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právě držíte v rukou další vydání tištěného 
časopisu Rodinka, při jehož čtení vám přejeme 
pěknou zábavu a příjemný odpočinek. 

Letní Rodinka vychází na začátku léta, kdy 
už jistě všichni spřádáte plány na rodinnou 
dovolenou, prázdniny či letní tábory. V aktuálním 
výtisku Rodinky vám přinášíme několik tipů, jak 
strávit s rodinou aktivní dovolenou. Jsme rádi, že 
právě v tento čas vám můžeme představit nového 
významného poskytovatele, Národní památkový 
ústav, který přináší všem držitelům karty 

Rodinných pasů aktuální slevu 1 + 1 vstupenka 
zdarma do vybraných hradů, zámků a dalších 
památek v celé České republice.  Aktuální seznam 
najdete v tomto vydání Rodinky na straně 27.

Přejeme vám krásné letní dny a pěkný 
prázdninový čas.

Vaše Rodinné pasy

www.radiopetrov.com

Milé rodiny,

Tento citát Fráni Šrámka zřejmě nejlépe vystihuje atmosféru dní, kdy se 
k Vám dostává další číslo časopisu Rodinka jako inspirace a pozvání do 
následujících týdnů určených zejména k odpočinku a nabrání sil.

Před námi je ono vytoužené období zasvěcené rekreaci, odpočinku 
nebo naopak aktivnímu pohybu například v krásné přírodě. 
Pro mnoho z nás (mne nevyjímaje) představují letní měsíce tu 
nejpříjemnější část roku, kdy máme možnost alespoň na chvíli 
zastavit, vysadit či přepnout. Je tu léto, čas odpočinku a rekreaci 
zasvěcený. Zkusme tedy, pokud můžeme, tento čas věnovat našim 
nejbližším. Jak strávíme léto, je jen na nás… 

Hezky strávené letní chvíle inspirované časopisem Rodinka Vám 
přeje

Váš hejtman

Michal Hašek

sluníčko je již v plné síle a dětem zbývá strávit ve školních lavicích 
už jen posledních pár dní. Do nadcházejících letních měsíců vám 
přeji, abyste prožili se svou  rodinou co nejvíce společných chvil, ať 
už na dovolené u moře nebo na zahrádce na chatě. Vždyť největším 
štěstím je mít své milované kolem sebe. Udělejte si čas na skvělé 
zážitky s přáteli a rodinou a naberte sílu a energii na celý 
zbytek roku. Pevně doufám, že časopis Rodinka využije celá 
vaše rodina ve chvílích relaxace a bude vás inspirovat ke 
společným aktivitám právě v letním období.

Váš náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Roman Celý

Vychází čtvrtletně • MK ČR E 18929 • Číslo 02/2014 • Brno • Pro Jihomoravský kraj vydává VERTIGO.CZ a.s.,  
Rostislavovo nám. 12, 612 00 Brno-Kr. Pole, IČ: 26295997 • Vedoucí vydání: Marta Částková • Redakční rada: M. Částková, J. Konečný, T. Starosta 
Fotky v časopise: archiv, Fotky&Foto • Maskoti Rodinných pasů (kreslené veverky) jsou majetkem Sun Drive s.r.o. • e-mail: rodinka@rodinnepasy.cz
Zpracovatel tohoto časopisu neručí za případné tiskové chyby a správnost uvedených dat. Změny jsou vyhrazeny.

Léto budiž pochváleno!

Vážení a milí čtenáři
časopisu Rodinka,

© Sun Drive s.r.o.
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Mezinárodní 
den rodiny AktiVní 

R o d i n n á  d o V o L e n á
Pryč jsou ty doby, kdy bylo těžké najít místa, kde by rodiče mohli aktivně 

trávit volný čas se svými dětmi. A nejedná se pouze o možnost vycestovat 
za hranice. Rodinná dovolená v rámci České republiky je stále oblíbenější 

a většina středisek a volnočasových lokalit přizpůsobují podmínky 
nejrůznějším sportovním aktivitám pro malé i velké. Přinášíme vám proto 

několik tipů, jak s dětmi strávit aktivní léto.Jihomoravský kraj oslavil Mezinárod-
ní den rodiny, který je každoročně 
slaven dne 15. května. V tomto týdnu 
(od 12. do 18. 5.) probíhal Týden pro 
rodinu v Jihomoravském kraji. Slavnost-
ní zahájení za účasti náměstka 
hejtmana Bc. Romana Celého, 
DiS. doprovodily vystoupením 
děti z Firemní mateřské školy 
Jihomoravského kraje Lentilka. 
V uvedeném termínu se každo-
ročně v České republice pořádají 
desítky nejrůznějších akcí pro ro-
dinu (od zábavných, soutěžních, 
zážitkových po sportovní, vzdě-
lávací a mnohé další). Tyto akce 
pořádají centra pro rodinu a další 
prorodinné organizace. V rámci 
Týdne pro rodinu se zaměstnan-
ci krajského úřadu zapojili do sbírky 
použitých hraček, jejíž výtěžek bude 
rozdělen mezi Family Pointy působící 
na území našeho kraje prostřednictvím 

Centra pro rodinu a sociální 
péči Brno, které je provozovate-
lem sítě Family Pointů.

V dubnu bylo volenými orgány 
kraje schváleno poskytnu-
tí dotací v rámci dotačních 
programů v oblasti rodinné 
politiky Jihomoravského kraje. 
Jihomoravský kraje tak podpo-
řil 27 měst a obcí v celkové výši 
800 000 Kč a 113 organizací 
pracujícími s rodinami s dětmi 
ve výši přesahující 2,5 mil. Kč. 

Stejně jako v předchozích letech Jiho-
moravský kraj podpořil v rámci rodinné 
politiky rodiny s dětmi, které se zejména 

z důvodu ekonomické krize ne vlast-
ní vinou ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a tuto situaci se snaží aktivně 
řešit. Za pomoci pracovníků sociálních 

odborů pověřených obecních 
úřadů a obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností byly 
opět vytipovávány vhodné 
rodiny, jejichž dětem Jihomo-
ravský kraj nabídl bezplatnou 
účast na letním prázdninovém 
táboře. Nově byla nabídka roz-
šířena také o příměstské tábory. 
Zájem je stejně jako v minulých 
letech velký a nám nezbývá než 
dětem popřát krásné prožití 
letních dní.

5rodinKa 2/2014www.rodinnepasy.cz
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WeSteRnoVá 
MěStečkA
V České republice naleznete několik westernových 
městeček. V nich můžete shlédnout tradiční programy 
s ukázkou kovbojských dovedností a indiánských tradic, 
pokochat se dobovými kostýmy a zúčastnit se divadelních 
představení, do kterých jsou pravidelně zapojováni 
i návštěvníci. Každé westernové městečko má i své vedlejší 
doprovodné aktivity, jako jsou projížďky na koních, 
lukostřelba, skákací hrady, trampolíny apod. Děti i dospělí 
se rádi zabaví při rýžování zlata i návštěvě zvířátek 
ve westernové ZOO. Maminky s menšími dětmi se mohou 
vyřádit v přírodním akvaparku, zatímco jejich starší 
sourozenci a tatínci zažijí pravý adrenalin na motokárách 
nebo paintballu.

LAnoVé pARky
Děti jsou mnohdy odvážnější než rodiče. Tato věta platí dvojnásobně 
v případě lanového parku. Procházet se v několikametrové výšce nad zemí 
a proplétat se mezi stromy na lanových mostech a nejrůznějších houpačkách 
chce dostatečnou dávku kuráže. Děti ji však mají, a jakmile se dostanou 
do lanového parku, jejich odvaha je ještě větší. Většina lanových center má 
několik tras rozdělených podle náročnosti. Pokud zrovna nebudete dělat 
psychickou či fyzickou oporu svým ratolestem, můžete si na vlastní kůži 
vyzkoušet, jak se cítil Tarzan v korunách stromů.

FARMA-pARky
Takzvané farma-parky u nás zatím nemají dlouhou tradici, 
ale v západním světě jsou velmi oblíbené. Proti běžné 
návštěvě ZOO zde děti mohou trávit den v přímém kontaktu 
se zvířátky. Uvidí zblízka a mohou si osahat veškerá domácí 
zvířata, se kterými se v dnešní době už málokde setkají. 
Nejvíce se dětem líbí projížďky, při nichž si osedlají nejen 
koně, ale i ovce, poníky nebo oslíky. I farma-parky se snaží 
o co nejpestřejší využití svých areálů, a proto nabízejí 
další doprovodné programy. Některé mají pro děti a rodiče 
připravené zajímavé historické a naučné stezky, sportovní 
disciplíny či hudební a taneční vystoupení. 

CykLoVýLety
Nemusíte být zrovna závodním cyklistou, abyste s dětmi mohli vyra-
zit na kole na čerstvý vzduch. V České republice je celá řada cykloste-
zek a cyklotras, jejichž terén není náročný a je přizpůsoben potřebám 
rodinných výletů. Na kolo můžete vyrazit i s těmi úplně nejmenšími 
dětmi v cyklosedačce nebo cyklovozíku. Takové trasy jsou vedeny 
převážně po asfaltových nebo lesních cestách a je jim přizpůsobena 
i délka. Jižní Morava je díky svému rovinatému terénu ideálním mís-
tem pro cyklovýlety. Nasedněte na kola a vydejte se do Lednicko-
-valtického areálu, kde vás ohromí chrám v antickém slohu, napodo-
benina středověké zříceniny nebo letní zámeček.

oblečení • boty • pláštěnka • nabíječka na telefon
karty, různé hry • sportovní potřeby • hračky pro děti • plavky
nafukovací lehátko • baterka • kniha • ručník • kosmetika
lékárnička • hudba do auta • doklady • tužka a papír • peníze
doklady k ubytování • svačinka na cestu • dobrá nálada

S e z n A M  V ě C í  d o 

kufru

inzerce

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

l Hotely, penziony, rodinné apartmány 
l Lákavé pobytové balíčky pro rodiny s dětmi 
l Termální lázně Laa s bezplatnou animací pro děti
l Tarif „Sluníčko“ (slevněné vstupné) v termálních lázních Laa, www.therme-laa.at
l Cyklostezky vhodné pro zážitkové výlety pro rodiny s dětmi 
l Unikátní památky, aktivní odpočinek, zábava 
l Muzeum kočárů v centru města Laa

Cibulová slavnost na náměstí v Laa 15.8. – 17.8.2014, vstup ZDARMA
Zabavný program, výstavy, program pro děti, umělecké krámky, regionální pochoutky,...
(Stánek s informacemi v českém jazyce)

Kontakt a další informace o Laa a okolí v českém jazyce: Turistická kancelář Laa a okolí 
Iva Findeis • +43 (0) 2522 2501-52 • i.findeis@laa.at • www.landumlaa.at
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„Rodinný hit“  
 v hotelu „Hotel zum Brüdertor“ 
 v Laa nad Dyjí 
    3 dny / 2 noci se snídaní 
    v rodinném pokoji:
• 2 osoby + 1 dítě do 12 let na pokoji s 
 rodiči zdarma
• 1 rodinná vstupenka do termálů Laa
• 1 využití infračervené kabiny
• 1 dětské překvapení, pozdrav z Weinviertelu, 
 zdarma  W-LAN na pokoji a mnohem více
 Euro 248,- rodinný pokoj / pobyt

GS_185x135_4c_04-2014.indd   1 28.04.14   13:19
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A poMoC 
V doMáCnoStiděti

„Kdo mi pomůže uklidit nákup?“ Po chvíli ticha přichází reakce: 

„Cože, proč já? Mně se nechce... To je nuda. Já nemůžu, nemám 

čas. Já taky ne, musím se učit“(!). Poslední reakce je zvlášť 

úsměvná, protože do té doby potomek trval na tom, že učit 

se vůbec nepotřebuje... Co v takových chvílích dělat? Vzdát 

to a udělat si práci sami nebo důsledně trvat na zapojení dětí, i když 

práce bude trvat déle a atmosféra rozhodně nebude „pohodová“?

Tato maminka řešila situaci následovně. Postavila se před děti 

a řekla: „Tak, teď mě poslouchejte. Z tohoto mléka vám připravuji 

kakao, jestli ho budete chtít ke snídani, tak ho teď ukliďte do 

ledničky.“ Tady jsou sýr a paštika na svačinu. Chleba a rohlíky 

budete chtít na večeři, takže nezbývá, než je teď uklidit... atd.“ 

Zvolila řešení vyžadující důslednost a pevné nervy. Děti věci 

uklidily a postupně přijaly za své, že je naprosto normální postarat 

se o přivezený nákup.

Starost o bezpečnost majetku začíná již před 

odjezdem na dovolenou. Nechat majetek 

bez jakéhokoliv zabezpečení se rovná téměř 

otevřeným dveřím vašeho domu. Návrat 

z dovolené se tak může stát nepříjemným 

zážitkem, kdy se vracíme do vykradeného 

bytu či domu. Kombinovat bychom přitom 

měli různé prvky zabezpečení, které zahrnuje 

techniku i dobré sousedské vztahy.

Jestliže jste obyvateli přízemního bytu 
v paneláku, věnujte svoji pozornost při 
zabezpečování domácnosti zejména 
oknům, balkonu a vstupním dveřím. 
Nemusíte se stydět nainstalovat mříže, 
bezpečnostní skla či fólie. Ve vyšších 
patrech se zaměřte nejvíce na vstupní 
dveře. Samozřejmostí by měly být 
bezpečnostní zámky nebo rovnou 
speciální nedobytné dveře. U rodinného 
domku už byste si měli všímat i všech 
dveřních a sklepních otvorů. V blízkosti 
oken můžete nechat nainstalovat světelná 
čidla, která zaregistrují jakýkoli pohyb 
v blízkosti domu; ostrý reflektor zloděje 
v noci odradí. Vhodným řešením může 
být elektrický zabezpečovací systém; ten 
dokáže vyhodnotit nežádoucí pohyb ve 
střeženém prostoru a následně vás o tom 
informovat prostřednictvím sms nebo je 
přímo napojený na pult centralizované 
ochrany bezpečnostní služby. Efektivní 

je nainstalovat elektronické zařízení, 
které umožňuje v nepravidelných 
časech zapínat světla nebo rádio 
a udržovat tak zdání, že byt je obydlen. 
V případě, že nemáte takovéto možnosti, 
doporučujeme domluvit se se sousedy, 
aby váš byt nebo dům během vaší 
nepřítomnosti občas zkontrolovali a na 
chvíli rozsvítili světla. 

Kromě dobrého zabezpečení myslete 
i na pojištění domácnosti, které dokáže 
zmírnit následky případného útoku 
zloděje. Obojí spolu přitom úzce souvisí. 
Kvalitní zajištění vás totiž nejen ochrání 
před zloději, ale zároveň může přispět 
i k nižším platbám pojistného. Pokud 
domácnost chcete pojistit na vyšší 
částku, bude po vás pojišťovna vyžadovat 
vyšší úroveň zabezpečení, které ovšem 
pojišťovna při sjednání nezkoumá, pouze 
předepíše, na jaké úrovni má být. Teprve 
v případě škody se zjišťuje, zda byly 
splněny náležitosti smlouvy. Vhodné je 
pořídit si fotografie veškerého vybavení 
a schovávat si účtenky.

Cennosti a šperky nenechávejte 
doma. V případě delší 
nepřítomnosti si můžete 
pronajmout trezor v bance.

Schovávejte doklady od drahé 
elektroniky, je možné následné 
dohledání pomocí výrobního čísla.

Požádejte rodinu nebo známé, 
aby vám v případě dlouhodobější 
nepřítomnosti vybírali poštu 
a kontrolovali byt.

Nenechávejte věci volně na 
balkoně, jsou případy, kdy 
i v šestém patře bylo odcizeno kolo.

Nezatahujte rolety, upozorňuje to 
na vaši nepřítomnost. 

Neupozorňujte zbytečně na svoji 
nepřítomnost okolí.

Při odchodu zamkněte všechny 
zámky, zkontrolujte, zda jste zavřeli 
všechna okna a dveře. 

Nešiřte informace o své 
nepřítomnosti na sociálních sítích. 
Fotografie můžete přece zveřejnit 
až po dovolené.

než odjedete na dovolenou:

BrÁT dĚTI k prÁCI 
odMALIČkA

Jak se podobných reakcí vyvarovat? 
Dětem určitě prospívá, když se učí 
přebírat v rodině svůj díl práce 
a zodpovědnosti. Aby si zvykly a měly 
z práce radost, je třeba brát je k různým 
činnostem už odmalička. Protože, když 
jsou malé, pomáhají obvykle moc rády. 
Vidí, že maminka vytahuje nádobí 
z myčky, a chtějí to dělat také. Stejně 
tak chtějí pomáhat s vařením, pečením 
cukroví, pracemi na zahradě, tatínkovi 
se spravováním rozbitého zámku apod. 
Práce je pro ně hra. Je na nás, abychom 
jim to umožnili – samozřejmě tak, aby to 
odpovídalo jejich věku a možnostem. 

dĚTI MuSÍ ZAŽÍT  
poCIT ÚSpĚCHu

Pro nás rodiče je někdy těžké děti k práci 
pustit. Už dopředu vidíme, jak nás budou 
zdržovat, jak „špatně“ a „nedokonale“ 
práci odvedou, jaký přitom udělají 
nepořádek, prostě, jak vzdálený bude 
výsledek jejich činnosti naší představě. 
Když malé dítě shrabe posekanou 
trávu a polovina zůstane ležet na zemi, 
potlačme chuť ho napomínat a kritizovat, 
nekazme mu radost z výsledku jeho 
práce. Raději mu poděkujme a pochvalme 
ho. Ať může zažít pocit „já jsem to 
dokázal/a“!

oBLÍBené ČInnoSTI  
nAŠeHo dÍTĚTe

Každé dítě má své „oblíbené činnosti“. 
Proto je dobře sledovat, co dělají 
naše děti rády a co jim nejlépe „sedí“. 
Někdo rád pomáhá při vaření, jiný při 
„venkovních pracích“. Někteří rodiče řeší 
pomoc v domácnosti tak, že udělají např. 
na sobotu seznam činností, které je třeba 
udělat. Děti si mohou vybrat, do čeho 
se zapojí, a do seznamu se zapsat. Když 
dítě dělá to, co ho těší, pomáhá raději 
a ochotněji. Přitom si pomalu zvyká, 
že „bez práce, nejsou koláče“ a že práce 
nemusí být taková nuda...
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Čas dovolených  
je tu a s nimi  
i žně zlodějů



Jednoduchý a přitom efektní třpytivý 

svícen na čajové svíčky zvládnou 

vyrobit i vaše děti. Ve tmě díky 

třpytkám blýskavě ozáří celý pokoj 

a navodí slavnostní atmosféru při 

večerním posezení na terase. 

na výrobu  
svícnu 
potřebujeme: 
•	 průsvitnou skleničku 

•	 lepidlo Herkules

•	 štětec na nanášení lepidla 

•	 třpytky libovolné barvy

•	 lak ve spreji (na všechny povrchy) 

•	 svíčku

Sklenici dobře 
umyjeme ve vodě 
s jarem a řádně 
usušíme.

do sklenice nasypeme na lepidlo 
třpytky. otáčíme přitom skleničkou 
tak, abychom třpytkami pokryli 
celou vnitřní plochu až po okraj.

nakonec svícen 
nalakujeme lakem 
ve spreji, aby třpytky 
neopadávaly.

A máme 
      hotovo!

lepidlo necháme 
několik hodin 
zaschnout.

Štětcem důkladně 
naneseme lepidlo 

na vnitřní stranu 
sklenice.

Vyrábíme 
třpytivý 
svícen

poStup VýRoby
1

3

5

4

2

ŠiKovná rodinKaŠiKovná rodinKa

10 rodinKa 2/2014 www.rodinnepasy.cz

inzerce

Falkensteiner Hotels Katschberg – 
wo Family-Urlaub zur Olympia Bronzemedaille führt
 

10 % ErmäSSigung für Familienpass Besitzer

Falkensteiner Hotel Cristallo ****
GENUSS HOCH DREI – alles, was man für einen  
per fekten Familienurlaub braucht: Alpin-Wellness  
mit eigenem Kinder-SPA, Produkte aus der Region  
und Genussküche mit Vollpension PLUS.
F  3 Nächte im DZ Classic (1 Raum-Wohneinheit)
*  Statt e 204,- gültig 24.05.-29.05.14 und 13.09.-03.10.14.  

Weitere Preise und Gültigkeitszeiträume auf Anfrage.

InformatIon & Buchung:

Tel. +43/(0)4734/319-801 oder -802 
res.funimation@falkensteiner.com  
oder res.cristallo@falkensteiner.com

www.katschberg.falkensteiner.com

**  2 Kinder bis 5,9 J im Zimmer mit 2 Erw. gratis, Kinderbetreuung ab 3 Jahren, Babyausstattung, Babysitter-Service (gegen Entgelt)
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7 – 8, A-1100 Wien, 
FN 304169 h FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien

GENUSS  
HOCH DREI 

p.P. ab € 184  *
2 Kinder bis 5,9 J. 

GRATIS!**

VOLL-  
PENSION PLUS 

p.P. ab € 208  *
2 Kinder bis 5,9 J. 

GRATIS!**

Falkensteiner Club Funimation Katschberg ****
Vollpension PLUS – im größten Familienclub der Alpen 
gibt es alles außer Langeweile. Sport, Spiel und Action 
– drinnen wie draußen – ein Urlaub wie er schöner 
nicht sein kann.
F  3 Nächte im FZ Klassik (2 Raum-Wohneinheit)
*  Statt e 231,- gültig 17.05.-29.05.14 und 13.09.-03.10.14.  

Weitere Preise und Gültigkeitszeiträume auf Anfrage.

Falkensteiner Hotels Katschberg  
– skvělá dovolená za férovou cenu

10 % ErmäSSigung für Familienpass Besitzer

Falkensteiner Hotel Cristallo ****
GENUSS HOCH DREI – alles, was man für einen  
per fekten Familienurlaub braucht: Alpin-Wellness  
mit eigenem Kinder-SPA, Produkte aus der Region  
und Genussküche mit Vollpension PLUS.
F  3 Nächte im DZ Classic (1 Raum-Wohneinheit)
*  Gültig 29.5.-28.6.14 und 3.10.-2.11.14. Von 13.9.-3.10.14  

p.P. ab e 184,- statt e 204,-. Von 28.06.-19.07.14 auf Anfrage.

InformatIon & Buchung:

Tel. +43/(0)4734/319-801 oder -802 
res.funimation@falkensteiner.com  
oder res.cristallo@falkensteiner.com

www.katschberg.falkensteiner.com

**  2 Kinder bis 5,9 J im Zimmer mit 2 Erw. gratis, Kinderbetreuung ab 3 Jahren, Babyausstattung, Babysitter-Service (gegen Entgelt)
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7 – 8, A-1100 Wien, 
FN 304169 h FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien

GENUSS  
HOCH DREI 

p.P. ab € 195,-  * 

statt p 216,- 

2 Kinder bis 5,9 J. 

GRATIS!**

VOLL-  
PENSION PLUS 

p. P. ab € 219,-  * 

statt p 243,- 

2 Kinder bis 5,9 J. 

GRATIS!**

Falkensteiner Club Funimation Katschberg ****
Vollpension PLUS – im größten Familienclub der Alpen 
gibt es alles außer Langeweile. Sport, Spiel und Action 
– drinnen wie draußen – ein Urlaub wie er schöner 
nicht sein kann.
F  3 Nächte im FZ Klassik (2 Raum-Wohneinheit)
*  Gültig 29.5.-28.6.14 und 3.10.-2.11.14. Von 13.9.-3.10.14  

p.P. ab e 208,- statt e 231,-. Von 28.06.-19.07.14 auf Anfrage.

INFORMACE & REZERVACE:

Tel.: +43/(0)4734/319-801 nebo -802
res.funimation@falkensteiner.com
nebo res.cristallo@falkensteiner.com
www.katschberg.falkensteiner.com

TřikráT 

umocněné 

zážiTky

již od 195 €  

na osobu namísto 

216 € 

 na osobu*

Plná Penze 

Plus

již od 219 €  

na osobu namísto 

243 € 

 na osobu*

Falkensteiner Club Funimation Katschberg
3 noci v rodinném pokoji Klassik  
(2 prostorová bytová jednotka) cena  
již od 219 € na osobu namísto 243 €.*

Falkensteiner Hotel Cristallo
3 noci ve dvoupokojích Klassik  
(1 prostorová bytová jednotka)  
již od 195 € na osobu namísto 216 €.*

10% sleva pro držitele Rodinného pasu

* Platí do 29. 5. – 28. 6. 2014 a 3. 10. –  2. 11. 2014;  
od 13. 9. – 3. 10. 2014 pouze 208 € na osobu namísto 231 €;  
od 28. 6. – 19. 7. 2014 na základě poptávky

2 děti do 5,9 let jsou ZDARMA!

* Platí od 29. 5. – 28. 6. 2014 a 3. 10. – 2. 11. 2014; 
od 13. 9. – 3. 10. 2014 184 € na osobu namísto 204 € na 
osobu; od 28. 6. – 19. 7. 2014 na základě poptávky

2 děti do 5,9 let jsou ZDARMA!
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zdravá rodinKatEcHnicKý KoutEK
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změňte Váš  
chytrý telefon  
v multifunkční  
sport tracker
Pokud patříte k aktivním jedincům a rádi si své sportovní aktivity 

měříte a zpětně hodnotíte, je letní technický koutek přímo pro Vás. 

Chytrý telefon má dnes téměř každý, a tak nám nic nebrání proměnit 

svůj telefon v multifunkční sport tracker, který zvládne nejenom 

změřit trasu a spálené kalorie u rozličných sportovních aktivit, ale 

v případě dokoupení vhodného příslušenství například i srdeční tep.  

V první řadě je zapotřebí nainstalovat správnou aplikaci. Tyto šikovné 

programy jsou dnes k dispozici pro všechny systémy – Android, 

iOS, Windows Phone.

Zde uvádíme výběr tří nejrozšířenějších programů, které se 

těší velké oblibě a v základní verzi jsou zdarma.

Abyste během sportování 
nemuseli svůj chytrý telefon 
držet v ruce

Kapsa na ruku pro běžce a in-line bruslaře 

Na trhu je nepřeberné množství variant pro 

různé značky a velikosti telefonů, stačí si 

jen vybrat tu správnou. Cena se pohybuje 

od pár desítek korun až po stokoruny. 

Zaleží na značce a kvalitě výrobku.

Držák na kolo  

I zde najdeme spoustu variant, od jednodu-

chých držáků až po nepromokavá pouzdra. 

Některé modely disponují otočným mecha-

nizmem, což se hodí při použití navigace 

se zobrazením na šířku. Většina modelů je 

určena pro upevnění na řídítka, ale lze pořídit 

i malou brašnu s kapsou, kde lze uložit i drobné 

věci, klíče, peněženku atd.

V dnešní době, která klade důraz na zdravou výživu a důležitost 

pohybu, se jistě každý z nás občas zamyslí sám nad sebou. 

Ano, je to tak, pohyb přispívá nejen ke štíhlé linii, ale prospívá 

našemu zdraví fyzickému i duševnímu. Nejste zastánci aerobního 

poskakování nebo posilovny plné funících svalovců? Máme pro 

vás tip na cvičení vhodné jak pro začátečníky, tak pro ty z nás, 

kteří nepatří k nejštíhlejším a mají s pohybem značný problém. 

Každý z nás by chtěl být v pohodě, mít pružné tělo a cítit se 

dobře. Pokud je to i vaše přání, začněte s jógou.

Endomondo využívá propojení 
s mobilní aplikací, která sleduje pomocí 
GPS uživatelův pohyb venku. Zvládá 
běh, cyklistiku, procházky a další 
pohybové aktivity, u nichž se dá měřit 
čas, vzdálenost, rychlost a náročnost. 
Tyto informace 
získané 
prostřednictvím 
aplikace jsou 
pak uloženy 
a zpracovávány 
online na 
serveru. 
Aplikace zvládá 
také zvukovou 
zpětnou vazbu 
k vašemu 
cvičebnímu 
výkonu.

Podobně jako Endomondo zaznamenává 
pomocí GPS uživatelův pohyb, který 
pak v případě vytvoření účtu na serveru 
ukládá do online databáze, odkud je 
kdykoli a kdekoli dosažitelná. Zjistíte 
tak snadno, kolik jste toho uběhli (ujeli, 
ulyžovali, ušli), 
jakou trasou 
a terénem to 
bylo, jakou jste 
při tom vyvinuli 
rychlost atd. 
Můžete tak 
snadno sledovat 
vzestup či 
pád vlastní 
výkonnosti.

Další populární sportovní služba 
a aplikace pro chytré telefony je Sports 
Tracker. Také zde najdeme aplikaci, 
která pomocí GPS snímá Vaši aktivitu 
a výkonnost a následně jí zaznamenává 
do map a vede detailní statistiku Vašeho 
výkonu. 
Všechny tyto 
informace 
můžete 
doplnit např. 
pořízenými 
fotografiemi 
a sdílet se svými 
přáteli, a to 
v reálném čase. 

Jóga je často spojována s tělesným 
ovládáním, klidem, uvolněním 
a vyrovnaností. Je to nejstarší systém 
cvičení rozvoje lidského těla i ducha 
zároveň. Rozlišujeme dvě oblasti: 
hathajógu s ásánami – tělesnými 
pozicemi - a meditativní jógu mnoha 
forem. Populární a známější je první 
z nich, hathajóga. Tajemství spočívá 
podle serveru yoga.cz v protahování 
svalů, a nikoli v jejich napínání, jako 
je tomu v gymnastice. Protáhnout se 
znamená zbavit tělo napětí a uklidnit 
je. V jógových cvičeních se všechny 
pohyby provádějí pomalu a soustředěně, 

Cvičení by vám mělo přinášet radost. 
Pokud to tak neucítíte, na lekce chodíte 
s nechutí a snažíte se pouze čas určený 
ke cvičení přetrpět, nejděte si raději 
jinou aktivitu. Pokud tuto filozofii 
přijmete za svou, zjistíte, že se cvičení 
jógy stalo součástí vašeho života.

abychom při nepatrném pocitu bolesti 
mohli ihned cvičení zastavit. Jóga 
uvolňuje, omlazuje, posiluje a reguluje 
tělesné funkce, dodává energii a krásu. 
Pomáhá při poruchách zažívacího traktu 
a bolestech všeho druhu, především pak 
v oblasti zad. 

Jóga je vhodná pro člověka každého 
věku a různé úrovně fyzických možností 
a odmění nás klidem a vyrovnaností. 
Zvolíte-li právě hathajógu, vyhledejte 
si video nebo začněte s kurzy, kde vás 
naučí základní důležité prvky, jednotlivé 
pozice v pomalém tempu a především 
práci s dechem. Ke cvičení potřebujete 
pouze podložku a meditační polštář, 
který v domácím prostředí můžete 
nahradit třeba složenou dekou. Cvičí se 
naboso nebo jen v ponožkách. Klíčové 
je, abychom si během cvičení neustále 
uvědomovali, co děláme, a kontrolovali 
své pohyby i dech. Neopomínejte 
důležitou závěrečnou relaxaci, která vás 
uvede do stavu maximálního odpočinku 
a psychické pohody. 

klíčem k úspěchu je 
pravidelnost
Lepší je cvičit kratší dobu a častěji než 
déle a nepravidelně. Praktikujte tedy 
pravidelně minijógu, kdy si zopakujete 
oblíbené pozice nebo si jen uvolníte šíji 
po náročném pracovním dni.

proč hathajóga pro 
začátečníky? 

• Protahuje celé tělo
• Posiluje svaly a dodává páteři 

pružnost
• Zlepšuje stabilitu, koncentraci 

a práci s dechem
• Posiluje plíce a srdce 
• Zlepšuje pohyblivost kloubů
• Uvolňuje, posiluje a prokrvuje svaly
• Povzbuzuje a harmonizuje činnost 

orgánů a žláz
• Podporuje látkovou výměnu 

a funkci lymfatického systému
• Posiluje imunitu
• Stabilizuje krevní oběh a krevní tlak 
• Zklidňuje a posiluje nervy 
• Pročišťuje a osvěžuje pokožku 
• Navozuje pocit klidu a harmonie
• Naučí nás uvědomit si vlastní já

sport tracker

zařízení, které 
měří sportovní  

výkony

jóga se stává součástí 
moderního životního stylu



(platycercus eximius)

Pochází z Austrálie a v 19. století byla dovezena do Evropy. Ve volné přírodě žije v lesích, 

suchých křovinatých oblastech nebo travnatých savanách. Je odolná vůči chladu, proto 

i v našich podmínkách může být přes zimu venku ve voliéře, pokud má vnitřní úkryt bez 

přitápění. Rozela umí být velice hlučná, zejména pokud má strach. Dorůstá délky 30 cm 

a řadí se mezi střední papoušky. Její hmotnost se pohybuje od 30 do 40 g.  

Dožívá se běžně 10 let, ale v dobrých podmínkách může i jednou tolik. Více o chovu 

tohoto papouška nám řekla Lenka Pillerová z veterinární ordinace ve Střelicích.

jAk roZeLu CHovÁMe? 
Rozela je vhodná pro děti i začátečníky. 
Můžeme ji chovat v páru ve voliéře 
dlouhé minimálně dva metry, ale doma 
chovaná může být i sama. Klec musí mít 
rozměry alespoň 100 x 100 x 50 cm. 

Co je k CHovu poTřeBA? 
Voliéra nebo klec, pítko, koupátko, 
krmítko a hračky jako jsou šplhadla, 
houpačka, ovocné větvičky atd. 

Je výborný letec, a pokud není klec 
dostatečně veliká, měli bychom ji občas 
nechat létat po bytě.

jAký je jejÍ dennÍ reŽIM?
Nejaktivnější je ráno a večer, ale dokáže 
se přizpůsobit pevnému dennímu 
režimu. 

S jAkýM pTACTveM 
Se SnÁŠÍ?
Rozelu je vhodné chovat 
v páru, ale nikdy ne více párů 
pohromadě. 

jAké jSou nejČASTĚjŠÍ 
CHoroBy A nA Co SI dÁT 
poZor?
Nejčastější problém papoušků jsou červi, 
proto je musíme pravidelně odčervovat. 

Volné létání po bytě 
je pro rozelu důležité, 
ale musíme schovat 
kabely, ostré předměty 
a jedovaté rostliny. 
Na sklo je vhodné dát 
nálepky a neodkrývat 

záclony. Důležité je správné dávkování 
vitamínů i potravy.

jAkÁ je vHodnÁ STrAvA? 
Můžeme zakoupit namíchané směsi přímo 
pro rozely nebo můžeme krmení namíchat 
sami v následujícím poměru v procentech: 
30 směs prosa (nejlépe tři a více druhů), 

20 neloupaný oves, 20 loupaný oves, 
15 slunečnice, 10 lesknice a zbylých 
5 moháru, kardi a pohanky. Také můžeme 
přidávat různé ovoce (jakékoliv kromě 
avokáda), zeleninu a jako zpestření 
větvičky z ovocných stromů. Nejraději má 
jablka a mrkev.

dÁ Se TenTo druH pApouŠkA 
nAuČIT MLuvIT?
Ano, dokáže se naučit slova i melodie, 
například telefonu nebo často se opakující 
reklamy. Základem úspěchu je čas, který 
jí věnujeme, a podněty z okolí - puštěná 
televize nebo rádio. Učenlivější je samec.

„Rozela se dokáže  
naučit slova i melodie.“

„Je vhodná pro děti 
a začátečníky.“

Veterinární ordinace 
nebovidská 38, 
664 47 Střelice

inzercedomácí mazlíčEK
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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

Betty Bernstein, das Familienmaskottchen 
steht für interaktive Kunstvermittlung, Spaß 
und Spiel in über 30 Ausfl ugszielen (Museen, 
Erlebniswelten, Natur- und Nationalparks) im 
Weinviertel.

Von April bis Oktober können sich Kinder in 
Begleitung ihrer Eltern mit Betty Bernstein Aus-
toben, Nachsinnen, Forschen und vieles selber 
machen: Klettern, Speer werfen, Burgfräulein 
spielen, nach Schätzen graben, Fahrrad-Draisi-
ne fahren, Geschichte hautnah erleben, Filzen, 
„Kühe“ melken,  und vieles mehr. Die „Schatz-
karte 2014“ mit allen Terminen und Angeboten 
wird ab März bei allen Ausfl ugszielen und bei  
Weinviertel Tourismus erhältlich sein.

Die Saisoneröffnung mit Betty Bernstein fi n-
det dieses Jahr am Dienstag, 15. April 2014
(in den Osterferien) im Wildpark in Ernstbrunn 
statt. 

Betty Bernstein „on tour“:
Betty Bernstein kommt auch zu großen Festen: 
zum Keltenfest im Urgeschichte-Museum in 
Asparn/Zaya, zum Römerfest nach Carnuntum 
oder in Therme Laa, wo ein ganztägiges span-
nendes Familien-Programm angeboten wird.

Neue Mitglieder
Die Mitgliederzahl steigt ständig, ab 2014 
gibt es das Betty Bernstein-Programm auch 
in der  Amethystwelt & Edelsteinhaus Mais-
sau, Fossilienwelt Stetten, Wildpark Ernst-
brunn, Ochys Kletterpark.

Hungrig?
Ein leckeres, zweigängiges Betty Bernstein-
Menü bieten 10 Wirte im Weinviertel an. 
Seit Sylvester 2014 gibt es den bernstein-
farbenen  „Betty Bernstein-Traubensaft-
Frizzante“ von Familie Authriet aus Hadres.

„Tafeln wie die Großen“
Nach einer Familienführung bieten kinder- 
und familienfreundliche Gasthäuser ein 
halbtägiges Kinder-Seminar an, bei dem 
von Tisch richtig decken, Tischmanieren bis 
zu richtiger Verwendung von Besteck und 
Gläsern gelernt wird, so richtig zu „tafeln“.  
Nach dem feinen Mahl gibt es für alle Teil-
nehmerInnen eine Urkunde.

Kindergeburtstag feiern!
Viele der Mitglieder-Museen bieten für Kin-
dergruppen spezielle Kindergeburtstags-
Packages an. 

Betty Bernstein-Abenteuerbuch
Ein eigenes Rätsel-, Spaß- und Mitmach-
Buch für kluge Köpfe gibt’s bei den Aus-
fl ugszielen von Betty Bernstein.

Halber Tag – ganzes Vergnügen
All inclusive packages für 
Kinder- und Schulgruppen
Das Weinviertel bietet gerade für Kinder- 
und Schulgruppen eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, einen unvergesslichen (Halb-)
Tag zu verbringen. Viel  Spannendes gibt’s 
dabei zu Erleben – Schätze unter der Erde 
und Geschichte erfahren. Auf selber machen 
wird viel Wert gelegt: sei es beim Schür-
fen, Töpfern, Disc-Golfen, Alpakawandern, 
Klettern, Filzen, gemeinsam Zelten, Grillen, 
Wandern.

Betty Bernstein ist auch auf facebook: 
www.facebook.com/bernsteinbetty

Alle Termine und Angebot ab März 2014 
auf: www.betty-bernstein.at

www.weinviertel.at

Betty Bernstein 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 certifikát.

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 Bernsteinová na 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 zemědělský 
fond pro rozvoj venkova: 
zde investuje Evropa 
do venkovských oblastí.

Co nás čeká 
v kinech?

na co jít do divadla? Mikuláš na prázdninách
od 10. 7. 2014, komedie

Prázdniny jsou tady! Malý Mikuláš a jeho 
rodina vyrážejí k moři. Mikuláš si tu najde 
kamarády, ale... tak trochu „jiné“. Jednoho, 
co bydlí u moře, druhého, co pořád jí. Třetí 
musí mít vždycky pravdu, čtvrtý, co je 
neustále vtipný, a pátý je uplakánek.

Letadla 2
od 17. 7. 2014, animovaný

Když se Dusty dozví, že už nebude moct 
nikdy závodit, snaží se s tím rychle nějak 
vyrovnat. Dostane nabídku, aby hasil 
požáry. A tak se z něj postupně stává 
neohrožený bojovník vzdorující velkým 
požárům ve snaze zachránit svět.

Transformers: Zánik
od 29. 6. 2014, akční/dobrodružný

Transformers vtrhnou na plátna kin 
už po čtvrté. Opět se můžeme těšit na 
velké dobrodružství, tentokrát však 
s jinými hlavními hrdiny. Kromě starých 
známých Autobotů a Deceptikonů 
přivítají na Zemi i Dinoboti.

knihovna v tramvaji
Knihovna jiřího mahena

Brno se má opět čím pochlubit. Knihovna 
Jiřího Mahena totiž získala za svůj 
projekt „Knihovna v tramvaji“ 1. místo 
v mezinárodní marketingové soutěži IFLA 
International Marketing Award. A co že 
je cílem projektu spojujícího knihovnu 
a dopravní prostředek? Donutit číst 
a chodit do knihovny. Nejen dospělé, ale 
především ty nejmenší.

www.kjm.cz/tramvaj

případ zeleného 
papouška
ursel Scheffler

Nedovolte dětem, aby se nudily. A čím je 
zabavíte? Novou detektivní knížkou, která 
potěší všechny malé milovníky napínavých 
zápletek. Detektiv Klubko jede do Paříže, 
aby společně se zeleným papouškem dopadl 
bandu lupičů. Součástí knihy je i lupa, která 
má čtenářům pomoci rozluštit kriminální 
případ. Možná dřív, než se to podaří 
samotnému Klubkovi!

nakladatelství fragment / 112 s. / běžná cena 179 Kč

Mach a Šebestová
Divadlo Radost

Zůstaneme u klasiky. Jeden z nejoblíbe-
nějších kreslených seriálů pro děti už má 
nejen svou literární a filmovou podobu, 
ale i divadelní. A věřte, že je o co stát. 
Dobrodružství Macha a Šebestové ze 3. B 
rozveselí každé dítě, malé i velké.

http://www.divadlo-radost.cz/repertoar/

mach-a-sebestova/

kocour v botách
Divadlo Polárka

Mlynářský synek zdědí kocoura. Nic 
víc. Ale stačí to. Kdo by nechtěl vlastnit 
chytrou a odvážnou mluvící kočku? Tedy 
vlastně kocoura? Dopomůže mladému 
klučinovi ke štěstí a bohatství? A co je ten 
kocour vlastně zač? Dětská klasika, na 
které by vaše děti neměly chybět.

http://www.divadlopolarka.cz/?page_id=1452

Je libo něco ke čtení?
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Pomůžeš super Čendovi najít
správnou cestu a zachránit
malého Čendu?

Vtipy

Najdi 7 rozdílů

Č Č

Č

Č Č

Č

Č

Musím ho 
zachránit!

Pepíček se ráno chystá do školy.
"Mami, je dneska krásný den?"
"Proč se ptáš?"
"Ale, paní učitelka říkala, že se z nás 
jednoho krásného dne zblázní."

Pepíček se nudí a tak jen tak z legrace 
zavolá do řeznictví:
"Dobrý den, máte prosím, prasečí 
ouška?"
"Ano máme!" A prasečí rypáček?"
"Také!"
"A prasečí ocásek?"
"Také, samozřejmě!"
"A co telecí kopýtka?"
"Máme!" Na to Pepíček: "No Vy ale 
musíte vypadat!"

Přijde pán k vysokému paneláku a 
povídá chlapečkovi.
"Prosím Tě, kde tu bydlí pan Novák?".
"Já Vás tam dovedu, ale nejede 
výtah".
A tak spolu dojdou až do 12 poscho-
dí,chlapeček ukáže na dveře a říká:
"Tak tady bydlí a jestli s ním chcete 
mluvit, tak sedí na lavičce před 
domem".

Okénko
pro děti

Zaslouženě se čím dál větší oblibě těší lesní kluby a lesní mateřské školky, kde se děti 

přirozenou cestou dostávají blíže k přírodě a učí se jí poznávat a vážit si jí. Představujeme 

Vám dva lesní kluby, které tuto myšlenku statečně uvádějí do praxe.

Lesní skřítci Bílovice nad Svitavou

Lesní klub inspi-
rovaný myšlenkou 
lesních mateřských 
škol vzniknul v roce 
2012 v jedné ze 
zahrad v malebném 
údolí Melatín. Cílem 
je umožnit dětem 
od 3 do 7 let plno-
hodnotné celodenní 
předškolní vzdělává-
ní, výjimečné svou koncepcí. Program pro děti navazuje na dění 
v přírodě, tradice a zvyky – zahrada i okolní lesy jsou vynikající 
základnou pro dětské bádání, zkoumání a objevování všemi 
smysly. Zahrada nabízí kromě tradičních aktivit (pískoviště, hou-
pačky, lanáček…) také ohniště, záhonky, králíkárnu či stolování 
venku.  V dešti a zimě tvoří zázemí dvě vytopené chaty – jedna 
obytná a jedna na spaní. 

O letních prázdninách klub funguje formou několika 
příměstských táborů - týdenních „turnusů“ na vybrané téma 
(V říši čarodějů a kouzelnic, Dobrodružství lesního mužíčka,…). 
V souladu s rytmem roční doby a lidovými tradicemi je i konání 
slavností, kde jsou vítáni a aktivně se jich účastní i rodiny dětí 
(jablíčková, svatomartinská…). Širší veřejnost může poznat 
školku na akcích jako je indiánský den či dny otevřených dveří, 
účastníme se také bílovických jarmarků. Maminky s dětmi 
od 2 do 3 let mají možnost společně zažít atmosféru zázemí 
školky v pravidelném úterním dopoledním programu s názvem 
Lesní klubík.

Lesní klub radovánky – kyjov

Radovánky začaly v Kyjově fungovat na podzim 2013. 
Na počátku stála iniciativa několika maminek, které chtěly 
svým dětem zprostředkovat více autentických prožitků přímo 
v přírodě.  Netlačil nás počet nepřijatých dětí do školky ani 
nespokojenost s fungováním kyjovských mateřských škol – 
hnacím motorem byla nefalšovaná radost našich dětí z pobytu 
venku. Děti milují běhání po loukách, lezení na stromy, rády si 
hrají s blátem, brouzdají v potůčku – tak proč jim to nedopřát? 

Tak mohou Radovánky 
zprostředkovávat dětskou 
radost a pomáhat dětem 
poznávat svět nejen na 
vlastní oči, ale i uši, nohy, 
ruce….

Zázemí kyjovských 
Radovánek tvoří 
pojízdná maringotka. 
Na podzim stála 

v obecních jabloňových sadech, na zimu pak přesídlila 
do podhůří Chřibských vrchů (aby si děti užily zimu v lese) 
a nyní se opět vrátila do Kyjova na louky, aby zde děti mohly 
pečovat o své záhonky a ovocné stromky.

Náš lesní klub fungoval půl roku jako modelové pracoviště 
z projektu ESF, realizovaného o.s. Prostor pro rodinu. Péči 
o děti zajišťují zkušené lektorky – absolventky rekvalifikačního 
programu Péče o malé a předškolní děti. Jsme zaměření hlavně 
na environmentální výchovu. Nyní provoz a všechny další 
aktivity lesního klubu Radovánky zastřešuje  ZO ČSOP – Kyjov.

příRodA děteM
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Jak na
odpad?

Nejvhodnějším řešením je chovat se tak, aby odpad  
vůbec nevznikal. Další cestou je třídění odpadu a jeho 

recyklace. Pak následuje výroba tepelné a elektrické energie 
při spalování odpadu a jako poslední, nejméně vhodná 

varianta odstraňování odpadu, je skládkování.

SMySLeM TřÍdĚnÍ odpAdu 
je jeHo opĚTovné vyuŽITÍ
Odpad je všude kolem nás, ale díky 
technologiím jej dokážeme proměnit 
na věci, které nám dále slouží. Nemusíme 
si toho ani všimnout, ale každý den nám 
projdou rukama desítky užitečných 
předmětů vyrobených z recyklovaných 
materiálů.

Stará PET lahev, kterou správně vhodíme 
do žlutého kontejneru, se k nám může 
vrátit znovu v podobě PET lahve nebo 
jako polyesterové vlákno, které se používá 
na výplň zimních bund a spacáků. 
Najdeme ji v netkaných geotextiliích, 
zdravotnických textiliích, vyrábí se z ní 
vázací pásky, záclony, koberce či interiéry 
aut. Je možné ji až patnáctkrát recyklovat.

Starý papír z modrého kontejneru se 
může znovu použít až šestkrát, tedy 
opětovně z něj vyrobit kancelářský papír, 
knihy, toaletní papír či tepelnou izolaci. 
Jedna tuna tříděného papíru ušetří dva 
vzrostlé stromy. Vzpomeňme na to při 
procházce lesem.

Sklo je pro recyklaci obzvlášť vhodné 
a může se k nám téměř donekonečna 

vracet v různých podobách. Ale jen 
za podmínky, že je správně vhodíme 
do zeleného kontejneru na sklo. Je až 
neuvěřitelné, že od okamžiku, kdy se 
sklenice zbavíme vhozením do správného 
kontejneru, ji v jiné podobě můžeme za 
70 dní nalézt v obchodě. 

Využívání odpadu jako druhotné 
suroviny má své výhody:

• Šetří nerostné suroviny – ropu, rudy, 
písek

• Šetří energii, která je zapotřebí na 
náročnější zpracování primárních 
materiálů

• Pomáhá řešit otázku, co s rostoucím 
množství odpadu

• Dělá z nepotřebného potřebné 

O tom, kde náš odpad skončí, 
rozhodujeme my sami, volba je jen na nás.

odpAd jAko energIe
Co se zbytkem po vytřídění odpadů, které 
se dají recyklovat? Směsný odpad v sobě 
skrývá cenný zdroj energie. Unikátní 
technologické zařízení spalovny dokáže 
odpad velmi čistě a efektivně zpracovat na 
tolik potřebnou energii - teplo a elektřinu. 
Takové zařízení můžete najít i v Brně, a to 
ve společnosti SAKO Brno, a.s. Brněnská 
spalovna využije ročně energii z téměř 
240 tisíc tun směsného odpadu, který 

by jinak skončil bez užitku na skládce. 
Z tohoto odpadu vyrobí teplo pro jednu 
třetinu Brna a elektřinu pro 25 tisíc domác-
ností. Ze škváry, která zbude po spálení, 
dokáže ještě třídit kovy - ročně 4 tisíce tun 
železa a 250 tun neželezných kovů.

Víte že,
jeden kotel brněnské spalovny vyrobí 
za hodinu tolik tepla, jaké by dokázalo měsíc 
vytápět celou školu?

Víte že,
roční produkce tepla pokryje potřeby 
obyvatel středně velkého města  
(40–50 tisíc domácností)?

Víte že,
Brno je jedním ze tří měst v Čr, která 
disponují nejmodernější technologií na 
energetické využití odpadů?

Víte že,
energetickým využitím 
dokážeme zredukovat 
celkový objem komunálního 
odpadu o 90 %? 

Víte že,
energetické využití 
odpadů ušetří každý rok 
až 50 km dlouhý vlak plně 
naložený černým uhlím?

Víte že,
Každoročně dokážeme 
ze škváry separovat 
téměř 4 000 tun 
železných a 250 tun 
neželezných kovů?

přIjďTe nA exkurZI do 
BrnĚnSké SpALovny
ENVIcentrum společnosti SAKO vás 
zve k návštěvě unikátního zařízení na 
energetické využívání odpadu a na 
dotřiďovací linku. Všem zájemcům 
ze škol, podniků i široké veřejnosti 
jsme připraveni ukázat, jak efektivně 
nakládáme s odpady, které měníme na 
užitečné suroviny a energii pro občany 
města Brna. Objednejte se a přijďte nás 
navštívit.

Těšíme se na Vás.  
tel.: 548 138 212,  
email: envicentrum@sako.cz,  
www.sako.cz

SAKO BRNO, a.s.

EKologiEEKologiE
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Habsburgergasse 10a, 1010 Wien
www.timetravel-vienna.at - Tel. +43 1 532 15 14

Otevírací doba denně 10-20 hodiny, poslední vstup 19 hodiny

Odhalte tajemství z Vídně!
7 Multimediální show vč . 5D kino na 1300m² 

inzerce
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čEndova vařEčKatip na výlEt
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z ř í C e n i n A  h R A d u templštejn

Lahodné čerstvé 
vitamíny

Jedná se o zříceninu velmi rozsáhlého hradu  

ze 13. století, který se nachází u obce Jamolice v okrese Znojmo. 

Templštýn je volně přístupnou zříceninou, jsou dochovány zbytky 

paláce, část plášťového opevnění, brána a studna. Před areálem 

hradu na kopci je také ruina štítové zdi, založené později. Nádvoří 

jsou pokryta několikametrovou vrstvou sutin. Dnes však stojí 

za cíl výletu mimo jiné i proto, že se nachází v nádherné krajině 

a rozhled z něj je krásným zážitkem.

Hrad Templštejn byl založen mezi léty 
1281 - 1298. Původně se jednalo o hrad 
o rozměrech 40 a 30 metrů. K rozšiřování 
tohoto jádra však došlo až za pozdějších 
majitelů, protože roku 1312 byl templářský 
řád zrušen a jeho majetek zkonfiskován. 
Hrad koupil Bertold Pirkner a roku 1349 
ho jeho synové prodali Přibíkovi ze Šelm-
berka. Roku 1379 ho vlastnili páni z Lipé, 
kteří hrad rozšířili a přestavěli. V roce 

1482 se hrad stal centrem pánů Osovských 
z Doubravice. Později však páni z Lipé 
získali hrad zpět. Poslední majitel Pertold 
z Lipé se účastnil v letech 1618–1620 sta-
vovského povstání, takže mu bylo panství 
zkonfiskováno. V té době však byl hrad již 
pustý. Uvádí se, že zanikl již před polovi-
nou 16. století při požáru.

povĚST  
o hRAdní Studni 
Kolem hradu děti pásaly dobytek, prolé-
zaly hradní zdi a hrály si na schovávanou. 

Nakonec se usadily u hluboké hradní 
studny, nanosily si roští a zapálily 
oheň. Lesem se rozléhal veselý zpěv 
a jásot.

Když byla zábava nejbujnější, popadl 
jeden z pasáků, Hlavsa se jmenoval, 
botu svého druha Lutoslava a v roz-

pustilosti ji hodil do studny. Bylo po zpěvu 
a po zábavě. Lutoslav, synek chudých rodi-
čů, se dal do usedavého pláče. Teď nesmím 
domů, bědoval. Tu ho napadlo, že by se 
mohl spustit do studny po provaze. Ostatní 
mu byli hned ku pomoci. Sehnali kdejaké 
kusy provazu a svázali je dohromady. Luto-
slav se chytil za jeden konec, ostatní provaz 
drželi a pomalu hocha spouštěli.

Sláva, už je dole! Už botu vylovil a už ho 
táhnou vzhůru. Šťastně se dostal naho-
ru. Radostně zavýskl a prohlíží si botu. 
Už dole ve studni cítil, že je jaksi tuze 
těžká. Je asi plná bláta, myslí si, a chce je 
z ní vyklopit. Ale co to! Místo bláta se z ní 
sypou žluťoučké dukáty.

Teď Lutoslav nevěděl, kam by skočil. Že byl 
dobrého srdce, rozdělil se o vzácný poklad 
s druhy. Tomu dal hrst, tomu taky, Hlavso-
vi dvě a v botě jako by dukátů ani neubylo.

Ale Hlavsovi to bylo málo. Chtěl mít také 
celou botu zlaťáků jako Lutoslav, ačkoli 
toho nepotřeboval. Jeho otec byl nejbo-
hatším sedlákem ve vsi. Hodil tedy nyní 
svou botu do studny a dal se tam spustit. 
Ještě než dosáhl Hlavsa dna, provaz se buď 
ztrhal nebo rozvázal, pošetilý hoch žblunkl 
do vody, ta se za ním zavřela a nikdo ho 
už nespatřil.

Zřícenina se nachází  
v nadmořské výšce 388,7 metrů.

388,7

Turistická známka 
Templštejn má číslo 602.

nejjednodušší variantou přístupu 
je dojet do obce Biskoupky a dále 
na kole (vozidlem) k řece oslavě, 
do lokality pod Templštýnem. 
odtud vystoupat asi 500 metrů  
ke zřícenině hradu.

proČ ŠťÁvy MÍSTo  
ovoCe ČI ZeLenIny?
Zvládli byste v průběhu deseti minut 
sníst naráz kilo pomerančů nebo mrkve? 
Asi byste měli plné břicho, že? Čerstvý 
nápoj lehce propluje trávicím traktem až 
do tenkého střeva, které dopraví všechny 
vitamíny a minerály přímo do krve.  
Organicky nabitá vitamínová bomba plná 
enzymů je velmi lahodná a uvidíte, že si 
tyto nápoje oblíbí celá vaše rodina. 

kdy ŠťÁvy konZuMovAT?
Důležité je tyto šťávy pít vždy na lačný 
žaludek nebo krátce před jídlem. Pokud 
budete trávit nedělní oběd a zapijete ho 
čerstvou šťávou, veškerý účinek je ten 
tam. Šťáva nemůže přes masu potravy 
projít a cukry v ní obsažené začnou kvasit. 
Naopak vám způsobí nepříjemnosti 
v podobě pálení žáhy či nadýmání a vitální 
látky přijdou nazmar.  Šťávy pijte čerstvé 
a uchovávejte je v chladu maximálně 
dvanáct hodin. Po odšťavnění probíhají 
oxidační procesy a snižuje se obsah 
vitálních látek, u citrusů je již po patnácti 
minutách výrazně snížen vitamín C. 

jAk ŠťÁvy ZÍSkAT?
Dnes už je na trhu velký výběr 
odšťavňovačů – šnekových s pomalými 
otáčkami, citrusovačů či odstředivek. 
Věřte, že investice do těchto přístrojů 
nebudete litovat. Další možností, finančně 
mnohem náročnější, jsou fresh bary.

Zeleninové a ovocné šťávy mají blahodárný 
účinek na naše tělo. Na internetových 
stránkách www.zdravinadlani.cz se dozvíte 
více o konkrétních účincích čerstvých šťáv.

V dnešní době, kdy jsou potraviny čím dál méně kvalitní, 

trpí mnoho lidí nedostatkem vitamínů a minerálů. Díky 

konzumaci masa, mléčných výrobků a alkoholu, v důsledku 

kouření a zamořeného životního prostředí má naše tělo větší 

požadavek na spotřebu těchto vitálních látek, a je proto 

nutné dbát na jejich dostatečný přísun. V ovoci a zelenině 

je minimum kalorií a díky velkému obsahu vody a téměř 

žádnému tuku je můžeme konzumovat v neomezeném 

množství. Navíc mají vysokou enzymatickou hodnotu, 

čímž podporují trávení. Pití čerstvě vylisovaných šťáv čistí 

a detoxikuje organismus, podporuje trávení, snižuje nadváhu, 

odstraňuje únavu a dodává tělu energii a vitalitu.

Několik osvědčených receptů:  
• mrkev, jablko, řepa, celer
• pomeranč, jablko, mrkev, zázvor 
• řapíkatý celer, pomeranč, petrželka 
• mrkev, řapíkatý celer, jablko, pomeranč, 

červená řepa



volal kamarád Martin: „Co kdybychom uspořádali pro Matyho koncert?“ Samozřejmě jsem byla pro, slovo dalo slovo a ve Westernovém městečku v Boskovicích se konal DEN PRO MATYHO. Byla sice zima, ale ti, kterým není osud malého dítěte lhostejný, se zúčastnili. Hrála nám úžasná kapela Mariachi Espuelas, paní Blanka vyřídila potřebná povolení, obyvatelé městečka připravili pro děti soutěže a já jsem obešla pár sponzorů, rodinu, kamarády, abychom dali dohromady nějaké dárky pro děti jako odměnu v soutěžích.

Den pro Matyho byl plný pozitivní energie a řekla bych, že se nám docela i vydařil. Rodiče s Matyáškem a jeho mladším bráškou se také zúčastnili a byl to fajn prožitý den, za který bych chtěla ze srdce poděkovat všem, kteří se na něm podíleli: majitelům městečka za ochotu a pomoc akci uskutečnit, skvělé kapele Espuelas, těm, kteří se starali o děti a připravili jim soutěže, zkrátka všem, kdo přidal ruku k dílu. Můj dík patří také klientům z domova se zdravotním postižením SRDCE V DOMĚ, kteří nám vytřídili víčka podle barev. A rodičům Matyho bych chtěla vzkázat: „Jsme tady pro vás v dobrém i ve zlém, máme vás rádi.“ A samozřejmě a především děkuji své rodině za obětavou podporu.

Lucie, Mikulov

Paní Lucii za její příběh 
posíláme odměnu.

Pošlete nám také svůj 
rodinný příběh na e-mail:

rodinka@rodinnepasy.cz

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

Příběh začal zhruba před rokem, kdy nám naše kamarádka 

oznámila, že její syn Matyáš po více než ročním běhání po 

doktorech zná konečně diagnózu: METACHROMATICKÁ 

LEUKODYSTROFIE, což je vzácná genetická porucha. 

První naší reakcí byl pláč, beznaděj a zoufalství. Co teď? 

Co budeme dělat? Přece nebudeme jen tak sedět se 

založenýma rukama, brečet a čekat, až se naplní výrok pana 

doktora: „Většina pacientů umírá 2–4 roky po stanovení 

diagnózy.“ Musí přece existovat něco, co mu pomůže! 

Jenže na vše, co by eventuálně mohlo Matyáškovi alespoň 

prodloužit život, bylo díky doktorům, kteří odkládali 

nákladné testy až na poslední chvíli, pozdě. A první, co mě 

napadlo, byla slavná VÍČKOMÁNIE, která se u nás množí 

jako houby po dešti. Peníze budou potřeba v každém 

případě. Jenže to nebylo tak jednoduché, jak jsem si zpočátku 

představovala. Víčka přibývala pomalu a já jsem byla 

nejdřív naštvaná na všechny kolem sebe, že jim to musím 

neustále připomínat, a potom i na ty, které jsme viděla 

v televizi, protože oni se tam dostali a našeho Matyho tam 

i přes moje emaily a telefonáty nechtějí dát. Ale nejvíc jsem 

se zlobila sama na sebe, že nedokážu udělat víc, že jsem 

prostě neschopná. Čas šel dál a víčka pomalu přibývala, 

jenže jich pořád nebylo tolik, aby to pokrylo náklady, 

které se kupily: speciální vozíček na doma, další na ven, 

bezbariérové bydlení, speciální autosedačka a další nezbytné 

věci. V současné době má Maty jen domácí vozíček, domeček 

v rekonstrukci a vozíčko-kočárek na ven, který jim slavná 

zdravotní pojišťovna odmítá proplatit. Jednoho dne mi 

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.

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

Objevte tajemství Vídně! 7 atrakcí s kinem 5D v klášteře Sv. 
Michaela. Vydejte se na multimediální cestu dějinami Vídně 
počínaje římskou osadou Vindobona až do současnosti, všemi 
smysly zde budete 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 každé vstupné.  
Rodinné vstupenky 49 € (místo 64 €).

Mariazellerbahn  
- Himmelstreppe
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 2742/360 990-99 
info@noevog.at
www.noevog.at/mariazellerbahn

Našimi úzkokolejnými vlaky Himmelstreppe (schody do nebe) 
projedete údolím Pielachtal, Národním parkem Ötscher-
Tormäuer až do města Mariazell. Od léta 2014 se navíc na 
této trati budete moct svézt v některém z našich čtyř nových 
panoramatických vlaků s prémiovým vybavením.

20% slevy na pravidelné jízdy

Wachaubahn
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 2742/360 990-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/wachaubahn

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

20 % slevy na zpáteční jízdenky:  
Krems – Emmersdorf.

Gemeindealpe 
Mitterbach
3224 Mitterbach, Seestraße 28
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 2742/360 990-99
info@noevog.at 
www.gemeindealpe.at

Sportovní zážitky v úchvatné přírodě s panoramatickým 
pohledem na předhůří Alp a na Mostviertel. Výletní trasy 
a Mountaincarts nebo Monsterroller (dvoj a tříkolové atrakce) 
nadchnou malé i velké.

Nyní 29 € namísto 31 € na horskou 
a údolní jízdu.

Waldviertelbahn
NÖVOG Infocenter
Tel.: +43 2742/360 990-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/waldviertelbahn

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

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

Reblaus Express
NÖVOG Infocenter
Tel.:  +43 2742/360 990-99
info@noevog.at 
www.noevog.at/reblausexpress

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

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

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

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. Vy i celá Vaše rodina zde užijete hry, radost 
a nádheru pestrých zahrad s květinovým mořem, kterých zde 
naleznete přes čtyřicet, prožijete 4 roční období v zahradách, 
slaměný skákací hrad, zahradu s rytíři a brněním, zahradu 
s hřištěm pro starší děti, nový dětský program a zahradní 
restauraci se specialitami pro nejmenší mlsouny.  
Otevírací doby: od půlky března do 3. 11. 2014,  
po–so 9.00–18.00 hod, neděle a dny volna 10.00–17.00 hod. 
V adventním kouzlení (3. 11.–21. 12. 2014),  
po–ne 10.00–19.00 hod.

30 % sleva na dětské vstupné

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 
prohlídka sklárny s muzeem a výstavou

Kletterpark Rosenburg
3573 Rosenburg 1
Tel.: +43 664/39 18 319
www.kletterpark.at
rosenburg@kletterpark.at

Zážitek z lezení s pocitem džungle před branami Vídně pro 
celou rodinu. Lezecké parkury s různými stupni obtížnosti 
a atrakce Flying Fox Stationen „Zastávky netopýrů kaloňů“.

Sleva 10 % na cenu vstupného

LOISIUM 
Weinerlebniswelt
Loisium Allee 1, 3550 Langenlois
Tel.: +43 27 34/32 2 40-11
Fax: DW 30
www.loisium-weinwelt.at
info-weinwelt@loisium.at

Udělejte si procházku světem zážitků LOISIUM a zažijete 
mystickou, napínavou a jedinečnou a jedinečnou poznávací 
cestu, která Vás i celou rodinu zasvětí do tématu Vídeň. 
K dispozici jsou Vám audio průvodci v 10 jazycích.

Hit pro rodiny s dětmi (2 dospělí + 
max. 2 děti) 21 € (namísto 23 €), Hit 
pro jednotlivce s dětmi (1 dospělý + 
max. 2 děti) 12 € (namísto 13,50 €).

NÖ Schneebergbahn 
GmbH
Bahnhofplatz 1
2734 Puchberg/Schneeberg
Tel.: +43 26 36/36 61-0
www.schneebergbahn.at
office@schneebergbahn.at

Vítejte v ráji pro oči – na sněhové hoře „Schneeberg“, která 
se současně nejvyšší horou Dolního Rakouska! Tratí „Schnee-
bergbahn“ proniknete do netknutého horského světa, kde Vám 
neporušená příroda, nádherné horské planiny a salaše, infor-
mativní kaleidoskop kostelíčka Elisabethkircherl, dále nejvýše 
položená galerie a označená snadno zvládnutelná okružní trasa 
do okolí hory Wachsriegel, nabízí jedinečné zážitky.

Speciální rodinné tarify: rodiče za-
platí za jízdu horami a údolím 30 € (na-
místo 35 €) na osobu. Děti od 6 do 15 let 
zaplatí za jízdy horami a údolím 17,50 €. 
Děti mladší 6 let zdarma – při sezení na 
klíně dospělého cestujícího.

ÖKO-Feriendorf 
Schlierbach
Sonnleiten 7, 4553 Schlierbach
Tel.: +43 75 82/83 0 45
Fax: DW 12
www.feriendorf.schlierbach.at
feriendorf@schlierbach.at

Malá vesnička pro skvělé prázdniny s venkovním bazénem 
a útulnými, příjemně zařízenými dřevěnými chatami, 
v klidném prostředí na okraji vesničky, přímo u vstupu do 
Národního parku Kalkalpen. V hlavním domě s recepcí je Vám 
k dispozici prádelna se sušičkou (za poplatek). V bezprostřední 
blízkosti lze denně koupit čerstvé produkty našich pěstitelů 
biologických potravin. Na požádání Vám rádi zajistíme 
bezplatný odvoz či dovoz z/na nádraží.

Při příjezdu dětí v létě dostane každé 
zdarma zmrzlinu a v zimně nápoj.

Brandner Schiffahrt 
Wachau
3313 Wallsee
Tel.: +43 74 33/25 90-21
www.brandner.at
schiffahrt@brandner.at

Ahoj rodiny! Každodenní jízdy lodí od dubna do října z města 
Krems nebo Melk. Lodě pro děti – nabídka pro radost a hry 
na Dunaji; skvělé hrací koutky s obrovským puzzle ze dřeva 
a interaktivní lodí; čerstvé dětské speciality z palubní kuchyně; 
hlavní paluba je bezbariérová.

Sleva 10 % linkové jízdenky pro rodiče, 
prarodiče, děti do 9 let zdarma a děti 
10-15 let se slevou 50 %.

pokud 
byste chtěli 

pomoct Matymu 
finančním příspěvkem 

nebo sběrem víček od peT 
lahví, kontaktujete naši redakci 

nebo přímo navštivte  
Matyho facebook  

„Víčka pro Matyáška“.

Bankovní spojení sbírky: 
2000035915/2010
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Noví poskytovatelé S Rodinnými pasy  
za kulturouod 16. 2. 2013 do 19. 4. 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. Národní památkový ústav, který se stal naším novým významným 

poskytovatelem, spravuje největší soubor nemovitého kulturního dědictví 
České republiky. Stará se celkem o 104 památkové objekty, mezi něž patří 
hrady, zámky, kostely, kláštery, skanzeny či technické památky, historické 
zahrady a parky. V rámci partnerství vám na řadu z těchto památkových míst 
poskytuje příjemnou slevu ve formě 1 + 1 vstupenka zdarma. Seznam míst, 
pro která tato sleva platí, vám přinášíme na této straně a aktuálně jej také 
najdete vždy na webu Rodinných pasů.

JČK - Jihočeský kraj, JMK - Jihomoravský kraj, KVS - Kraj Vysočina, LBK - Liberecký kraj, MSK - Moravskoslezský kraj, 

OLK - Olomoucký kraj, PDK - Pardubický kraj, PLK - Plzeňský kraj, SČK - Středočeský kraj, USK - Ústecký kraj

místo objekt web

dačice (jČK) Zámek dačice www.zamek-dacice.eu

nové Hrady (jČK) Středověký hrad www.hrad-novehrady.eu

Bučovice (jMK) Zámek v Bučovicích www.zamek-bucovice.cz

Kunštát (jMK) Zámek Kunštát www.zamek-kunstat.cz

rájec nad Svitavou (jMK) Zámek rájec www.zamekrajec.cz

Uherčice (jMK) renesanční zámek www.zamek-uhercice.cz

náměšť nad oslavou (KVS) Zámek náměšť www.zamek-namest.cz

Hrádek nad nisou (LBK) Hrad Grabštejn www.hrad-grabstejn.cz

Hrubý rohozec (LBK) Zámek Hrubý rohozec www.hruby-rohozec.cz

Zákupy (LBK) Zámek Zákupy www.zamek-zakupy.cz

ostrava – Michálkovice (MSK) důl Michal www.dul-michal.cz

raduň (MSK) Zámek raduň www.zamek-radun.cz

Vizovice (oLK) Zámek Vizovice www.zamek-vizovice.cz

Litice nad orlicí (pdK) Hrad Litice www.hrad-litice.cz

Slatiňany (pdK) Zámek Slatiňany www.zamek-slatinany.cz

Horšovský Týn (pLK) Hrad a zámek Horšovský Týn www.horsovsky-tyn.cz

Kladruby u Stříbra (pLK) Klášter Kladruby www.klaster-kladruby.cz

Manětín (pLK) Zámek Manětín www.zamek-manetin.cz

nezvěstice (pLK) Zámek nebílovy www.zamek-nebilovy.cz

plasy (pLK) Klášter plasy www.klaster-plasy.cz

Křivoklát (SČK) Hamousův statek www.zbecno.cz

Hořovice (SČK) Zámek Hořovice www.zamek-horovice.cz

petrovice (SČK) Hrad Krakovec www.hrad-krakovec.cz

Mníšek pod Brdy (SČK) Zámek Mníšek www.zamek-mnisek.cz

Sázava – Černé Budy (SČK) Klášter Sázava www.klaster-sazava.cz

Zdice (SČK) Hrady Žebrák a Točník www.hrad-zebrak.cz

Benešov nad ploučnicí (USK) Zámek Benešov nad ploučnicí www.zamek-benesov.cz

duchcov (USK) Zámek duchcov www.zamek-duchcov.cz

Krásný dvůr (USK) Zámek Krásný dvůr www.krasny-dvur.cz

Libochovice (USK) Zámek Libochovice www.zamek-libochovice.cz

Most (USK) Gotický kostel www.kostel-most.cz

Velké Březno (USK) Zámek Velké Březno www.zamek-vbrezno.cz

Ústí nad Labem (USK) Zubrnický skanzen www.skanzen.zubrnice.cz

Auto-moto

Pneuservis Pneumobile
Na Návsi 180/1, 669 04 Znojmo
info@pneumobile.cz
www.pneumobile.cz
tel.: 515 220 610, 776 777 155

10 % na prodej - až 30% na pneu, 
autopříslušenství
30 % na služby - práce
20 % na ruční čištění interiérů vozů
5 % na prodej zboží

Dům, bydlení, vybavení 
domácností a zahrady

Květinářství Myflowers
Divišovo nám. 9, 669 02 Znojmo
klara.jordan@seznam.cz
www.my-flowers.cz
tel.: 604 131 344

5 % na ostatní sortiment a svatební kytice 
a výzdobu
10 % na řezané a hrnkové květiny

OKNOSTUDIO, s.r.o.
Palackého třída 104, 612 00 Brno
oknostudio@oknostudio.cz
www.oknostudio.cz
tel.: 545 212 920

47 % na plastová okna a dveře
10 % na stínící techniku

Svítidla
Smetanova 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 052

5 % na celý sortiment mimo akčního zboží

Elektro, komunikace 
a média

Telefony - počítače
Milady Horákové 10, 669 02 Znojmo
info@telefony-pocitace.cz
www.telefony-pocitace.cz
tel.: 515 264 364, 608 769 763

5 % na prodej zboží
30 % na služby - práce

Ostatní
Dr. Cosmetic
Havířská 548, 664 11 Zbýšov
obchod@drcosmetic.cz
www.drcosmetic.cz
tel.: 731 453 849

10 % na veškerý sortiment

MPcosmetic s.r.o.
Svatopetrská 536/20, 617 00 Brno
info@drogeriezitalie.cz
tel.: 777 127 805

25 % na italské drogistické zboží zn. 
SOFT, BIOFORM, MANGIACALCARE, 
SCANSAFATICHE, španělské AMALFI, 
ORO a další i české výrobky

Péče o tělo
Masáže a fyzioterapie  
Bc. Jaroslava Hrozková
Grohova 6, 602 00 Brno
masaze-fyzio-hrozkova@seznam.cz
www.masaze-fyzio-hrozkova.webnode.cz
tel.: 776 088 985

200 Kč na každý druh masáže, která je 
v běžné hodnotě 500 Kč

Masáže Lenka Pukančíková
pulena63@seznam.cz
www.masaze-vyskov.cz
tel.: 605 272 771

Pobočky:
• Jamborova 59, 615 00 Brno
• Lysovice 124, 682 01 Lysovice
• Nám. Obránců Míru 3, 682 01 Vyškov

10 % na nabízené služby

Sport
Kola Novák
Svitavská 14c
678 01 Blansko
zdeneknovak11150@seznam.cz
www.kolanovak.cz
tel.: 516 419 530, 602 525 319

7 % mimo akce

Ski servis - Kola Novák
Svatopluka Čecha 7
678 01 Blansko
zdeneknovak11150@seznam.cz
www.kolanovak.cz
tel.: 516 419 530, 602 525 319

5 % na servis

Ubytování, stravování, 
cestování

Hotel Bermuda***
Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo
info@hotelbermuda.cz
www.hotelbermuda.cz
tel.: 515 223 869

10 %

Restaurace Bermuda
Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo
info@hotelbermuda.cz
www.hotelbermuda.cz
tel.: 515 223 869

10 %

Restaurace U Karla
Mikulášské náměstí 6, 669 02 Znojmo
tel.: 624 222 560

5 %

Volný čas a hobby
Vyhlídkový let balonem Viktoria
info@viktoria-vzduchoplavebni.cz
www.viktoria-vzduchoplavebni.cz
tel.: 608 508 058

Pobočky:
• Bří. Mrštíků 24, 614 00 Brno
• Holešín 12, 679 02 Rájec-Jestřebí
• Svitavská 21, 678 01 Blansko

10 % na všechny ostatní letenky a služby
25 % na Rodinnou vzduchoplavbu

Zdravotnictví
Lékárna „Přímětická“
Pod Svatým Janem 419/2, 669 04 Znojmo
lekarnik@volny.cz
www.lekarnik.net
tel.: 515 228 355

5 % na veškerý volně prodejný sortiment 
a na doplatky za přípravky hrazené ze zdr. 
pojištění

Lékárna Typos
Běhounská 15, 602 00 Brno
info@lekarnatypos.cz
www.lekarnatypos.cz
tel.: 778 437 811

5 % na veškerý volně prodejný sortiment 
lékárny

Nekuda OPTIK
nekudaoptik@centrum.cz
www.nekudaoptik-kurim.cz

Pobočky:
• Legionářská 463, 664 34 Kuřim, tel.: 541 

214 336
• Vážného 21, 621 00 Brno,  

tel.: 604 308 352

10 %
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NEJVĚTŠÍ 
RAKOUSKÝ PARK
PRO VOLNÝ ČAS

od 5. dubna do 26. října 2014
Duben - září: 9 - 18 hod  |  Říjen: 10 - 17 hod


