 

to jsou vajíčka. Velikonoční samolepky 

jsme ale sehnali taky. V neděli před 

velikonočním pondělím v jednom 

bulvárním týdeníku. A protože 

naše rodina není ani na brzké 

vstávání ani na koledování, musíme 

mít stoprocentní jistotu, že nás 

nikdo nebude budit před desátou 

dopoledne. Tudíž vždy v neděli večer 

vypneme zvonek a děláme, že nejsme. 

A pak oběd, to je kapitola sama pro 

sebe. O Velikonocích vždy za našich 

babiček a prababiček převažovaly 

pokrmy z vajec. My doma vejce 

moc nemusíme – leda míchaná 

se slaninou a džusem ke snídani 

nebo v již zmíněné velikonočně-

„Bolelo to pěkně, ačkoliv jsem
 si zadek vystlala pořádně
 tlustým polštářem.“

TÉMA
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Koleda
Nejznámější velikonoční koledou 

je tato krátká říkanka: „Hody, hody 

doprovody, dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň 

bílý, slepička vám snese jiný…”

Barevná vajíčka
V mnoha kulturách je vejce 

symbolem plodnosti, života 

a vzkříšení. Vyšlehaná žena dává 

muži barevné vajíčko jako projev 

svých díků a odměny za omlazení.

Zajíček
Původ této tradice 

najdeme v historii, 

kdy byl zajíc často 

vídán u lidských 

obydlí, kde hledal 

potravu. Ne vždy 

přináší vajíčka veli-

konoční zajíček; ve 

středních Čechách 

nadělovala liška, 

jinde zase slepička 

či dokonce skři-

vánek.

Vysévání obilí
Tato činnost znamená počátek 

zemědělských prací. Lidé si obilí 

vysévají i doma, do misek a talířů, 

aby rostoucí zelená travička 

přivedla přicházející jaro i do jejich 

domovů a společně s dalšími jarními 

květinami a ozdobami navodila tu 

pravou jarní atmosféru. Zelená je 

barvou jara, a tak spolu s dalšími 

hřejivými a jásavými odstíny žluté, 

oranžové a jasně modré příjemně 

oživí po zimě ještě prochladlé byty.

Pomlázka
Odvozeno od slova pomlazení, 

tj. omlazení, proto muži používají 

mladé proutí s největším podílem 

„životní síly“, kterou tím předávají 

šlehané osobě. Pomlázka se 

plete z vrbového proutí a zdobí se 

barevnými stuhami. Podle tradice 

ze 14. stolení manželé a milenci 

šlehali děvčata, aby byla příští 

rok plodná, zdravá a stále mladá. 

Pomlázkou projevují muži o ženy 

svůj zájem a nenavštívené dívky 

se mohou dokonce cítit uražené.

Kočičky
Symbolizují palmové ratolesti, 

kterými vítali obyvatelé 

Jeruzaléma přicházejícího Krista. 

Tradičním křesťanským zvykem 

je jejich svěcení na Květnou 

neděli a pálení v příštím roce 

o Popeleční středě.

Velikonoční 
beránek
Beránek je již od 

středověku znám 

jako obřadní 

pokrm.

Sym

kte

Jer

Tra

je je

ned

o P

ránek je již od 

edověku znám 

o obřadní 

krm.

nedělní pomazánce, ale tahle 

anglická snídaně, domyslíme-li 

si fazolky v tomatové omáčce, 

se na velikonoční svátek moc 

nehodí. Tak si dáme aspoň pořádný 

fl ák masa a zajíme ho kupovaným 

beránkem. Který nechutná vůbec 

dobře, vlastně chutná stejně uměle 

jako minulý rok a i ten předchozí. 

A tak se zařekneme, že příště si 

konečně upečeme vlastního. Jenže 

za rok nám zas dojde, že tradice 

by se měly ctít a tak mažeme 

do obchodu pro beránka zas 

a znovu. A samozřejmě tradičně 

vzpomínáme na mou prababičku, 

která pekla beránka jako nikdo jiný, 

se skvělou čokoládovou polevou. 

Ještě že nám po ní zbyla alespoň 

ta vyfouknutá malovaná vejce. Stále 

drží a každoročně mění náš byt 

v hotovou Mekku Velikonoc. A já se 

zařekla, že až jednou budu mít děti, 

vypínat zvonek ani kupovat beránka 

je rozhodně učit nebudu.

Velikonoční
tradice
V Čechách nejsou tradicí hody, 

ale koleda (hody jsou spíše místní 

název), přičemž koleda dříve 

probíhala v průběhu roku vícekrát, 

ne jen v období Velikonoc, a jejím 

původním smyslem byla ochrana 

před špatnými vlivy a posílení 

těch dobrých. V průběhu doby se 

původní smysl vytrácel a vlastně se 

stala lepší formou žebroty chudší 

části obyvatelstva.

Záleží na situaci, jestli dojde nejdříve 

na pomlázku a potom na koledy 

či naopak. A ačkoli může být šlehání 

bolestivé, rozhodně není cílem 

způsobit bolest. Podle tradice 

muži při šlehání pronášejí koledy. 

V některých oblastech mohou ženy 

pomlázku oplatit odpoledne, kdy 

polévají muže a chlapce studenou 

vodou. Zvyky jsou ale v různých 

regionech naší republiky odlišné.

7RODINKA 1/2014 (e-verze)www.rodinnepasy.cz

TÉMA



POŘÍDIT SI DÍTĚ? 
COPAK JSEM BLÁZEN?
Přesto možná občas zaslechneme: 
„Pořídit si dnes dítě? Copak jsem 
blázen? Už tak nevím, co dřív…“. 
Nebo: „Copak si to můžeme dovolit“? 
Víte, co to stojí? Dnešní doba pro 
to není vhodná“… Když pomineme 
skutečnost, že i v těch historicky 
„nejnevhodnějších“ dobách lidé měli 
děti, musíme připustit, že pořídit si 
dítě skutečně něco stojí, a to nejen 
co se týče peněz. Mít děti především 
znamená naučit se víc dávat než brát, 
vzdávat se svých nároků a představ 
a dávat je do služeb malého človíčka, 
který přišel do naší rodiny a obrátil její 
chod naruby. Říká se: „Co nic nestojí, 
za nic nestojí“. Neplatí to také o životě 
a rodičovství? Být rodiči je náročné, 
ale krásné a vůbec ne samozřejmé. 
Vždyť v dnešní době až pětina párů 
marně touží po dítěti! 

DĚTI NÁS PODNĚCUJÍ K RŮSTU
Pokud jsou v rodině děti, máme 
o růst postaráno. Ne náhodou říká 
jedno švýcarské přísloví: „Říkejte 
svým dětem, co chcete, stejně vás 
budou napodobovat.“ Děti jsou našimi 
nejlepšími učiteli. Vidíme se v nich jako 
v zrcadle. Jestliže se nám na jejich 
chování něco nelíbí, zpravidla je čas 
„sáhnout si do svědomí“ a podívat se, 
jestli podobnou chybu neděláme také 
my sami. Výchova je totiž především 
o vlastní sebevýchově – a to je pořádná 
výzva k růstu… Chci-li být autentickým 
vychovatelem svého dítěte, musím to, 
co po něm chci, nejprve dělat já jako 
rodič. Pak mi bude dítě věřit.

ZACHYTIT JEDINEČNOST 
KAŽDÉHO DÍTĚTE
Máme-li dětí více, můžeme krásně 
pozorovat, že dokonce ani dvojčata 

nemají stejné schopnosti, dovednosti, 
koníčky, nápady a zaměření. Každé 
dítě je originál. A úkolem nás rodičů je, 
abychom dětem pomohli odkrýt jejich 
jedinečnost a uplatnit ty nejlepší vlohy. 
K tomu může být vítaným pomocníkem 
například deníček, do kterého dítěti 
zachytíme mimořádné věci, které se 
mu zvlášť podařily – to, v čem je od 
malička nadané a talentované. Taková 
věc se může hodit ve chvílích, kdy 
naše dítě začne hledat své budoucí 
povolání.

DÁT DĚTEM TO NEJLEPŠÍ
Každý dobrý rodič chce dát svému 
dítěti to nejlepší. Někdo pod tím 
rozumí nové hračky, jiný nejmodernější 
oblečení, studium či cestování 
– to souvisí i s našimi fi nančními 
možnostmi. Existuje však něco, co 
nestojí vůbec nic a přesto patří k těm 
nejpodstatnějším věcem pro šťastný 
život – radost. Radost a vděčnost. 
Radujme se z našich dětí a buďme 
za ně vděční, jsou naším největším 
bohatstvím.

DĚTI PŘINÁŠÍ
RADOST

Jaro je dobou radosti. Příroda se probouzí a pochmurnou šeď nahrazuje 

veselá zeleň. Je stále více světla a tepla. Sluníčko nás láká ven a nám je 

hned veseleji, zvláště můžeme-li jaro prožívat aktivně s našimi dětmi.

RODINNÁ ABECEDA
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 Hotely, penziony, apartmány –
 top ubytování za příznivé ceny

 Lákavé pobytové balíčky pro rodiny
 s dětmi na www.landumlaa.at

 Termální lázně Laa s programem
 a bezplatnou animací pro děti

 Cyklostezky vhodné pro
 zážitkové výlety 

 Muzea, unikátní památky 

Kontakt a informace o Laa a okolí v českém jazyce: Turistická kancelář Laa a okolí
Iva Findeis • +43 (0) 2522 2501-52 • i.fi ndeis@laa.at • www.landumlaa.at
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Rodinný speciál
2 noci v rodinném pokoji v Hotelu 
Brüdertor**** pro 2 dospělé osoby
a 2 děti do 12 let

Služby, které pobyt zahrnuje:

• Bohatá snídaně švédský stůl
• Nápoj na přivítanou
• 1  celodenní rodinná vstupenka do termálních
 lázní Laa včetně rodinné textilní sauny
 „Laaer Dschungel“ + vstup bez čekací doby
• Župany pro dospělé a osušky k Vaší návštěvě
 termálních lázní
• Malé překvapení pro Vaše děti
• „Pozdrav“ z Laa a okolí

Euro 319,- pokoj / pobyt
(2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let =
Euro 254,- pokoj / pobyt)
Rezervace v českém jazyce:
offi  ce@bruedertor.at • www.bruedertor.at 
Nabídka je platná do 31. března 2015,
rezervace dle volnosti pokojů

Rodinná dovolená v Laa a okolí...
... dovolená plná zážitků.
Laa a okolí  nabízí množství nápadů, jak strávit báječnou dovolenou 

Cibulová slavnost na náměstí v Laa
15.8. – 17.8.2014, vstup ZDARMA

inzerce



Brněnský rodák vystudoval 

muzikálové herectví na 

Divadelní fakultě JAMU, 

kde absolvoval titulní rolí hry 

G. Gorina Thyl Ulenspiegel. 

Již ve 3. ročníku získal 

angažmá v Městském 

divadle Brno, kde působí 

dodnes a kde ztvárnil více 

než 30 muzikálových, 

činoherních i operetních rolí.

Věnuje se i dabingu, 

koncertní, produkční 

a charitativní činnosti. 

Spolupracuje s Nadačním 

fondem dětské onkologie 

Krtek, pro který organizuje 

koncerty – s dosavadním 

výtěžkem přes milion korun. 

Jeho hosty byli například 

Lucie Bílá, Dasha, Helena 

Vondráčková, Hanka 

Křížková, Ilona Csáková, 

Pavel Šporcl a další.

„Mým koníčkem 
je hlavně moje 

rodina.“ R
o

b
er

t 
Jíc

h
a

v muzikálu 
Papežka ztvárňuje 
jednu z hlavních 
rolí  Markraběte 
Gerolda

RODINKA SE VYPTÁVÁ
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KDY VÁS NAPADLA MYŠLENKA 

VĚNOVAT SE HERECTVÍ?

Ve třetím ročníku na gymnáziu jsem 

viděl muzikálové představení Sny 

svatojánských nocí v Městském divadle 

Brno a uvědomil jsem si, že přesně to 

chci dělat.

CÍTÍTE SE VÍCE JAKO ZPĚVÁK, 

NEBO HEREC? 

Jsem vystudovaný muzikálový herec. 

V mé profesi by se mělo skloubit herectví, 

zpěv i tanec. Doufám, že jsem směsí 

všeho.

KTERÁ ROLE JE VAŠÍ OSOBĚ 

NEJBLIŽŠÍ A SE KTEROU JSTE MĚL 

NAOPAK NEJVÍCE PRÁCE?

Snažím se, aby mi každá byla blízká, 

ale protože jsem, myslím, docela hodný 

kluk, tak největším protiúkolem bývají role 

záporné. Ale zase se dobře hrají. 

KTERÉHO HERECKÉHO ZÁŽITKU SI 

NEJVÍCE CENÍTE?

Kdysi jsem například měl svoji osobní 

premiéru jako Tony v muzikálu West 

Side Story v německo-anglické verzi 

v Hamburku. Nebo role Ježíše v různých 

zemích Evropy. Též role Josého 

v muzikálu Carmen, kde jsem se nejenom 

potkal pracovně s Lucií Bílou, ale také 

se samotným Frankem Wildhornem, 

autorem muzikálu. Naposledy také velká 

výzva zvládnout roli Gerolda v muzikálu 

Die Päpstin v německém Ingolstadtu 

v původním znění, tedy v němčině.

JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY 

V ROCE 2014? 

Doufám, že nejen mně, ale i mým blízkým 

vydrží zdraví, další plán už vyšel – pre-

miéra muzikálu Evita v Ostravě. Další 

projekty a role, doufám, přijdou. 

JSTE SPOLUORGANIZÁTOREM 

KONCERTŮ PRO NADAČNÍ FOND 

DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. 

JAK JSTE SE K TOMUTO PROJEKTU 

DOSTAL?

Uvědomil jsem si, že bych chtěl lidem 

předat ještě něco víc než „jen“ zážitek 

z představení. Spojil jsem se s Krtkem, 

nabídl jim své organizační, produkční 

a umělecké služby a již osmým rokem pro 

ně organizuji koncerty. Díky společnos-

tem ČEZ, Alfa Helicopter a Excalibur City 

se ten letošní koncert uskuteční 4. května 

v 19 hodin na Hudební scéně Městského 

divadla Brno, jeho hosty budou Svetlanka 

Janotová, Jana Musilová, Viki Matušovo-

vá, Dušan Vitázek, Aleš Slanina a speci-

álním hostem Dasha.

JAK JSTE STRÁVIL LETOŠNÍ ZIMU?

Pracovně jsem se věnoval čtvrt roku 

studiu textů německé verze muzikálu 

Papežka, poté role Magaldiho a Cheho 

v muzikálu Evita. Měl jsem zaplacený 

týdenní pobyt v rakouských Alpách, kam 

jsem ale kvůli Evitě nemohl odjet.

ZBÝVÁ VÁM ČAS NA NĚJAKÉ 

KONÍČKY? 

Hodně cestuji, a proto je mým koníčkem 

hlavně moje rodina.

JAK NEJRADĚJI TRÁVÍTE ČAS SE 

SVOU RODINOU?

Nejraději na chatě, v krásném prostředí 

Vysočiny, kocháme se čerstvým 

vzduchem, kontaktem s přírodou 

a dobrými sousedy! 

NA JAKÉ RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ 

BYSTE POZVAL NAŠE ČTENÁŘE?

Ještě donedávna to byl rozhodně muzikál 

Mary Poppins, na který už však nemáme 

autorská práva. Z dalších například 

Sněhurka a sedm trpaslíků, Kráska 

a zvíře, pro starší děti i muzikál Zorro. 

Každopádně každé představení našeho 

Městského divadla Brno má vysokou 

kvalitu a svého diváka, takže zvu všechny 

čtenáře k nám do Městského divadla 

Brno.

na výletě s celou rodinou

„Uvědomil jsem si, že bych 
chtěl lidem předat víc než 
‚jen‘ zážitek z představení.“
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TECHNICKÝ KOUTEK

Tablety
s Androidem
pro děti

Samsung Galaxy Tab 3 Kids

Sencor ELEMENT 8 4KIDS

GoGEN MAXPAD

Výrobci si uvědomují, že nejenom 

u dospělých, ale i u dětí se tablety těší 

velké oblibě. V posledním roce se u nás 

začalo prodávat několik tabletů zaměřených 

přímo na děti. Pokud uvažujete o koupi, 

doporučujeme se zaměřit na několik kriterií, 

které by měl přístroj splňovat.

Tablet musí především vydr-
žet nárazy a otřesy. U většiny 
přístrojů je tohoto požadavku 
dosaženo gumovým obalem 
se zesílenými rohy. Druhým 
důležitým bodem je obsah, 
kterým výrobce běžnou softwa-
rovou výbavu obohatí. Někteří 
sází pouze na předinstalování 
několika aplikací pro děti, ostat-
ní jdou dál a u svých modelů 
kompletně přepracují grafické 
rozhraní. Softwarová výbava je 

významným faktorem a určuje, 
zda budou moci vaše děti hrát 
pouze hry, nebo se i něco nau-
čí. Samozřejmě spoustu aplika-
cí lze doinstalovat, ale předin-
stalované aplikace potěší. 

Snad nejdůležitější je, zda exis-
tuje nastavení rodičovské kon-
troly, aby se zabránilo přístupu 
na nechtěné stránky, stahování 
nevhodného obsahu a kontrola 
stráveného času.

Barevný tablet Samsung Galaxy 
Tab 3 Kids je ideálním dětským 
pomocníkem i zdrojem zábavy. 
A navíc velmi bezpečným, protože 
rodiče mohou zvolit, k jakým funk-
cím bude mít jejich potomek pří-
stup. K dispozici je časový zámek, 
který tablet uzamkne do té doby, než 

rodič zadá heslo. Na našem trhu ho pořídíte od 5 000 Kč.

Sencor vsází stejně jako Samsung na barevný 
kabát přístroje. Tablet obsahuje předinstalova-
nou aplikaci pro rodičovskou kontrolu. Díky ní 
je možné každému dítěti vytvořit profil s pří-
slušným uživatelským rozhraním a dostupnými 
funkcemi (internet, Facebook, Skype, YouTu-
be atd.) Celé nastavení je uzamčeno heslem. 
Na našem trhu ho pořídíte od 3 000 Kč.

Gogen MaxPad 7 zaujme ze-
jména designem, který je cílený 
na ty nejmenší děti. Výrazná 
barevná kombinace a speciální 
stylizovaný systém s motivy 
animované pohádky Maxipes 
Fík. Tablet obsahuje i speciální 
rodičovský mód, který dětem zpřístupní jen určité funkce.
Na našem trhu ho pořídíte od 2 700 Kč.

+ kvalitní konstrukce, živé barvy
+  dětský režim s rodičovským 

zámkem 
+ zajímavé doplňkové příslušenství
+ jednoduché ovládání pro děti

– méně kvalitní displej
– starší verze Androidu 4.1.2
–  omezená nabídka dětských 

aplikací v češtině

+ živé barvy
+  dětský režim s aplikací pro 

rodičovskou kontrolu
+  kvalitní IPS displej
+  jednoduché ovládání pro děti

– průměrné rozlišení displeje
– starší verze Androidu 4.1
–  podprůměrné rozlišení 

fotoaparátu (2 Mpx)

+ živé barvy
+  rodičovský mód
+  uživatelské prostředí s motivy 

večerníčku Maxipes Fík
+  mnoho výukových aplikací 

a her v češtině

–  podprůměrné rozlišení 
displeje

– starší verze Androidu 4.1
–  slabší procesor (1 jádro)
–  malá kapacita baterie 

(2 800 mAh ~ výdrž 3 hodiny)
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ZDRAVÁ RODINKA

N E Š Ť A S T N É  O B D O B Í

ALERGIKŮ

Tím obdobím je samozřejmě jaro a podzim. 

Všechno pučí, kvete, odkvétá a alergici 

mají co dělat, aby v této části roku spotřeba 

papírových kapesníků nepřesáhla pět balíčků 

denně. Ať bydlíte ve městě nebo na vesnici, 

je to jedno, alergie se projevuje všude. 

Někdy méně, někdy více.

JAK POZNÁTE,
ŽE MÁTE ALERGII?
Někdo se s alergií na pyly narodí, jiní ji 
dostávají až v průběhu života. A co že je 
to vlastně ta alergie? Jde o přehnanou 
reakci na vnější podnět, třeba právě na 
pyly, popřípadě pouze na nějaké druhy 
pylů. Projevuje se sennou rýmou, která 
sice není životu nebezpečná, ale nepří-
jemná je určitě. Alergii poznáte podle 
svědění až pálení očí a jejich zarudnu-
tím, podle svědění v krku, kýchání, kašle 
a samozřejmě rýmy, která může jak 
vodnatá, tak ucpávací. Pokud alergii ne-
léčíte, neděláte dobře, protože z ní pak 
mohou vzniknout mnohem závažnější 
onemocnění – např. zánět vedlejších 
nosních dutin, průduškové astma nebo 
ztráta chuti. Tudíž je záhodno ještě před 
pylovou sezónou vždy navštívit lékaře 
alergologa, popř. svého obecného 
doktora, který vám předepíše léky sám 
– v případě velmi slabé alergie, nebo 
vám alergologa doporučí. 

LÉKY SI OBSTARÁVEJTE 
S PŘEDSTIHEM
Alergie na pyly se nejčastěji léčí 
nosními kapkami nebo inhalátorem. 

Rozšířené jsou i potahované tablety 
Zyrtec, které dokážou už po dvou 
dnech užívání okamžitě zmírnit 
alergickou rýmu. Nemálo používaným 
lékem je také vakcína, která se 
pacientovi podává pomocí injekcí. 
Předepsané léky, ať jsou v podobě 
vakcíny, tablet, inhalátoru nebo kapek, 
určitě nepodceňujte. V mnohém 
vám usnadní život a to především při 
pohybu venku. Už se vám nebude 
stávat, že kdykoliv projdete kolem 
kvetoucí pampelišky nebo šeříku, 
dostanete „kýchací záchvat“. Možná 
vás jen lehce zašimrá v nose. 

Co dělat, abychom si usnadnili život?
A doporučení pro alergiky malé 
i velké? V jarních a podzimních 
měsících nevětrejte v poledne, za 
slunných a větrných dní omezte 
pohyb venku na minimum, často 
si myjte vlasy, protože právě v nich 
se zachycuje spoustu alergenů, 
používejte čističky vzduchu a snažte 
se pohybovat v co nejméně 
zaprášeném prostředí. A především 
mějte kapesníky a protialergenní léky 
stále po ruce.
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Jaké jsou výhody a nevýhody chovu 

v domácnosti?

Želvy jsou živí tvorové a nehodí se jako 

hračky pro děti. Proto je třeba zdůraz-

nit zodpovědnost rodičů při chovu želv 

v domácnosti. V dobrých podmínkách 

se dožívají vysokého stáří a potřebu-

jí pravidelnou péči. Chov želv bývá 

někdy doporučován pro osoby trpící 

alergií na srst a peří. 

Co je potřeba k jejich chovu?

U suchozemských druhů želv je to 

prostorné terárium s kombinova-

nými lampami pro vyhřívání celého 

prostoru a zajištění vhodného spektra 

ultrafi alových paprsků. Nezbytná je 

miska s čistou pitnou vodou a úkryt 

pro želvu. Substrát jako písek, hobliny, 

kukuřičná drť, dřevěné štěpky nebo 

kokosové vlákno není zcela bezpečný. 

U vodních želv se jedná o prostorné 

akvaterárium, rovněž s kvalitním ohří-

váním a světelným režimem.

Jaký je jejich denní režim?

Želvy patří mezi plazy s denní aktivi-

tou. Režim je ovlivněn světlem a tep-

lem. V přírodě lze maximální aktivitu 

očekávat ráno až dopoledne a před 

večerem, obdobné to bývá v teráriu.

Je vhodné chovat více želv 

pohromadě?

Společný chov želv je možný, nedopo-

ručuji ale chov více samců pohroma-

dě, neboť u nich může docházet k šar-

vátkám. V žádném případě nechováme 

želvy ve stejném chovném zařízení 

s jinými zvířaty.

Jaké jsou nejčastější choroby?

U želv jsou nejčastější choroby 

vyvolané dlouhodobým působením ne-

vhodných podmínek chovu. Patří sem 

nízké nebo extrémně vysoké teploty, 

nedostatek pitné vody, špatné krmení 

a nebezpečný substrát, který mohou 

želvy pozřít. Nejvhodnějším substrá-

tem v teráriu je suché a čisté seno. 

Jaká strava je vhodná?

Suchozemské želvy potřebují přiroze-

nou stravu, jejímž základem je vláknina, 

např. listy i květy pampelišek, seno 

a luční byliny, částečně jetel a některé 

luštěniny. Ovoce jen výjimečně, žádné 

citrusové plody, sýr, maso nebo vajíč-

ko! Potravu lze obohatit strouhanou 

sépiovou kostí. Přirozená a vyrovnaná 

strava nemusí být doplňována žádnými 

vitamíny. Ty mohou v nadbytku naopak 

škodit! 

Jak začít s chovem?

Doporučuji předem se poradit se 

zkušeným chovatelem a prostudovat 

chovatelskou příručku.

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců
Fakulta veterinárního lékařství
Palackého třída 1–3, 612 42 Brno
www.vfu.cz

DOMÁCÍ MAZLÍČEK
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Želva
Želvy obývají pět základních kontinentů a patří mezi plazy. Zažily zrození i vyhynutí 

dinosaurů a i v té době vypadaly stejně jako dnes. Želva občas vyměňuje pokožku, 

která se odlupuje po menších kouscích. Želvy jsou studenokrevné, to znamená, 

že nemají stále stejnou teplotu těla. Když je chladno, tělo želvy vystydne a želva 

se přestane pohybovat a přijímat potravu. V domácích chovech v našich podmínkách 

se jedná o druhy suchozemských želv z jižních oblastí Evropy a severu Afriky. 

O chovu želv jsme si povídali s panem Zdeňkem Knotkem.

 suchozemská



Co nás čeká 
v kinech?

Na co jít do divadla?

Amazing Spider-Man 2
od 24. 4. 2014, dobrodružný/akční

Peter Parker alias Spider-Man to nemá 

jednoduché. Bude se muset vypořádat se 

třemi silnými padouchy jako jsou Electro, 

Rhino a Green Goblin. Kdo z nich potrápí 

pavoučího muže nejvíce?

Zloba – královna
černé magie
od 29. 5. 2014, pohádka/fantasy

Šípková Růženka – světově známá 

pohádka nově zpracovaná jako velkolepý 

fantasy příběh. Angelina Jolie v roli zlé 

královny, které se budeme v kině bát. 

Zachrání spící princeznu krásný princ nebo 

to bude tentokrát jinak?

Jak vycvičit draka 2
od 19. 6. 2014, animovaný

Škyťák a Bezzubka jsou zpátky! 

Od prvního dílu uplynulo 5 let - vikingové 

se už s draky skamarádili a nevidí v nich 

nepřátele. V ledové jeskyni ale číhá 

nebezpečí v podobě divokých draků 

a tajemného Dračího jezdce.

Eliáš a babička z vajíčka
Iva Procházková

Dokážete si představit, že se z nalezeného 

vajíčka vyklube podivná bytůstka, která vám 

obrátí život naruby? Takový je příběh knihy 

Eliáš a babička z vajíčka, jež se na konci 

minulého roku dočkala již druhého vydání. 

Napsala ji Iva Procházková, v současnosti 

nejvýznamnější autorka české literatury pro 

děti a mládež.

nakladatelství Mladá fronta / běžná cena 249 Kč

Pan Lišák má knihy rád!
Franziska Biermannová

Kniha je určená pro děti od 3 do 10 let, 

ale přečíst si ji mohou všichni. Je to příběh 

o Lišákovi, která má knihy natolik rád, že si je 

vždy po přečtení osolí, opepří a sní. Nerozlišuje 

mezi knihami z knihovny nebo z knihkupectví. 

Jenže jednoho dne si pro něj po takovém útoku 

na knihkupectví přijede policie. O zábavu v téhle 

knize nouze rozhodně nebude.

nakladatelství Mladá fronta / běžná cena 229 Kč

Ostrov pokladů
Mahenovo divadlo

Nenechte si ujít činohru o dobrodružné plavbě 

až za hranice dětské fantazie Ostrov pokladů, 

která je nově součástí repertoáru Mahenova 

divadla. V nabídce jsou dopolední i odpolední 

představení. V hlavní roli se představí Jakub 

Šafránek.

Hlavní hrdina Jim Hawkins objeví mapu ostro-

va, ve které je záznam o pokladu pirátského 

kapitána Flinta. Místní šlechtic zorganizuje 

výpravu za objevením pohádkového bohatství.

www.ndbrno.cz/cinohra/ostrov-pokladu

Drákula
Divadlo Polárka, režie: Ondřej Elbel,
premiéra: 5. 4. 2014

Jak donutit děti zajímat se o slavná literární 

díla ví třeba Divadlo Polárka. To si na 5. 

dubna připravilo premiéru inscenace Drákula 

dle slavné novely Brama Stokera. O tom, 

jaké to je mít za hostitele někoho, kdo má 

špičaté zuby a spí v r akvi, tady vašim dětem 

povypráví s velkým nadhledem a hravostí. Děti 

se pak možná začnou i klasickou literaturu 

zajímat víc. Anebo o divadlo.

http://www.divadlopolarka.cz/?page_id=1457

Je libo něco ke čtení?
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FILMY, KNIHY, DIVADLO



B A R E V N Á

V EL IKONOČ NÍ
Z V Í Ř Á T K A

Velikonoční vajíčka mohou mít mnoho podob, nekrásnější ale budou ta, 

která si doma vyrobíte se svými dětmi. Jakou budou mít barvu a vzhled záleží jen na vás! 

Kuřátka, zajíčci, kohoutci a další zvířátka nejen krásně ozdobí váš domov, ale také zapojí 

vaši rodinu do společné výtvarné chvilky strávené ve znamení velikonoční tradice.

Na výrobu velikonočních 
zvířátek potřebujeme: bílá 
vajíčka na šňůrce, která 
koupíme ve výtvarných 
potřebách, temperové 
barvy, štětec, lepidlo na 
papír, černý fi x, barevné 
papíry, nůžky.

Vajíčka natřeme 
různými barvami, 
podle toho, jaké 
zvířátko bude 
znázorňovat.

1

2

ŠIKOVNÁ RODINKA
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inzerce

Vystřihneme barevné nákresy, které můžeme 
dle fantazie dokreslit nebo dolepit dalšími 
barevnými díly. 

Oči a ostatní detaily dokreslíme fi xem.

Papírové doplňky nalepíme na vajíčko.

Na barevný papír si nakreslíme tvary uší, 
zobáčků, nožiček. Pokud má dílek od vajíčka 
odstávat, tak u každého jednotlivého kusu 
je potřeba nechat na spodní části kousek 
papíru, který se přilepí k vajíčku.

6
5

3 4

ŠIKOVNÁ RODINKA



Třiďte
použité baterie!
S krabičkami Ecocheese 
je to snadné.
Velká část Čechů si již zvykla třídit plast, papír 

a sklo, ale použité baterie vyhazuje stále hodně 

lidí do koše. Věděli jste, že v každé české 

domácnosti se nachází průměrně 10 použitých 

baterií? Pokud je vyhodíte do koše, skončí na 

skládce nebo ve spalovně. Po čase se z nich 

začnou uvolňovat škodlivé látky, které mohou 

znečistit půdu a spodní a povrchové vody, čímž 

ohrožují lidské zdraví.

Pokud baterie třídíte, chráníte 

nejen životní prostředí, ale zároveň 

pomáháte k jejich opětovnému využití. 

Z baterií se totiž získávají některé 

vzácné kovy jako např. zinek. Chráníte 

tak přírodu před nadbytečnou těžbou. 

JAK BATERIE TŘÍDIT?

Baterie byste měli doma ukládat 

na bezpečné místo, aby se k nim 

nedostaly vaše děti. Obrovské riziko 

představují zejména baterie knofl íkové, 

které jsou v mnoha dětských 

hračkách. Jejich případné spolknutí 

může mít katastrofi cké následky. 

Variantou, kam použité baterie 

odkládat, je atraktivní krabička 

Ecocheese. Díky svému designu se 

hodí do každé domácnosti a třídění 

s ní je velmi snadné. Objednat si ji 

můžete zdarma na stránkách 

www.ecocheese.cz. Jednou za čas, 

až krabičku Ecocheese bateriemi 

naplníte, odneste její obsah na 

některé ze sběrných míst. Míst, kde 

můžete použité baterie odevzdat, je 

v naší zemi již více než 18 tisíc. Jsou 

to všechny prodejny, které v rámci 

svého sortimentu prodávají přenosné 

baterie, dále sběrné dvory, školy, 

veřejné budovy či mobilní sběrny 

nebezpečných odpadů. Možná 

i váš zaměstnavatel nabízí možnost 

odevzdat použité baterie v prostorách 

vašeho pracoviště.

Chcete-li se o třídění použitých baterií 

dozvědět více, staňte se fanouškem 

stránky Ecocheese na Facebooku 

(www.facebook.com/ecocheese). 

Najdete zde zajímavé a aktuální infor-

mace a čas od času můžete v jedné ze 

soutěží vyhrát praktický dárek.

N E N Í  V Á M  J E D N O ,  V  J A K É M  P R O S T Ř E D Í  B U D O U  Ž Í T  V A Š E  D Ě T I ?

Pokud baterie třídíte, chráníte 
nejen životní prostředí.

EKOLOGIE
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pro děti
Zajímavosti

Najdi 7 rozdílů

VtipyVtipyVtipyVtipyVtipy
Víte, kdy začne v lese hořet? Když datel přejde z morseovky na kouřové signály.

Manžel přivede domů dítě ze školky a říká manželce: „Malej celou cestu brečel. Není mu něco?”
„Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš Franta.”

„Nováku, na vaší lavici je 7 much, když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?“„Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.“
Učitelka k žákovi:,,Vyčasuj nám sloveso chodit!“
„Chodím.... chodíš.... chodíme....“„Rychleji!“pobídne ho učitelka.„Běžím.... běžíš.... běžíme....“

Polovinu vody, kterou 
vypijeme za celý život, 
odchází z organismu 
jako odpad. Za život 
je to 41 m3. Takovýto 
objem má patnáct 
metrů dlouhá 
automobilová cisterna.

Prší tehdy, když se vodní kapky v mracích začnou spojovat. Zvětšují se, těžknou, až jsou nakonec příliš těžké na to, aby se vznášeli a padají k zemi 
jako déšť.

V Austrálii žije více než 

17 milionů obyvatel, 

většina z nich na pobřeží. 

Obyvatelé vnitrozemí 

mají obrovské ovčí farmy. 

Při posledním sčítání tu 

bylo 147 milionů obcí 

– skoro 9 krát více než 

obyvatel.

Fotbal se ne vždy hrál 

na fotbalovém hřišti. 

Ve středověku chlapci 

jen naháněli míč po 

ulici, křičeli a naráželi 

do lidí. V roce 1314 

byl fotbal na ulici 

v Londýně zakázaný.
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M A T E Ř S K É  C E N T R U M

Indián

Proč zrovna Indián? Protože jejich 
přírodní moudrost by nám mnohdy 
prospěla, protože každý kluk si, doufám 
- navzdory konkurenci spidermanů a jim 
podobných - i dnes na Indiány rád hraje 
a protože každý Indián se musí naučit 
anglicky. 

Začátky byly – no asi jako všechny 
začátky. Na první Klubík pro nejmenší 
přišla celá jedna maminka a jedno dítě. 

Ale postupem času bylo veseleji, ke 
Klubíku přibyla  anglicko-česká miniš-
kolka a první skupinka malých zájemců 
o angličtinu.

V dnešní době už není miniškolka 
s výukou angličtiny ničím výjimečným, ale 
nabízí se otázka, co od ní rodiče očeká-
vají – pouhé parkoviště pro dítě za účelem 

získání několika volných hodin, místo, kde 
se dítě otrká a připraví na vstup do velké 
školky, anebo také v ideálním případě 
místo, kde se dítě něco naučí, osvojí 
si třeba základy dalšího jazyka, bude 
účastno společenských událostí, vedeno 
ke zdravému životnímu stylu.

Tohle všechno u nás najdete. Co u nás 
naopak nenajdete? Například televizi 
nebo “hrací” hračky, které si de facto 
hrají za dítě. Snažíme se také využívat 
některé prvky Montessori a Waldorfské 
pedagogiky, to všechno nenásilnou for-
mou v češtině a v angličtině.

Respektující přístup je někdy sice dřina, 
ale je takovým balzámem na duši slyšet, 
jak děti uzavírají dohody a samy si při-
pomínají, jak se věci správně říkají, že to 
rozhodně stojí za to.

S angličtinou pro děti je to podobné 
jako s miniškolkami, učí se prakticky 
všude. U nás se děti od první hodiny učí 
mluvit v celých větách, což dává větší 
smysl, než je učit barvy, zvířátka a třeba 
hudební nástroje.

Naším velkým pomocníkem je 
hudba, zpíváme každý den s kytarou 
a doufám, že se nám letos podaří najít 
menší piano. Každý den také tvoříme 
výtvarná díla z tradičních, méně tradič-
ních i ryze přírodních materiálů. 

Tradiční hodnoty a náboženskou tole-
ranci pojímáme prakticky - o svátcích 
chodíme do kostela, ale také čteme 
Buddhovy pohádky.

Zkrátka chceme, aby děti přišly na chuť 
aktivnímu trávení času a snadněji se pak 
v budoucnu ubránily pasivnímu přijímání 
konzumu, ktery je dnes naprosto mylně 
prezentován jako zábava.

Věřím, že se nám daří zpříjemňovat život 
maminkám na mateřské a rodičovské 
dovolené, zjednodušit život těm z okol-
ních vesnic, kteří podobně jako já jezdili 
do Brna dvakrát denně, a hlavně poo-
tevřít nejen dětem vrátka do světa cizích 
jazyků. 

Za celý tým Vás zdraví Daniela Mauleon 
a Indián - Mateřské centrum a jazykový 
klub pro děti a rodiče. 

www.materskecentrumindian.cz
Facebook: miniskolka Indian

Milé maminky a tatínkové,

Bylo nebylo - během druhé mateřské dovolené bylo 

jedné mamince dáno na vědomí, že její pracovní místo 

na ni čekat nebude, takže se rozhodla porozhlédnout se 

kolem sebe a zjistila, že v Troubsku chybí cokoliv pro maminky s malými 

dětmi. Zas tak velký problém to pro místní není, do Brna je to, co by kamenem dohodil, 

ale proč to nezkusit? Do roka a do dne založila mateřské a jazykové centrum Indián.

i k lý i

í 
eba

ít 

č-

Al č b l l ji k

RODINKA PODPORUJE
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D O M I N A N T Y

MORAVSKÉHO KRAS
PROPAST MACOCHA

PUNKEVNÍ JESKYNĚ
Objevitelem se stal Karel 
Absolon, který postupně 
objevoval její části v letech 
1909–1933. 

Délka zmapovaných prostor 
Amatérských jeskyní 
dosahuje téměř 35 km. 
Jeskyni ročně navštíví 
200 000 turistů a je tak 
nejnavštěvovanějším 
jeskynním systémem v České 
republice. Současně je také 
u nás jedinou zpřístupněnou 
jeskyní s podzemní plavbou 
pro návštěvníky. Svou 
oblibu si získala díky 
zpřístupněnému dnu propasti 
Macocha a romantickým 
projížďkám na lodičkách.
Prohlídka jeskyní, krápníků, 
vývěrů a propadání řek 

začíná v prostoru Předního 
dómu, jehož vchod hlídá 
největší stalaktit jeskyní – 
Strážce. Sifonovitá chodba 
vede do Hlinitých síní, které 
sousedí se Středním dómem, 
u jehož stropu je nepřístupná 
Krystalová chodba. Za 
Stalagmitovou chodbou 
klesá dno jeskyně Zadního 
dómu, odkud vede cesta až 
na dno Macochy, kde končí 
tzv. Suchá cesta. 

Mokrá cesta, plavba na 
loďkách, pokračuje přes 
První, Druhé a Třetí jezero 
k nejkrásnější jeskyni Krasu 
– Pohádkovému dómu, který 
je vrcholným zážitkem při 
obdivování zdejších podzem-
ních krás. Mohutné krápníky 

(stalagmity, sta-
laktity a stalag-
náty) se v pozadí 
dómu v Brčkové 
chodbě střídají 
s množstvím nejmladších 
tvarů, průsvitných brček, 
mrkvovitých ztluštěnin 

s výrůstky všemožných tvarů 
a s hvězdicemi křivých strop-
ních vláken, heliktitů.

Jste připraveni na jarní 
výlet? Většina z nás už jistě 
navštívila jednu z největších 
krás jižní Moravy Macochu, 
ale několik základních 
informací a fotografi í vás 

určitě opět naláká do této 
zajímavé oblasti.  

Propast Macocha, jež 
dostala jméno dle pověsti 
ze 17. století, vznikla zřícením 

stropu velké jeskyně. Největší 
propast svého druhu v České 
republice a ve střední Evropě 
je nejznámější propastí 
v oblasti Moravského krasu 
a je součástí komplexu 

Punkevních jeskyní. Hloubka 
propasti je 138 metrů, horní 
jezírko, které protéká jejím 
dnem, je hluboké 13 metrů 
a je vidět shora. Dolní jezírko 
je ukryto mezi skalami 

a protéká několik desítek 
kilometrů punkevními 
jeskyněmi. Hloubka jeho 
dna, které doposud 
nebylo dosaženo, 
přesahuje 49 metrů.

K názvu propasti se 
vztahuje pověst, podle 
všeho založená na 
skutečné události: jeden 
místní vesničan ovdověl 
a zůstal sám s malým 
synkem; oženil se, a tím 
přivedl synkovi nevlastní 
matku - macechu. Její 
averze vůči pastorkovi 
byla tak velká, že ho 
jednoho dne vylákala do 
lesa k propasti a shodila 
ho do ní. Chlapec 
se však zachytil 
nehluboko pod okrajem 
propasti, kde ho 
posléze vesničané našli 
a vytáhli; když zjistili, 
jak se události seběhly, 
svrhli do propasti jeho 
macechu.

Zrcadlové jezírko v Předním dómu Punkevních jeskyní

Pohled na dno Macochy ze spodního můstku

Dno Macochy přístupné 
přes Punkevní jeskyně

Hloubka: 138 m

Počet návštěvníků ročně: 200 000
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STARTUJE MALÁ DOMÁCÍ OLYMPIÁDA

JA R NÍ
ÚKLID
Jaro už je v plném proudu a vy stále nemáte 

naklizeno? To je velká chyba. Žádná domácnost 

se bez jarního úklidu neobejde. Rozhodně si ale 

pod slovem úklid nepředstavujte týdenní honbu za 

pořádkem, protože pravdivější rčení, než je: Bordel 

v bytě, šťastné dítě, najdete jen stěží. Proto vám 

přinášíme pár tipů, jak na jarní úklid vyzrát, mít z něj 

i ze sebe dobrý pocit a zároveň se nesedřít.

mužích. Jsou to fyzicky náročnější 

práce, tudíž si u toho zároveň 

protáhnout svalovou hmotu, popřípadě 

si ji začnou vytvářet.

NETŘEBA UKLÍZET OD STROPU 

AŽ PO PODLAHU

Prach na viditelných místech utíráte 

pravidelně, pravidelně perete, vysáváte, 

žehlíte, vaříte i myjete nádobí. Tudíž se 

zaměřte jen na práce, které neděláte 

každý týden. Jarní úklid neznamená 

revoluci. Je to jen jakási příprava 

domácnosti na léto. Nemusíte malovat 

byt, přemisťovat nábytek, kupovat nový 

gauč nebo jídelní stůl. Po zimě si vy 

i váš domov má jaksi „odlehčit“, tudíž 

jádrem jarního úklidu by neměl být úklid 

jako takový, ale především udělat byt 

prostornějším a vzdušnějším.

ZIMNÍ A PODZIMNÍ VĚCI SKLIĎTE 

NĚKAM HODNĚ HLUBOKO

Kozačky, kabáty, lyže, lední brusle... 

Tohle všechno ukliďte zpátky do 

sklepa, postelových úložných prostorů 

nebo někam hluboko do skříní. Zabírá 

to hodně místa, a navíc už nic z toho 

nebudete alespoň půl roku potřebovat. 

S NEPOTŘEBNÝMI VĚCMI VEN!

Možná jste přes zimu ztloustli, zhubli 

a možná už jen některé oblečení 

zkrátka nechcete. A přestože si asi 

říkáte, že někdy by se ještě mohlo 

hodit, není to pravda. Pryč s ním. 

Nechtěné věci můžete odnést třeba 

do Hospicu sv. Alžběty v Brně. Anebo 

vyzkoušejte brněnský charitativní bazar 

Baltazar, kam můžete přinést nejen 

oblečení, ale i obuv, lůžkoviny, nářadí, 

mycí prostředky nebo domácí potřeby.

ZA KAŽDOU PRÁCI JE TŘEBA

SE ODMĚNIT

Proto zapomeňte na placenou úklidovou 

četu. Sice si ušetříte spoustu práce, 

možná i nervů při hledání všeho 

možného, ale nestojí to zrovna málo, 

a ke všemu nikdy nebudete mít dobrý 

pocit z toho, že jste dokázali utratit 

peníze za něco, co jste mohli zvládnout 

bez větších problémů sami. A pokud 

budete uklízet jen v kruhu rodinném, 

odměna vás nemine. Co takhle dobrá 

večeře v restauraci? A jestliže se 

něčeho nepotřebného zbavíte, můžete 

si koupit i něco nového. K jarnímu úklidu 

totiž, dámy, patří i obměna šatníku! 

Konečně se máte při nakupování 

nových bot a svetříků na co vymluvit.

PRÁCI SI ROZDĚLTE DO VÍCE DNŮ

Není třeba ráno vstávat v šest 

a modlit se, abyste všechno stihli 

do půlnoci, než půjdete spát. 

Rozdělte si úklid třeba do třech dní 

a každý den si vyhraďte na úklid 

2–3 hodinky. Nemusíte se přeci zničit 

hned první den.

ZAPOJTE VŠECHNY ČLENY 

DOMÁCNOSTI

Samozřejmě vyjma domácích 

mazlíčků a batolat. Úklid nemusí 

obstarávat jen ženská ruka, i muži 

mohou pro změnu chvíli relaxovat 

u uklízení. Mytí oken, luxování, klepání 

koberců a drobné opravy nechte na 

RODINKA RADÍ
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Není vejce
jak   vejce

Velikonoční 
nádivka 

z mladých kopřiv

K jaru neodmyslitelně patří vajíčko, symbol nového 

života, ale také surovina, bez které se na Velikonoce 

neobejdeme. Jak poznat, která jsou čerstvá? 

Pokud nemáte doma slepičky nebo babičku, která 

vás pravidelně zásobuje čerstvou snůškou, naučíme 

vás rozpoznávat jejich čerstvost a porozumět 

kódům, kterými jsou vejce označena.

0CZ1234

První číslo označuje metodu 

chovu nosnic, následuje kód 

země původu a poslední čtyřčíslí 

je označení hospodářství. 

0 –  označení biovajec, slepice 

krmeny biostravou, mají 

k dispozici kohouta i zelenou 

trávu. 

1 –  nosnice pocházejí z volného, 

venkovního výběhu.

2 –  chov v halách. Vejce jsou 

někdy označovaná jako 

vejce z podestýlky. Slepice 

má k dispozici bydlíčko 

a podestýlka je písek nebo 

sláma. 

3 –  slepice jsou chovány 

v klecích.

Čerstvé vajíčko poznáte, pokud po 

rozklepnutí na talířek drží krásně 

pohromadě, žloutek je pevný, nijak se 

neroztéká a bílek tvoří stejně pevný 

kruh. Tato vejce můžete použít třeba 

na výrobu majonézy nebo krémů. 

Čerstvé vejce ale poznáte i bez 

rozklepnutí. Na svém širším konci má 

vejce vzduchovou bublinu a čím je 

vajíčko starší, tím je bublina větší. Stačí 

tedy vejce položit do sklenice s vodou, 

a pokud zůstává ležet u dna, je čerstvé. 

Jestliže se staví na špičku a neplave 

na hladině, uplynul od snášky asi týden. 

V případě, že vyplavalo, doba jeho 

použitelnosti co nevidět vyprší.

360 g veky 
60 g másla 
200 ml mléka 
4 vejce 
1,5 hrsti mladých kopřiv 
špetka muškátového oříšku 
100 ml smetany 
1 lžička soli, špetka pepře 
3 - 4 lžíce strouhanky 

Veku nakrájíme na kousky a půlku 

dáme sušit do trouby vyhřáté na 

130°C asi na 25 minut. Žloutky 

oddělíme od bílků, rozpustíme máslo 

a v misce ho smícháme se žloutky, 

mlékem a vlijeme do mísy na zbylou 

polovinu veky. 

Lístky kopřiv vložíme na dvě 

minuty do vroucí osolené vody, 

poté je zchladíme v ledové 

vodě. Přebytečnou vodu z nich 

vymačkáme, nasekáme je nahrubo 

a vložíme do mísy k namočené vece, 

ke které přidáme i veku suchou, 

špetku pepře, muškátového oříšku, 

sůl a smetanu. Bílky v míse osolíme 

a vyšleháme tuhý sníh, který 

vmícháme k vece. Formu vymažeme 

máslem a vysypeme strouhankou. 

Pečeme 40 minut na 140 C. 

TIP: nádivkou naplňte kuře a upečte.

0CZ1234
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a hlavně klíče v autě. Jak to vyřešit? Musím přiznat, že 

mě napadlo i rozbít okýnko, ale naštěstí mi došlo, že jsem 

ve městě, kde pracuje manžel, i když půl kilometru od 

zdravotního střediska. Nechala jsem dítě na parkovišti 

v zamčeném autě, naštěstí spící, a rozběhla jsem se za 

manželem.

„Pavle, musíš domů pro náhradní klíče,“ vyhrkla jsem na 

manžela. „Šéf ti jistě auto půjčí, je to akutní, zamkly se mi 

klíče i s Fandou v autě.“ Musím říct, že se manžel udržel, 

neřekl nic a během chvilky odjel firemním autem domů pro 

náhradní klíče. Já jsem zatím utíkala zpět k autu a čekala na 

záchranu od manžela. Nakojené miminko naštěstí spokojeně 

spalo. S nádechem ironie jsem si připadala jako matka roku.

Manžel byl zpět za dvacet minut. Spadl mi kámen ze srdce, 

když jsem uslyšela známé CVAK. Manželovi jsem děkovala 

a omlouvala se, že už budu poslouchat a řídit se jeho radami.

Příčinou byl můj plán vše stihnout. Myslela jsem na další 

věci a nesoustředila se na klíče, a tím začalo celé drama. 

Byla jsem šťastná, že vše dobře dopadlo, ale úplně mě 

přešla chuť běhat po obchodech. Jela jsem šťastná se svým 

miminkem domů. 

Manžel si udělal čas a hned zavezl auto do servisu, jedna 

taková zkušenost stačí. 

Ale nevím nevím, jak bych vše řešila být v jiném městě, 

bez peněz, telefonu. Možná bych hledala nějaký velký 

kámen…

Dagmar, 30 let

Paní Dagmar za její příhodu 
posíláme odměnu.
Pošlete nám také váš rodinný příběh na e-mail:

rodinka@rodinnepasy.cz
Do předmětu napište heslo: „Náš příběh“.
Ten nejzajímavější zveřejníme a oceníme 
dvousetkorunou.

Následující příhoda se mi stala v době, kdy jsem byla krátce podruhé maminkou a měla jsem pětiletou dcerku Markétku a čtyřměsíčního Františka.
Na podzim jsme si koupili s manželem ojeté, asi tři roky staré auto, které bylo pro naši narůstající rodinku prostornější a spolehlivější než předchozí model. Novější oktávka kombi byl náš sen, ale úplně nové nebylo a našly se i drobné nedostatky. Manžel mě upozorňoval: „Dášo, párkrát se mi stalo, že se mi samo zamklo auto, dávej si na to pozor a neodkládej klíče v autě, dokud tam sama nesedíš. Musím to dát do servisu, ale teď nemám čas, tak si to hlídej.“ Poslušně jsem to odkývala a říkala si, to není problém, to zvládnu. Ale správně tušíte, že problém nastal.Ráno jsem odvezla Markétku do školky a jela s Fandou na preventivní prohlídku spojenou s očkováním. Vyrazili jsme celkem včas, což mě pozitivně naladilo a věřila jsem, že nám vše klapne. Po prohlídce jsem totiž chtěla oběhnout místní obchůdky.Preventivní prohlídka proběhla rychle, očkování malý také zvládl. Ještě jsem ho v čekárně nakojila, abychom mohli vyrazit na nákupy. Malý usnul, jakmile jsem ho uložila do sedačky. Ale nějak mi nešla uvázat, protože jsem v jedné ruce držela klíče od auta. Neuvážlivě jsem je položila vedle sedačky, kterou jsem úspěšně upoutala, kabelku a přebalovací tašku jsem položila na sedadlo a pozavírala dveře…

Oběhnout auto k místu řidiče jsem už nestihla, najednou slyším CVAK. Ihned mně to taky secvaklo. Nemohla jsem tomu uvěřit, stála jsem před autem a marně zkoušela otevřít některé dveře. Bezradně jsem koukala na Fandu, jak si spokojeně odfukuje v zamčeném autě. Co teď? Kabelka s telefonem, peněženkou 

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA
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„Povedená“
cesta do města

„Nemohla jsem tomu uvěřit, 
stála jsem před autem 
a marně zkoušela otevřít 
některé dveře.“

P Ř Í B Ě H  N A Š Í  Č T E N Á Ř K Y

odu 



Betty Bernstein ist das 
Familienprogramm der 
Bernsteinstraße Österreich. 
Über 30 Ausflugsziele - von der Therme Laa im 
Norden bis Carnuntum im Süden laden ein zu 
Abenteuer und spannenden Zeitreisen

Betty Bernsteins goldener
Traubensaft-Frizzante !

  Neu 2014:
Wildpark Ernstbrunn
Fossilienwelt Stetten
Amethystwelt Maissau
Heldenberg
Ochys Kletterpark

Hungrig?
Ein echter Betty Bernstein-Fan bestellt sich im Gasthaus, 
im Wirtshaus, im Beisl ein „Betty Bernstein-MENÜ“. Bei
den Wirten um Euro 6,- erhältlich. Dazu gibt’s eine rätsel-
hafte Tisch-Unterlage! Guten Appetit! ... unter anderem:

...und bei weiteren 8 Wirten!

Gasthaus Neunläuf Wiener Straße 4, 2193 Wilfersdorf/Hobersdorf
 +43 (0)2573 25 999, www.neunlaeuf.at

Cafe - Bar - Restaurant 7schläfer Kellergasse 8, 2161 Falkenstein
 +43 (0)2554 88086 oder +43 (0)664 150 23 23, www.7schlaefer.at

Bettynka Bernsteinová
Bettynka Bernsteinová je náš malý rodinný mas-
kot, který interaktivně zprostředkovává umění, 
zábavu a hry ve více než 30 výletních místech 
(muzeích, světech zážitků, přírodních a národ-
ních parcích) ve vinařské oblasti Weinviertel.

Od dubna do října se děti mohou v doprovodu rodi-
čů vydovádět, hloubat a bádat s Bettynkou Bern-
steinovou, sami se mohou pustit do lezení, hodu 
oštěpem, hrát si na mladou hradní dámu, dobývat 
poklady, zažít jízdu kolovou drezínou, na vlastní 
kůži zažívat příběhy, dovádět, podojit krávu 
a mnoho dalšího. „Mapu pokladů 2014“ se všemi 
termíny a nabídkami bude možno získat od břez-
na u turistického svazu Weinviertel Tourismus. 

Zahájení sezóny s Bettynkou Bernsteinovou se 
v tomto roce uskuteční v úterý 15 dubna 2014 
(o velikonočních prázdninách) v oboře městeč-
ka Ernstbrunn. 

Bettynka Bernsteinová „na cestách“:
Bettynku Bernsteinovo potkáte i na velkých 
slavnostech: na keltských slavnostech v muzeu 
pravěku v městečku Asparn/Zaya, na římských 
slavnostech ve městě Carnuntum nebo termál-
ních lázních Laa, kde Vám nabídneme napínavý 
rodinný program.

Noví členové
Počet členů stále roste, od roku 2014 nalezne-
te program Bettynky Bernsteinové také v ame-
tystovém světě & domě drahokamů ve vesničce 
Maissau,ve světě fosílií vesnice Stetten, v pří-
rodní oboře Ernstbrunn nebo  v lesním lanovém 
parku Ochys.

Máte hlad?
Výtečné menu Bettynky Bernsteinové o dvou 
chodech Vám nabídne 10 pohostinství ve vi-
nařské oblasti Weinviertel. Od Silvestra 2014 
obdržíte u rodiny Authriet v městečku Hadres 
barevné „hroznové šťávy Frizzante Bettynky 
Bernsteinové“.

„Tabule, jako u velkých“
Po malé rodinné prohlídce se můžete v našich 
pohostinstvích zúčastnit dětských i rodinných 
půldenních seminářů, na kterých se Vaše děti 
naučí správně prostřít stůl, vybraně se chovat, 
používat příbory a sklenice, zkrátka správně 
„stolovat“. Po výtečném jídle obdrží všichni 
účastnící certifi kát.

Oslavte narozeniny!
Mnoho členských muzeí nabízí skupinám dětí 
speciální dětské narozeninové balíčky.

Kniha příběhů Bettynky Bernsteinové
Vlastní knížku Bettynky Bernsteinové plnou ta-
jemství, zábavy a tipů pro chytré hlavičky nalez-
nete ve všech výletních cílech.

Půl dne – úplné potěšení
Kompletní balíček pro dětské i školní skupiny
Oblast Weinviertel nabízí právě pro děti a školní 
skupiny mnoho možností, jak nezapomenutelně 
strávit své (půl) dny. Zažijete přitom mnoho 
dobrodružství – naleznete poklady pod zemí 
a dozvíte se něco o historii. Jsme rádi, když naši 
hosté zažijí vše pěkně na vlastní kůži: ať už při 
kutání a dolování, tvorbě keramiky, při DiscGol-
fu, na výletech s živými lamami alpakami, při 
horolezectví, společném stanování, grilování či 
na vycházkách.

Bettynku Bernsteinovou najdete
i na facebooku:
www.facebook.com/bernsteinbetty

Všechny termíny a nabídky
od března 2014 najdete na: 
www.betty-bernstein.at

www.weinviertel.at

Bettynka Bernsteinová
je dětský rodinný program 
z Bernsteinovy ulice v Rakousku.
Na dobrodružné a napínavé výlety Vás zve přes 
30 výletních cílů, počínaje lázeňským městem
Therme Laa na severu, až po město Carnuntum na jihu.

Nově v r. 2014 Máte hlad?

Zlatá hroznová šťáva 
Bettynky Bernsteinové!

 přírodní obora Ernstbrunn
 svět fosílií Stetten
 svět ametystu Maissau
 Heldenberg
 lesní lanový park Ochys

Skutečný fanoušek Bettynky Bernsteinové si určitě objedná 
v pohostinství, restauraci či hospodě „MENU Bettynky 
Bernsteinové“, které Vám hostinští nabídnou v ceně kolem 
6,-Euro. A pod tím navíc hádankovou podložku!
Dobrou chuť! ... mimo jiné:
Cafe - Bar - Restaurant 7schläfer Kellergasse 8, 2161 Falkenstein

Gasthaus NeunläufWiener Straße 4, 2193 Wilfersdorf/Hobersdorf

Tel: +43 (0)2554 88086 oder +43 (0)664 150 23 23, www.7schlaefer.at

Tel: +43 (0)2573 25 999, www.neunlaeuf.at

...a ostatních 8 hostinců!
Bettynka Bernsteinována facebooku:www.facebook.com/bernsteinbetty

S  P O D P O R O U  S V A Z U ,  Z E M Ě  A  E V R O P S K É  U N I E

Evropský zem d lský 
fond pro rozvoj venkova: 
zde investuje Evropa 
do venkovských oblastí.



Ferienhof Osl
Renate Renner, 4831 Obertraun 34
Tel.: +43 61 31/569 nebo 26 7 42
www.ferienhof-osl.at
fewo.osl@aon.at

Bio-Ferienhof – u nás naleznete komfortní, plně 
vybavené prázdninové byty. Každý z bytů je jedna 
samostatná bytová jednotka vybavená satelitem, TV, 
radiem, telefonem, kávovarem, mikrovlnou troubou, 
nádobím, prádlem, částečně myčkou, obývacím 
pokojem pro rodiny a kuchyňským koutem. K dispozici 
jsou Vám místa k posezení, možnost grilování, louka 
ke hrám a k odpočinku. Vašim dětem se bude určitě 
líbit dětské hřiště a naše živá zvířátka k pohlazení. 
Prostředí je ideální pro rodiny či babičky a dědečky 
s vnoučaty. V létě i v zimně můžete navštívit také 
světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 
Dachstein, jezero Hallstättersee a solnou komoru 
Salzkammergut.

Sleva 5 % při pobytu od 3 nocí
(vyjma rezervací online).

Gasthof – Pension 
– prázdninové byty – 
Strassreith
Familie Reiter
Weng 4, 5453 Werfenweng
Tel.: +43 64 66/408
www.strassreith.at 
strassreith@sbg.at

Náš penzion leží na slunečném a klidném místě, mimo 
hlavní cesty, obklopen nádhernými horami, ve výšce 
cca 1000 m nad mořem. Jsme výchozím bodem 
četných výletů, ať už lehčích nebo také extrémních 
horských túr. Jsme přímým nástupem do lyžařského 
areálu. Svým hostům nabízíme pohodlné bydlení v na-
šich 10 dvojlůžkových pokojích, dále pak v 6 prázd-
ninových bytech. Pobuďte v některém z našich 
originálních a útulných lokálů. Rádi Vás budeme hýčkat 
lahůdkami místní a původní domácí kuchyně.

Dětské slevy v pokojích rodičů: 
0–5 let bezplatně, 6–11 let 40% sleva, 
12–14 let 30% sleva. Pro léto 2014: za 
6 nocí v našich pokojích získáte slevu 
25 %.

Weißsee Gletscherwelt
(Bílé jezero, ledovcový svět)
Stubach 90, 5723 Uttendorf
Tel.: +43 65 63/20 1 50, Fax: DW 20
www.weissee-gletscherwelt.at
info@weissee.at

Oblast Weißsee Gletscherwelt odhaluje prázdninový 
svět alpských výšin, které Vás budou lákat na 
nezapomenutelné výlety pro dospělé i děti: Výletníky 
čeká více než 40 km značených cest až do výšek 
téměř 3 000 m. n. m. – mimo jiné se zajímavými 
ledovcovými cestami a alpskými sedly! Horští 
profesionálové se můžou těšit na pestrou škálu 
výškových ledovcových tras. Otevírací doby: 21. 12. 
2013–4. 5. 2014. , lanová dráha je v provozu od 22. 
6.–6. 10. od 9.00–12.00 hod a 13.00–17.00 hod.

20% sleva! Rodinný hit: 2 děti mladší 
12 let v doprovodu rodičů zdarma!

Hotel Gasthof Grünholz
Familie Schwaiger
5505 Mühlbach am Hochkönig 46
Tel.: +43 64 67/75 67
www.gruenholz.at, info@gruenholz.at

Načerpejte novou sílu uprostřed salzburské oblasti 
v regionu Hochkönig. Dopřejte Vašemu nitru 
unést se jedinečným panoramatem imposantního 
vysokohorského hřebenového masivu. Již samotná 
poloha našeho hotelu nabízí pestrou paletu aktivit 
pro celou rodinu v regionu Hochkönig. Užijte si 
uvolněnou atmosféru našeho domu v příjemném 
rodinném prostředí. Váš osobní dobrý pocit je u nás  
na prvním místě.

Slevy v hotelu: 
V létě: děti do 5 let v pokojích rodičů 
zdarma, od 6 do 12 let 10,-€ na dítě 
za noc. Bezplatné využití horských 
drah, turistický autobus, Tonis 
Almspielplatz (Toniho dětské hřiště), 
1x letní sáňkování a mnohá další 
zvýhodnění s kartou Hochkönig.
V zimě: děti do 5 let v pokojích rodičů 
zdarma, od 6 do 12 let 50% sleva. 1x 
bezplatné noční lyžování, 1x bezplatné 
zapůjčení kamery na helmě a mnoho 
dalších výhod s kartou Hochkönig.

Sleva v restauraci:
jedno dětské jídlo a nápoj dle výběru 
za 5,50 €

Die Tauplitz
8982 Tauplitz 71
Tel.: +43 36 88/22 52
www.dietauplitz.com
welcome@dietauplitz.com

10% sleva na půldenní a celodenní 
skipasy! Požitek z lyžování, stálý 
sníh, moderní zařízení a štýrská 
pohostinnost. Těšíme se na tebe 
a tvoji rodinu.

Camping & 
Hafenbetriebsges.m.b.H.
7063 Oggau am Neusiedlersee
Tel: +43 26 85/72 71, Fax: DW 4
offi ce@campingoggau.at
www.campingoggau.at

Rakouští poskytovatelé
Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné 
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat 
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.
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Klidné místo s živými ploty a spoustou stromů, které 
poskytují příjemný stín v horkých dnech. Místo, 
které je vybavené nejmodernějšími sanitárními 
zařízeními a výtečnou infrastrukturou se zaměřením 
na kulturu, sport a přírodu – to vše v odpočinkové 
oblasti Neusiedlersee.  Místo získalo mnohá 
ocenění standardu ASCI  a předních průvodců.                                                                                                                                        
Otevřeno od 1. 4. do 31. 10.! Ubytování / odhlášení 
z hotelu: od 8.00–12.00 hod. a od 14.00–17.00 hod. 
Na váš příjezd se těší rodina Unterweger & Team!

Platí 5% sleva na celkovou cenu
(bez místního poplatku)!

Hotel Sonnalm
Katschberghöhe 333
5582 St. Michael im Lungau
Tel.: +43 47 34/491-0
Fax: DW 439
info@hotel-sonnalm.at
www.hotel-sonnalm.at

Máte chuť s celou rodinou zakusit nedotčenou přírodu, 
dech beroucí horský svět a letní dovolenou, „bez 
hranic“? Potom jste právě v hotelu  Sonnalm**** 
v rekreační oblasti Katschberg ve výšce 1640 m nad 
mořem přesně na správném místě! V zimně přímo 
na sjezdovce a v létě zažijete výlety snů, které vedou 
až do výšky 2481 m nad mořem. V podstatě jste na 
sluneční straně známých hor Vysoké Taury. Pocítíte 
tu ihned atmosféru klidu a uvolnění. Světlem ozářené 
velké prostory, solidní a pohodlné vybavení a milé 
dekorace vám zaručí dovolenou plnou odpočinku. 
Zcela jistě Vás rozmazlí vnitřní bazén, sauna nebo 
parní lázeň. Příjemný hotelový bar Vás pozve na 
oblažující „skleničku“.

Platí 5% rodinná sleva.

MOKE – svět modelových  
stavebnic a skvělých 
zážitků pro děti v Gars am 
Kamp
Schillerstr. 163
3571 Gars am Kamp
Tel: +43 29 85/27 27 27
offi ce@moke-gars.at
www.moke-gars.at

Naprostým hitem největšího dolnorakouského 
indooroveho světa her je: 11 m vysoká lezecká věž 
s trampolínami, skluzavkami a překážkovými tratěmi, 
je zde nejvyšší skákací hrad Rakouska ve tvaru 

lokomotivy, naleziště drahých kamenů – každý zde 
nalezne svůj poklad, ale také modelovou železniční trať 
a traťová auta Slotcar-Racing.

Platí 10% sleva na vstup.

Zájezdní a rodinný hotel 
Erika
Manuela Tiefenbacher & Mitges.
Haid 50
5602 Wagrain
Tel: +43 64 13/83 73
info@wanderhotel-erika.at
www.wanderhotel-erika.at

Aktivní program – s garancí odpočinku! V létě: 1 nápoj 
k večeři zdarma (pivo, víno nebo nealkoholický nápoj), 
3 výlety s průvodcem během týdne, denně volný vstup 
do vodního světa Wagrain (v zimě 2 hod.). Při rezervaci 
nutno uvést heslo „Familienpass“!

10% sleva na regulérní ceny pokojů 
vč. ¾- horské penze Erika.

die dorfvilla
ALLES ANDERS
Kirchhamerstraße 6
5751 Maishofen
Tel: +43 65 42/20 8 62
Fax: +43 65 42/80 28 24
info@diedorfvilla.at
www.diedorfvilla.at

Die Dorfvilla – vesnická vila, je exklusivní adresa 
pro rodiny, které hledají idylické místo a umí ocenit 
blízkost špičkových lyžařských oblastí Saalbach/
Hinterglemm a Zell am See/Kaprun. Oblast nabízí 
i v létě četné výletní možnosti, např. k jezerům Zeller 
a Ritzen, ale i nádherné výletní a cyklistické cesty. 
Zažijete zde příjemnou rodinnou atmosféru. Velkorysé 
rodinné apartmány a dvojlůžkové pokoje jsou zařízeny 
moderně a komfortně. Pestrá snídaně s velkou 
nabídkou a každodenní úklid pro Vás bude příjemnou 
změnou bez stresů a to zejména pro maminky. 
Naprosto skvělou možností je bezplatný a neomezený 
přístup k sauně a do vodního světa Tauern Spa Therme 
v Kaprunu, který je vzdálen 10 km.

10% sleva z platných cen pokojů 
nebo apartmánů.

Nationalpark Thayatal
2082 Hardegg
Tel: +43 29 49/70 05, Fax: DW 50
offi ce@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at

Tip: výběh divokých koček s každodenním krmením za 
přítomnosti diváků od května do srpna a to v 15.30 hod, 
přírodovědné dílny s napínavými experimenty a spletitý-
mi hádankami, dobrodružné hřiště s liščím doupětem, 
vznášející se dům ve stromu, lanový tunel a čapí hnízdo.

25% sleva a mapa zdarma, pokud 
navštívíte výstavu „dějiny přírody 
Podyjí“ v budově národního parku, 
děti do 6 let - vstup zdarma.

Weinvierteldraisine 
Ernstbrunn - Asparn an der 
Zaya
2151 Asparn/Zaya, Tel: +43 664/44 76 944
www.weinvierteldraisine.at
info@weinvierteldraisine.at

Stejně jako traťoví mistři před více jak 100 lety se nyní 
můžete projet vy kopcovitou krajinou vinařské oblastí 
Weinviertel s kolovými drezínami na trati, kde nejezdí 
vlaky. Na nejvyšším místě Vás pozve k občerstvení 
drezínová salaš Grafensulz a k ochutnávce regionálních 
specialit.

Sleva 5,00 Euro při objednání jedné 
drezíny (ve všech dnech provozu, 
vlastníci karty mohou uplatnit pouze 
jednu drezínu).

Feriendorf Ponyhof
Großglocknerstraße Z151, 5672 Fusch
Tel.: +43 65 46/68 11, Fax: +43 65 46/68 14
www.feriendorf-ponyhof.com
info@feriendorf-ponyhof.com
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Prázdninová vesnička Ponyhof – ráj pro celou rodinu. 
Najdete u nás perfektně vybavené útočiště pro 
nejkrásnější roční dobu – pro Vaši rodinnou dovolenou. 
Pro naše malé hosty nabízíme: vnitřní prostory pro 
dětské hry, dětská hřiště s živými zvířátky k pohlazení, 
po–pá dětské programy (jízda na ponících, péče 
o malá zvířata, hodiny her), bezplatně dětské židle 
a postele, hlídání dětí/péče o nejmenší (za úplatu). 
Dospělí si mohou odpočinout v našich wellnessových 
zařízeních.

S rodinným pasem získáte zdarma 
1 hod hlídání dítěte. Majitelé 
rodinných pasů navíc získají 5% slevu 
na celkovou cenu za ubytování.
Nabídka platí od 29. 5.–5. 7. 2014.

AlpenParks® Hotels & 
Residences
Hafnergasse 5/1c
5700 Zell am See
Tel.: +43 65 42/72 5 05-0
www.alpenparks.at
welcome@alpenparks.at

AlpenParks Resort Maria Alm**** - zážitkový hotel 
a nádherné prázdninové apartmány

AlpenParks Hagan Lodge Altaussee**** - zažijte 
Hüttendorf jako resort „přírody & aktivity“

AlpenParks Residence Bad Hofgastein**** - 
velkolepé prázdninové apartmány přímo v centru

AlpenParks Residencen Zell am See – nádherné 
prázdninové apartmány v centru města nebo v přírodě

AlpenParks Hotel Matrei*** - je výchozí bod pro 
všechny aktivity v Národním parku Vysoké Taury
Ať už zvolíte idylickou dovolenou na horské chatě 
v oblasti Salzkammergut, velkolepé prázdninové 
apartmány v Bad Hofgastein, Zell am See a Maria Alm 
či relaxační dovolenou ve 4* zážitkovém wellnesovém 
hotelu; alpské parky Vám nabídnou tu správnou 
dovolenou podle Vašich představ. Bydlení v soukromí 
kombinované perfektním servisem a všemi možnostmi 
zažít přírodu a aktivně si zasportovat.

5% rodinná sleva na cenu za 
ubytování.

Time Travel Vienna
Habsburgerg. 10a, 1010 Wien
Tel.: +43 1/53 21 514 
www.timetravel-vienna.at
offi ce@timetravel-vienna.at

Objevte tajemství Vídně! 7 atrakcí v kině 5D v klášteře 
St. Michael. Vydejte se na multimediální cestu dějinami 
počínaje římskou osadou Vindobona až do současnosti 
a všemi smysly zažijte 2.000 let dějin Vídně. Zábava 
a akce pro celou rodinu! Otevřeno denně 10.00–20.00 
hod, poslední vstup v 19.00 hod.

20% sleva na jednotlivé vstupné. 
Rodinné vstupenky 49 € (místo 64 €).

FAMILYPARK 
NEUSIEDLERSEE
7062 St. Margarethen - 
Märchenparkweg 1
Tel.: +43 26 85/60 7 07 
offi ce@familypark.at
www.familypark.at

Prožijte se svojí rodinou nezapomenutelné hodiny. 
S více jak 80 atrakcemi prožijete spoustu pestrých 
dobyvatelských cest plných zábavy a akcí. Dobijte 
Olymp v rodinném parku Götterblitz, prosvištěte jízdou 
na skvělé horské dráze „potkaním mlýnem“, ponořte se 
do království létajících ryb nebo si zatancujte náš nový 
tanec „Fassltanz“. Idylické krajiny, zakletý pohádkový 
les a zvířátka na selském statku toužebně čekají na 
naše hosty. Rodinný park Neusiedlersee na vás čeká. 
Otevřeno od 5. 4.–26. 10. 2014. Otevírací doby: duben–
září od 9.00–18.00 hod; říjen od 10.00–17.00 hod. 
Za špatného počasí změna otevíracích dob vyhrazena.

Vstup 18,50 Euro místo 19,50 Euro 
pro členy rodiny, kteří jsou zapsaní 
v rodinném pase!

Tourismusverband
Pyhrn-Priel
4580 Windischgarsten
Tel.: +43 75 62/52 66-99
Fax DW 10
info@pyhrn-priel.net
www.pyhrn-priel-card.at

Víc dovolené s kartou „Pyhrn-Priel AktivCard“! Téměř 
180 Hotelů, ubytovacích hostinců, penziónů, statků 
a pronájmů soukromých bytů jsou vrcholem rekreační 
oblasti Pyhrn (s horskými tratěmi, muzei, lázněmi, 
výletními cíly atp.) to vše je již zahrnuto v ceně 
za ubytování. Můžete se těšit na 40 bezplatných 
a 20 bonusových služeb, které zažijete ode dne 
příjezdu až po den odjezdu. Jak? Stačí v období 
mezi půlkou května a října přenocovat v některém 
z partnerských provozů a pak můžete již jen 

vychutnávat neomezenou zábavu a radost z dovolené!

Mariazellerbahn
NÖVOG Info Center, 
Tel.: +43 27 42/36 09 90-99
info@noevog.at
www.noevog.at/mariazellerbahn

Svezte se úzkokolejnými vlaky Himmelstreppe (schody 
do nebe) vzhůru do Národního parku Ötscher-Tormäuer 
až do města Mariazell. Od léta 2014 budou na trati jezdit 
čtyři panoramatické vlaky s prémiovým vybavením.

20% slevy na pravidelné jízdy.

Reblaus Express
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 27 42/36 09 90-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/reblausexpress

Vlak Reblaus Express spojuje na 40 kilometrech krásy 
vinařské oblasti Weinviertel a garantuje vám výlet plný 
zážitků pro velké i malé. Transport kol zdarma.

20% slevy na cestu tam a zpět: Retz 
– Drosendorf.

Waldviertelbahn
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 27 42/36 09 90-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/waldviertelbahn

Nezapomenutelný cestovatelský zážitek úzkokolejným 
naftovým vlakem mystickou oblastí Waldviertel. Čeká 
na vás transport kol zdarma a mnoho dalších atrakcí 
a nabídek.

20% slevy na cestu tam a zpět: 
Litschau – Gmünd – Groß Gerungs.

Gemeindealpe Mitterbach
3224 Mitterbach, Seestraße 28
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 27 42/36 09 90-99
info@noevog.at 
www.gemeindealpe.at
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Sportovní zábava v úchvatné přírodě s panorama-
tickým pohledem na předhůří Alp a na Mostviertel. 
Výletní trasy a Mountaincarts nebo Monsterroller (dvoj 
a tříkolové atrakce) nadchnou malé i velké.

Horská jízda 29 €, údolní jízda 31 €.

Wachaubahn
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 27 42/36 09 90-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/wachaubahn

Tyto tratě se rozprostírají kousek od silnic, mezi 
prastarými zdmi a vinohrady, které zaručují jedinečný 
zážitek světového kulturního dědictví v celé své 
nádheře. Transport kol zdarma.

20% slevy na cestu tam a zpět: 
Krems – Emmersdorf.

Kittenberger 
Erlebnisgärten GmbH
Laabergstraße 15, 3553 Schiltern
Tel.: +43 27 34/82 28-0
www.kittenberger.at, offi ce@kittenberger.at

Otvírací doby: od půlky března do 3. 11. 2014, 
po–so 9.00–18.00 hod, ne a dny volna 10.00–17.00 
hod. V adventním kouzlení (3. 11.–21. 12. 2014), 
po–ne 10.00–19.00 hod.
Vstupní ceny: dospělí  7 € na osobu, zlevněný vstup: 
6 € na osobu (senioři  55+), děti do 6 let vstup zdarma, 
děti 6–14 roků 3,50 € na osobu.
Zažijte hry, radost ze zahrad pro celou rodinu, přes 
40 tematických zahrad a pestrá květinová moře. 
Užívejte si  4 roční období v zahradách, slaměný skákací 
hrad, zahradu s rytíři a brněním, zahradu s hříštěm pro 
starší děti, nový dětský program a zahradní restauraci 
se specialitami pro nejmenší mlsouny.

30% sleva na dětské vstupné do 
zahrad zážitků Kittenberg.

WALDGLASHÜTTE Kurt 
Zalto
3871 Neunagelberg 58
Tel.: +43 28 59/72 37
1040 Wien, Favoritenstraße 10
Tel.: +43 680/31 30 282
info@waldglashuette.at
www.waldglashuette.at

Zážitek pro děti i dospělé: foukání skla, Muzeum skla, 
pozoruhodná prodejní výstava.

10% sleva na Váš nákup! Bezplatná 
pohlídka sklárny s muzeem 
a výstavou.

Renesanční zámek 
Rosenburg
3573 Rosenburg 1
Tel.: +43 29 82/29 11, Fax: +43 29 82/45 11
www.rosenburg.at, schloss@rosenburg.at

Nechte se provést zámkem, prožijte dravé ptáky v akci, 
sokolnictví s koni, místní zahrady a například „Dětské 
dny městečka  Rosenburg“. Otevírací doby: 12. 4.–26. 
10. 2014; středa–neděle: 9.30–17.00 hod; sokolnictví 
s koni - vždy o víkendu prvního týdne v měsíci 
a o svátcích. Ukázky dravců během všech otevíracích 
dnů 11.00 a 15.00 hod.

10% sleva na vstup.

Noví poskytovatelé
od 16. 10. 2013 do 15. 2. 2014
Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné 
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat 
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.

Auto-moto

DZ Autoservis
Purkyňova 118, 612 00 Brno
davezlat@gmail.com
www.dzautoservis.cz, tel.: 737 514 674

20 % na mechanické práce při 
zakoupených dílech u nás

Dům, bydlení, vybavení 
domácnosti a zahrady

Čalounictví Tölger
Brněnská pole 8, 664 51 Šlapanice
tolger@seznam.cz, tel.: 721 412 514

100 % na zaměření a konzultace 
u zákazníka
15 % na veškeré čalounické práce

Nábytek Brno s.r.o.
brno@nabytek-brno.cz
www.nabytek-brno.cz
Pobočky:
•  Nám. SNP 32, 613 00 Brno

tel.: 549 250 238
•  Terezín 158, 696 14 Čejč

tel.: 518 324 773
•  Němčičky 95, 664 66 Němčičky

tel.: 546 420 603

10 % na zdravotní matrace

SLOVAKTUAL BRNO
Bohunická cesta 775/8,
664 48 Moravany
info@thermpasiv.cz
www.thermpasiv.cz
tel.: 608 777 137

100 % na zaměření a konzultace
30 % na montážní práce
20 % na stínící techniku a parapety
5 % na okna a dveře
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Elektro, komunikace 
a média

SAMSON
Konec 14/268, 691 53 Tvrdonice
samsonbronislav@seznam.cz
www.samsonbronislav.cz
tel.: 603 285 075

10 %

Móda

Obuv Svoboda
obchod@obuv-svoboda.cz
www.obuv-svoboda.cz

Pobočky:
•  Horní náměstí 141/8, 669 02 Znojmo, 

tel.: 739 744 421
•  Kollárova 378/20, 669 02 Znojmo,

tel.: 737 531 722

7 % na nabídku prodejny, netýká se 
akčního zboží

TO ACTIVITY
Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
www.toactivity.cz, tel.: 604 688 544

20 % na zboží značky „Lasting“ 
(termoprádlo z merinovlny 
i syntetických materiálů)
(nevztahuje se na akční slevy)
12 % na veškeré zboží českých 
výrobců

Ostatní

Psychoterapeutická 
a psychologická poradna
Mrkosova 35, 615 00 Brno
holcakova@psychoterapieporadna.cz
www.psychoterapieporadna.cz
tel.: 733 322 421

10 % na individuální psychoterapii 
a psychologické poradenství pro 
dospělé

Péče o tělo

Alena Kromerová - 
produkty z Aloe vera
Palackého 143, 664 59 Telnice
alkrom@centrum.cz
tel.: 731 447 086

30 % zprostředkuji trvalé slevy - 
prevence pro celou rodinu 
15 % na produkty z aloe vera

Alena Živná Brno
K Sídlišti 12, 643 00 Brno
alena.zivna@seznam.cz

www.alena-aloe.webnode.cz
tel.: 723 824 144

15 % na veškeré produkty

Ayurveda Masáže Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
masaze.brno@email.cz
www.ajurveda-masaze-brno.cz
tel.: 777 555 033

30 % na první návštěvu

Body Concept
Zelný trh 11, 602 00 Brno
brno@bodyconcept-brno.cz
www.kosmetickysalonbrno.cz
tel.: 6208 772 677

20 % na kosmetické a estetické 
služby
20 % na permanentní make-up
15 % na kadeřnictví
15 % na pedikúru, manikúru
15 % na masáže

Jaroslava Maxová
Vodova 78, 612 00 Brno
maxovabrno@centrum.cz
tel.: 732 603 692, 549 254 418

15 % na certifi kované přírodní 
produkty

Salon Iv
Masarykova 118
(Bussines Park Modřice),
664 42 Modřice
iveta.subrtova@seznam.cz
www.brno-masaze.webnode.cz
tel.: 736 402 418

5 % na veškeré masáže i kosmetické 
produkty z aktuální nabídky, mimo 
nabídky v akční slevě

Sport

BB Cyklosport
shop@kola-online.cz
www.bbcyklosport.cz

Pobočky:
•  Vintrovna 403/3, 664 41 Popůvky,

tel.: 516 116 600
•  Česká 182, 664 31 Česká,

tel.: 541 211 539

20 % na servis v říjnu - lednu
15 % na koupi zdvojeného zboží pro 
dvojčata - neplatí na již zlevněné 
zboží
10 % na nezlevněné zboží a servis
2 % na akční a již zlevněné zboží

Taneční studio NO FEET
Václavská 6, 602 00 Brno
martina@nofeet.cz
www.nofeet.cz
tel.: 737 123 346

8 % na taneční kvízy v Tanečním 
studiu NO FEET

Ubytování, stravování 
a cestování

Apartments Sedlák
Horní Palava 21, 678 01 Blansko
sedlak@sedlak.info, www.sedlak.info
tel.: 602 569 600

10 % na ubytování

Café „U mě“, David Tesař
Králova 1742, 666 01 Tišnov
cafeume@seznam.cz, www.cafeume.cz
tel.: 549 410 305

5 % na veškerý sortiment v kavárně

SKY TOURS, s.r.o.
Křivánkovo nám. 8, 641 00 Brno
rezervace@sky-tours.cz
www.sky-tours.cz
tel.: 511 119 090

3 % na všechny nabídky
5 % na vlastní zájezdy

Volný čas a hobby

Jazyková škola IDEA
Národní třída 16, 695 01 Hodonín
kancelar@ideajs.cz, www.ideajs.cz
tel.: 774 433 257

10 % na odpolední i večerní kurzy

Jazyky individuálně
Slovákova 2, 602 00 Brno
brno@jazyky-individualne.cz
www.jazyky-individualne.cz
tel.: 731 422 812

15 % na veškeré služby

Pohyblivý svátek - kurzy 
pro barevnější život
Skřivanova 3, 602 00 Brno
info@pohyblivysvatek.cz
www.pohyblivysvatek.cz
tel.: 603 965 929

10 % na jednorázové rukodělné kurzy
5 % na jednorázové vzdělávací 
semináře
5 % na dlouhodobé kurzy
5 % na víkendové výjezdní akce
5 % na dárkové poukazy
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Orange Academy s.r.o.
tel.: 511 119 990
info@orangeacademy.cz
www.orangeacademy.cz

Pobočky:
•  Kudelova 8, 602 00 Brno
•  Pionýrská 15, 693 01 Hustopeče
•  Jungmannova 3, 690 02 Břeclav
•  Husova 8, 693 01 Hustopeče
•  Růžová 7, 664 91 Ivančice
•  Nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna
•  Valtická 3, 692 01 Mikulov
•  Loděnická 13, 691 23 Pohořelice
•  Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
•  Nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo

5 %

Zdravotnictví

Eyes Optik
www.eyes-optik.cz

Pobočky:
•  Dornych 420/2a, 602 00 Brno, 

brno@eyes-optik.cz, 
tel.: 604 703 382, 542 211 134

•  Sovětská 912, 685 01 Bučovice, 
bucovice@eyes-optik.cz, tel.: 542 211 134

•  Malinovského 551, 684 01 Slavkov 
u Brna, slavkov@eyes-optik.cz, 
tel.: 544 211 579

•  Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov, 
vyskov@eyes-optik.cz, tel.: 517 342 697

10 % na brýlové obruby

Lékárna BIOVITA
www.lekarna.dravcentra.cz/biovita/
tel.: 546 217 693

Pobočky:
•  Křivánkovo nám. 164/16, 641 00 Brno, 

lekarnazebetin@medshop.cz
•  M. Horákové 17, 602 00 Brno, 

lekarnabiovita@medshop.cz  

5 % na sortiment volně prodejných 
léčiv včetně dermokosmetiky 
Vichy, La Roche Posay Sanofl ore, 
Bioderma, Eucerin. Možné 
i individuální objednávky

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
Dukelské nám. 29, 693 01 Hustopeče
lekarna-namesti@hytych.cz
www.hytych.cz, tel.: 519 411 360

5 %

Lékárna Na Nerudově
Nerudova 6, 602 00 Brno
lekarnanerudova@medshop.cz
www.lekarna.dravcentra.cz/biovita/
tel.: 541 219 626, 773 962 690

5 % na sortiment volně prodejných 
léčiv včetně dermokosmetiky 
Vichy, La Roche Posay Sanofl ore, 
Bioderma, Eucerin. Možné 
i individuální objednávky.

Lékárna na poliklinice
Znojemská 235, 
672 01 Moravský Krumlov
lekarna.napoliklinice@seznam.cz
tel.: 515 323 027

5 % na nákup léků, potravinových 
doplňků, čajů, zdr. pomůcek a obuvi 
a sortimentu pro děti a nastávající 
maminky. Při platbě v hotovosti, sleva 
se nevztahuje na výdej na recept 
a na zdr. poukaz.

Lékárna Paracelsus
Nám. T. G. Masaryka 43,
672 01 Moravský Krumlov
paracelsus.lekarna@seznam.cz
tel.: 515 322 428

5 % na nákup léků, potravinových 
doplňků, čajů, zdrav. pomůcek 
a obuvi a sortimentu pro děti 
a nastávající maminky. Při platbě 
v hotovosti, sleva se nevztahuje 
na výdej na recept a na zdr. poukaz.

Lékárna U Černého orla 
Vyškov
Masarykovo nám. 37, 
682 01 Vyškov
info@lekarnauorla.cz
www.lekarnauorla.cz
tel.: 773 462 020

5 %

Lékárna 
U Nádraží Brno
Masarykova 37,
60200 Brno
brno@lekarnavaclav.cz
www.lekarnavaclav.cz
tel.: 542 213 100

10 % na nákup volně prodejného 
sortimentu lékárny, jiné slevy a akce 
lékárny nelze kombinovat

LÉKÁRNA U SV. TADEÁŠE
Brněnská 27a, 693 01 Hustopeče
lekarna-tadeas@hytych.cz
www.hytych.cz
tel.: 519 411 294

5 %

Lékárna 
U Sv. Václava Břeclav
www.lekarnavaclav.cz

Pobočky:
•  Náměstí TGM 13, 

690 02 Břeclav, 
breclav@lekarnavaclav.cz, 
tel.: 519 323 490

•  Lidická 3411, 
690 02 Břeclav, 
breclav2@lekarnavaclav.cz, 
tel.: 519 323 205

5 % na nákup volně prodejného 
sortimentu lékárny, jiné slevy a akce 
lékárny nelze kombinovat

Nemocnice Blansko
Sadová 1596/33, 678 01 Blansko
info@nemobk.cz
www.nemobk.cz
tel.: 516 838 111, fax: 516 417 649

10 % na logopedické programy 
Kupoz a Kuprev
10 % na estetickou medicínu
10 % na plynové injekce
10 % na instruktážní DVD 
rehabilitačních metod
5 % na rehabilitační metodu 
SM-systém

NOVÁ LÉKÁRNA
Zahradní 51
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
lekarna-hrusovany@hytych.cz
www.hytych.cz
tel.: 515 223 849

5 %
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