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projekt Rodinných pasů se v Pardubickém kraji 
realizuje již sedmým rokem.  Za tuto dobu stále 
roste počet poskytovatelů slev i držitelů karet, 
kterých je v současné době více než 10 000. 

Vedle projektu rodinných pasů jsou 
v  Pardubickém kraji realizovány další aktivity 
na podporu rodin, dětí, mládeže, seniorů či 
lidí se zdravotním postižením. Díky velmi 
dobré spolupráci s neziskovými organizacemi 
a donátory z řad podnikatelů z Pardubického 
kraje se již čtyři roky daří realizovat tzv. Burzu 
filantropie, která zajišťuje podporu prospěšných projektů. 

Velký význam pro realizaci prorodinných aktivit má dobrovolnictví, 
kterého se aktivně účastní jak studenti a střední generace, tak i senioři. 
V této oblasti vidím velký potenciál pro vzájemnou podporu a předání 
zkušeností napříč generacemi. I proto jsme část tohoto časopisu věnovali 
právě dobrovolnictví a Burze filantropie. 

Uvnitř časopisu opět naleznete seznam poskytovatelů slev na nejrůznější 
druhy zboží, služeb či zážitků. Věřím, že v tomto období, kdy přemýšlíme, 
čím obdarovat své nejmilejší o Štědrém dnu, může být přehled slev 
dobrou inspirací, jak blízké potěšit.  

Zimní období a čas Vánoc jsou jedinečnou příležitostí v roce zastavit se 
a prožít společné chvíle s rodinou. A tak vám přeji, abyste si tyto vzácné 
chvíle užili ve zdraví, radosti a v klidu.

Pavel Šotola
radní Pardubického kraje  

pro sociální péči a neziskový sektor

Milé rodiny, vážení čtenáři,

E d i t o r i a l



Osobní rozvoj je velké téma dnešní doby. A někdy je chápáno 
i tak, že jakmile na sebe člověk přijme závazek vážného 
a hlubokého vztahu, nemůže se už sám sobě a vlastnímu rozvoji 
dostatečně věnovat. A tak se často závazků bojíme a utíkáme 
před nimi. 

Je velká škoda, dívat se na partnerství takto. Ve skutečnosti 
může být vše naopak - právě jako pár můžeme a máme společně 
růst. Potřebujeme výzvy, zážitky, společné úkoly, při kterých 
pracujeme pro dobrou věc, při kterých se vzájemně doplňujeme 
a obohacujeme. Dokonce i moderní věda při svém bádání „jak 
si udržet vztahy na celý život“ dochází k závěrům, které říkají: 
zaměřme se na „osobní rozvoj ve dvoučlenném týmu“. Hledejme 
to, co budeme dělat rádi společně - ať je to velké, malé, bláznivé, 
vážné, dobrodružné nebo klidné... Zaměřme se na to, jaká jsou 
naše společná přání, sny a touhy... 

MluvMe o svých snech
Mluvit spolu je základ každého vztahu. Rozhovor však nemá 
sloužit jen k výměně informací o „provozních“ věcech v rodině, 
ale především má být výrazem vzájemného vztahu a snahy jej 
prohlubovat. 

Udělejme si „brainstorming“ – to znamená říkejme si vše, co nás 
napadá, ať to je či není reálné a uskutečnitelné – co si přejeme 
dělat jako pár:

• budeme si číst z oblíbené knížky
• koupíme si houpací síť pro dva
• pojedeme k moři 
• budeme se dívat na západ slunce
• uděláme si piknik v trávě
• zavážeme si oči a budeme se vzájemně  

poslepu vést
• budeme si nahlas číst naše milostné dopisy  

a napíšeme si nějaký nový
• projdeme se v noci za úplňku 
• vyjedeme si na kolech
• vyrazíme do kina a potom na večeři
• půjdeme si zahrát volejbal a minigolf
• budeme se dívat na náš oblíbený film
• pojedeme lyžovat
• zapojíme se do aktivit pro rodiny v našem okolí 
• s přáteli uděláme dobrodružný program pro naše děti
• dopřejeme si společný prodloužený víkend v lázních
• napíšeme si, čeho si na sobě vážíme, co nám dělá radost 

a co si přejeme...

Vezměme si kalendář a najděme termín. Ale nejen jednorázově, 
nejlépe pravidelně. Chceme-li se v něčem rozvíjet, musíme tomu 
dát především svůj čas a ochotu. To platí i v partnerství. Vztah 
je třeba neustále budovat a pracovat na něm. Máme možnost 
rozvíjet se nejen jako jednotlivci, ale i jako pár. A je krásné 
stále více poznávat a chápat, že: „Jsme kmenem jednoho stromu 
a můžeme společně růst“... 

pojĎMe se roZvÍjeT ve dvouČlennéM TýMu!

Čas k uskutečnění 
našich přání  
aneb 
osobní rozvoj 
ve dvou

„Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, 
ale v tom, že se díváme stejným směrem.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

Chceme-li se v něčem 
rozvíjet, musíme tomu 
dát především svůj 
čas a ochotu.
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N A  j A k ý C h  a k c Í c h  
p o ř á d A N ý C h  v  r á M C i

rodinných pasů
j S M E  S E  v  p a r d u b i c k é M  k r a j i 

M o h L i  p o t k A t …

Projekt Rodinných pasů je zaměřen na rodiny s dětmi a úzce spolupracuje i s neziskovými  
organizacemi, které mají mnohdy podobné cíle. Díky tomuto spojení jsme od posledního vydání  

časopisu Rodinka mohli nabídku Rodinných pasů rozšířit do nových lokalit v kraji, a přispět tak k dalšímu  
nárůstu počtu držitelů karet Rodinných pasů. V současné době jejich počet přesahuje 10 000.

Čendovo 
vánoČní přání 
11. 12. 2014 – AFI Palác 
Pardubice

ŠIKLÚv MLÝn 
22. 8. 2015

den dětí 
s dobrovoL-
níKy z centra 
HoLoubeK 
29. 5. 2015 – Holice

Hravé 
odpoLedne 
na farMě 
9. 9. 2015 – obec Spojil 
u Pardubic
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Koalice 
nevládek Pardubicka 

(KONEP) je otevřeným sdružením 
neziskových organizací působících v Par-
dubickém kraji. Mezi širokou škálu jeho 
aktivit patří také nově zřízené dobrovol-
nické centrum, které vzniklo na základě 
poptávky neziskových organizací 
a potřeby pomoci z řad dobrovolníků 
v Pardubickém kraji. 

Zvláštností 
dobrovolnického 

centra KONEP je projekt, na němž 
spolupracuje se Statutárním městem 
Pardubice a který je založen na mezi-
generačním zapojení seniorů – dob-
rovolníků do některých pardubických 
mateřských a základních škol. Náplní 
jejich činnosti ve školkách je pomoc při 
práci s dětmi, jako je četba, hudebně 
pohybová činnost, oblékání, stravování, 
hygiena, společenské hry či úklid po hře. 

Na základních školách se může jednat 
například o doučování, vedení kroužků 
nebo doprovod menších děti na mimo-
školní akce. Smyslem tohoto snažení je 
propojení seniorů a nejmladší generace, 
které bude přínosem pro obě strany: 
senioři díky dobrovolnictví neztrácejí 
kontakt s vnějším prostředím, realizují 
se a zůstávají aktivní a sebevědomí, děti 
se zase učí mezigenerační solidaritě, tole-
ranci a mnohdy i starým zvykům nebo 
dovednostem našich babiček a dědečků.

v pArdubiCíCh  
poMáhAjí senioři 

v MAtEřSkýCh  
škoLkáCh

Mateřské a rodinné centrum Krůček 
Svitavy, z. s. se letos již po šesté zapojilo 

do programu Ev-
ropské dobrovol-
né služby (EDS). 
V současné době 
ve Svitavách hostí 
dvě dobrovolnice, 
jedna pochází ze 
Španělska a dru-
há ze sousední-
ho Německa. 

Novinkou 
a zajímavostí 
letošního roku je 
spuštění aktivity 
street teaching 

v parku Jana Pa-
lacha ve spolupráci s městem Svitavy 
a Městskou knihovnou ve Svitavách 

a animátorského programu na svitav-
ském koupališti ve spolupráci s organi-
zací Sportes Svitavy s.r.o. V parku tak 
vznikla čtenářská lavička s knihbudkou, 
a právě díky evropským dobrovolni-
cím Sandře a Dany-Marii z MC Krůček 
(za asistence české dobrovolnice Katky 
a českého dobrovolníka Tomáše) mohl 
vzniknout první pravidelný street tea-
ching, jehož náplní je výuka angličtiny 
o prázdninách. Street teaching probíhá 
neformální a nenásilnou metodou, děti 
se učí angličtinu prostřednictvím inter-
aktivních her a zábavných tvůrčích či 
poznávacích aktivit.

vE SvitAváCh zApojují  
i dobrovoLNíky z evropy

ro d i n K a  p o d p o ru j E
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rozhovor 
S dobrovolnÍkeM

co vás přiMělo sTáT se 
dobrovolnÍkeM?
Jednoznačně snaha pozitivně změnit život 
v blízkém okolí. 
Stavět studny v Africe má určitě smysl, ale 
proč pomáhat někde „venku“, když tady je 
práce dost a navíc mohu být prospěšný ve 
svém rodném městě.
Myslím si, že spousta lidí by ráda pomáha-
la, ale jejich snaha končí u třídění odpad-
ků. A to je škoda, protože dobrovolnická 
pomoc není nijak zvlášť časově náročná 
– hodina, maximálně hodina a půl týdně, 
a není ani složitá, ale je velmi prospěšná.

jak jsTe se doZvěděl 
o MožnosTi vykonávaT 
dobrovolnickou službu?
Už si nevzpomínám, asi na Facebooku. 
Ten mě nasměroval na web Farní charity v 
Litomyšli. Dobrovolnické centrum tam má 
celou svou záložku. Pak už to bylo snadné.

co následovalo?
Nejprve jsem musel vyplnit jednodu-
chý dotazník na webu dobrovolnického 
centra. Do týdne se mi ozval koordinátor 
Jakub. Sešli jsme se a popovídali si, jakou 
pomoc si představuji, co očekávám a co 
očekává dobrovolnické centrum ode mě, 
jaká je realita a jak to vše funguje. Takový 
neformální vstupní pohovor.
Jednou z podmínek je bezúhonnost, 
a proto jsem musel předložit i výpis 
z trestního rejstříku.

Mohl jsTe si ZvoliT 
konkréTnÍ dobrovolnickou 
ČinnosT?
Od začátku jsem měl jasnou vizi – chtěl 
jsem pomáhat seniorům. Z toho důvodu 

jsem začal chodit do litomyšlské respitní 
péče. Je to zařízení pro klienty, o které 
se starají jejich blízcí, kteří jim ale 
právě teď tu péči poskytnout nemohou. 
Takový klient může „respitku“ využívat 

až tři měsíce. Jako dobrovolník tam 
pravidelně docházím, povídám si 
s nimi, hrajeme různé hry, a když je chuť 
a pěkné počasí, jdeme na procházku. 
Každý potenciální dobrovolník má na 
výběr ze dvou dlouhodobých programů. 
Gabriel je zaměřen na pomoc seniorům, 
v programu Daniel pomáháte dětem. 
A pak je tu celá řada jednorázových akcí 
– tříkrálová sbírka, Festival deskových 
her, úklid Litomyšle anebo veřejné čtení 
Máchova Máje.

a jak se váM ZaTÍM 
„dobrovolniČenÍ“ lÍbÍ? 
naplňuje TaTo ČinnosT vaše 
oČekávánÍ?
Líbí, jinak bych ji přece nedělal, vždyť je 
dobrovolná. 
Nejenom že očekávání naplňuje, ale také 
přesahuje. Jako dobrovolník mám mož-

nost nahlédnout do zákulisí sociálních slu-
žeb a setkávat se s lidmi z oboru. Také můj 
názor na seniory se změnil tím správným 
směrem. A získal jsem i spoustu odbor-
ných znalostí, ke kterým bych se jinak ni-

kdy nedostal. V neposlední řadě jsem také 
našel v řadách dobrovolníků několik ka-
marádů. Je fajn být s lidmi, kteří smýšlejí 
stejně jako já.

jak jsou váM 
v dobrovolnickéM cenTruM 
při FarnÍ chariTě liToMyšl 
nápoMocni při vašÍ 
ČinnosTi?
Máme dva profesionální koordinátory 
a to je velká výhoda. Koordinátor se stará 
o dobrovolníky po metodické stránce, ale 
současně je i jejich parťákem. Koordinátor 
poskytuje odbornou radu a konkrétní po-
moc. Dvakrát do roka máme také povinné 
supervize.

MyslÍTe, že se 
dobrovolnÍkeM Může sTáT 
kdokoli? jsou obavy Z Toho, 
Zda Můžu býT prospěšný, 
opodsTaTněné?
Nevím, jestli je dobrovolnictví vhodné 
pro každého, ale je to účinný výchovný 
nástroj. Jako mladý a zdravý člověk jsem 
si dlouho neuvědomoval některé aspekty 
stáří. Dnes se na seniory dívám s mno-
hem větším respektem. V tomto směru mi 
bylo dobrovolničení určitě dobrou školou 
a zajímavou životní zkušeností. Obavy 
potenciálních dobrovolníků naprosto 
chápu, sám jsem se dlouho rozmýšlel, jestli 
se mám zapojit.  Ale strach není na místě! 
Není to těžká práce a být dobrovolníkem 
zvládne každý, i díky odbornému personá-
lu a plné podpoře ze strany koordinátorů.

Martin

„být dobrovolníkem
zvládne každý.“

7rodinKa 2015www.rodinnepasy.cz
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burzA fiLANtropiE 
p odp oru j E  tA k é

rodiNy S dětMi

Burza filantropie jako transparentní nástroj k podpoře projektů  
neziskových organizací umožňuje setkání zástupců podnikatelského sektoru, 

neziskových organizací a veřejné správy.

O Burze filantrOpie 
řekli…
„Velkou radost mi dělá především stále 
se zlepšující úroveň prezentací projektů 
neziskovek, které jsou dobře připraveny 
zodpovídat podrobné dotazy donátorů na 
ekonomické stránky projektu. Řada těchto 
projektů se týká dětí a mládeže, rodin, 
seniorů i osob se zdravotním postižením. 
Velké poděkování patří nejen všem pravi-
delným donátorům za jejich dlouholetou 
podporu burzy a šíření jejího dobrého 
jména, ale i těm novým, kteří se nebáli 
s námi v tomto ročníku vstoupit do společ-
ného příběhu Burzy filantropie.“ 

Pavel Šotola 
radní Pardubického kraje pro sociální péči  

a neziskový sektor

„Burza filantropie je dle našeho názoru 
jeden z nejlepších sociálních projektů, 
které v poslední době vznikly. Jasně a prů-
hledně získává a rozděluje prostředky 
mezi potřebné neziskové regionální orga-
nizace. S většinou organizací pak v rámci 
našeho regionu přicházíme do styku 

a jsme schopni i osobně zhodnotit přínos 
daného projektu. Jsme rádi, že se Burzy 
filantropie můžeme účastnit. Zážitky 
spojené s touto akcí jsou emotivní a nutí 
každého z nás k zamyšlení.“ 

Romana Blaselová  
referentka marketingu KONZUM,  

obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

„Burza filantropie umožňuje různým 
typům organizací zasednout k jednomu 
stolu jako rovnocenní partneři – ať jsou 
to zástupci kraje, obcí, soukromých firem 
či nadací nebo neziskových organizací. 
Vytváří tak aktivní občanskou společnost 
– společnost, která díky svému potenciálu 
dává možnost vzniknout zajímavým pro-
jektům, novým službám, které pomáhají 
rodinám a dětem, zkvalitňují životní 
prostředí a celkově se snaží o zlepšení 
života ve městě. Právě konkrétní pomoc 
pro konkrétní projekty je to, co nás 
sbližuje a co je v praxi nejvíce funkční. 
Vážíme si možnosti zapojit se do této 
aktivity. Děkujeme.“ 

Ondřej Balog  
Amalthea, o.s.

K podpořeným žadatelům v rámci 
letošní Burzy filantropie patří Rodinné 
centrum Srdíčko s projektem „Chlap-
ská dílna“, který vychází z mužské 
potřeby tvořit, budovat, zabezpečovat. 
Bohužel, více než polovina mužů vyrůstá 
bez táty a jejich dovednosti jsou malé. 
Tento projekt pro muže a kluky bez otců 
vytváří možnost využití vybavené dílny 
a účasti na workshopech zaměřených 
např. na práci se dřevem, s kovy a s ruč-
ními nástroji. Někteří psychologové 
říkají, že dospělí muži si nejsou jisti svoji 
mužností, protože je nikdo nezasvětil, 
neuvedl do dospělosti. Pro mnoho mužů 

je to spjaté i se schopností něco opravit 
či  šikovně vyřešit. Tento projekt jim to 
umožňuje.

Burzu filantropie v roce 2015 
podpořili: 

• ABPLAST, s. r. o.
• Advokátní kancelář Paděra
• AVE CZ odpadové 

hospodářství, s. r. o.
• ČSOB Pojišťovna, a. s.
• E-SMILE
• Elektrárna Opatovice, a. s.
• GMS velkoobchod, s. r. o.
• Harcross, s. r. o.
• Iveco Czech Republic, a. s.
• Jednota spotřební družstvo 

Hlinsko
• Konzum, obchodní družstvo
• Ústí nad Orlicí a partneři 

projektu „Jsme tu doma“
• KVE, s. r. o.
• Medesa, s. r. o.
• Město Chrudim
• Město Litomyšl
• Město Ústí nad Orlicí
• Nadace ČEZ
• Nadační fond J&T
• Nopek, a. s.
• Pardubický kraj
• Rádio Černá Hora
• Saint Gobain Adfors CZ
• Sostaf, s. r. o.
• VHOS, a. s.
• Vodárenská společnost 

Chrudim, a. s.
• TMT spol. s. r. o..

Mediálními partnery jsou: 
• Český rozhlas Pardubice 
• Deník 
• Rádio Černá Hora

ro d i n K a  p o d p o ru j E
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Slevy a výhody
katalog poSkytovatelů

Rodinný pas vznikl jako projekt 
na podporu rodin s dětmi.
Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování 
slev a dalších výhod rodinám s dětmi. Projekt je založen 
na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním 
dítětem do věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je 
pro rodiny bezplatná. 

Podmínkou registrace je bydliště v jednom ze zapojených 
krajů (Pardubický, Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký, 
Zlínský, Královéhradecký kraj nebo Kraj Vysočina) a alespoň 
jedno dítě v rodině mladší 18 let. 

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok 
na slevu ve výši 5–50 %. Projekt využívá nejen slev na 
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky, 
sportoviště, muzea…), ale i slevy v širokém spektru oborů 
v celé ČR a na Slovensku. Slevy lze také uplatnit u daných 
subjektů v Dolním Rakousku.

Aktuální přehled poskytovatelů najdete na webu www.rodinnepasy.cz 
v sekci Poskytovatelé slev. Do systému Rodinné pasy se mohou zapojit 
také noví poskytovatelé, více informací o zapojení získáte na  
www.rodinnepasy.cz nebo pardubice@rodinnepasy.cz.

auto – moto

auto RS v.o.s.
www.adpartner.cz/rs/index.html
Pobočky:
•	 Koutníkova 224, Pardubice,  

tel.: 495 217 352, hk@autors.cz
•	 Třebovská 116, Pardubice,  

tel.: 464 649 550, vo@autors.cz
•	 Hradecká 538, Pardubice,  

tel.: 466 414 461, pardubice@adpartner.cz
5 % na vše

autodíly RIva - hilmo 
kolenovič
Gorkého 1243, Pardubice, tel.: 466 310 982
obchod@autodilyriva.cz
www.autodilyriva.cz
10 % na veškerý sortiment

autoservis u Synka
Podbranská 971, Česká Třebová 
tel.: 465 391 075
hana.synkova@tiscali.cz, www.synek.info
10 % na služby a prodej

autoškola - Ing. aleš hruška
Obránců Míru 1025, Přelouč
tel.: 777 227 854
aleshruska@centrum.cz
10 % na výcvik řízení motorových vozidel 
všech skupin, kondiční jízdy a školení 
řidičů

autoškola - petr klempíř
Sladkovského 468, Pardubice
tel.: 466 611 605
autoskolajeka@tiscali.cz
www.autoskola-jeka.cz
5 % na kurz skupin AM, A1, A, B, C, BE, CE

autoškola essa
J. Jabůrkové, Pardubice, tel.: 777 227 890
autoskola@essa.cz, www.essa.cz
10 % na výcvik řízení motorových vozidel 
všech skupin, kondiční jízdy a školení řidičů

dům, bydlení, vybavení 
domácnoStí a zahRady

dk kuchyně Interiéry
K Blahobytu 1700, Pardubice
tel.: 466 414 370
info@stylove-kuchyne.cz
www.stylove-kuchyne.cz
15 % na nabídku prodejny (mimo akcí 
a výprodeje vzorků)

e-kempovani.cz
Vlčnov 14, Chrudim, tel.: 608 602 707
info@e-kempovani.cz, www.e-kempovani.cz
5 % na nabídku prodejny

hRaČky - kuku
www.hracky-kuku.cz
Pobočky:
•	 Lanškrounská 2166/48b, Svitavy,  

tel.: 777 277 006, info@hracky-kuku.cz
•	 Palackého nám. 155, Polička,  

tel.: 777 277 008,  
prodejna@hracky-kuku.cz

•	 Přemysla Otakara II 95, Vysoké Mýto,  
tel.: 773 677 493,  
vysokemytokuku@seznam.cz

5 % na nabízený sortiment

JupRa
Sedláčkova 434, Pardubice, tel.: 737 144 739
8 % na opravy praček

kočárky nec
Masarykovo nám. 64, Rabštejnská Lhota

tel.: 469 622 802
detskekocarky@seznam.cz
www.kocarkynec.com
5 % na kočárky a autosedačky v případě 
okamžitého zakoupení tj. bez zamluvení - 
sleva platí při nákupu nad 10 000 Kč
7 % na hračky při nákupu nad 1 500 Kč

lůžkoviny - lenka tomanová
tel.: 737 156 378
info@luzkoviny.eu, www.luzkoviny.eu
Pobočky:
•	 28. října 16, Lanškroun
•	 Dvořákova 295, Lanškroun

5 % na nabízený sortiment mimo 
zlevněného a akčního zboží

oknoStyl
www.oknostyl.cz
Pobočky:
•	 17. listopadu 236, Pardubice,  

tel.: 775 872 711 
pardubice@oknostyl.cz

•	 nám. Míru č. p. 69, Svitavy,  
tel.: 733 539 151, svitavy@oknostyl.cz 

65 % na 6 komorová plastová okna Oknostyl 
PREMIUM 
65 % na 8 komorová plastová okna Oknostyl 
ENERGY plus 

podlahy Šeda
www.podlahy-seda.cz
Pobočky:
•	 Masarykovo nám. 40, Chrudim,  

tel.: 723 852 132,  
podlahy.seda@gmail.com

•	 Wilsonova 590, Hlinsko,  
tel.: 733 456 453, 
podlahy.seda.hlinsko@gmail.com

10 % na práci
7 % na podlahové krytiny

prodej čerpadel
Štrossova 124, Pardubice,
tel.: 603 875 412, 466 616 214
d.sutto@seznam.cz
www.prodej-cerpadel.cz
5 % na celkový nákup

půjčovna stanů a vybavení
Vlčnov 14, Chrudim, tel.: 608 602 707
info@e-kempovani.cz
www.e-kempovani.cz
5 % při zapůjčení na min. 5 dnů

truhlářství - Roman absolon
Džbánov 43, Džbánov, tel.: 603312746
roman.absolon@tiscali.cz
www.truhlarstvi-absolon.cz
5 % na veškeré služby

www.akrem.cz /  
www.dezign.cz
Hradčanská 227, Pardubice
tel.: 777 903 303
obchod@akrem.cz, www.akrem.cz
10 % na celý sortiment vyjma již zlevněných 
produktů a akcí probíhajících na slevových 
portálech

www.drateneploty.cz
Pardubice, tel.: 724 727 332
objednavka@ceskyhacek.cz
www.drateneploty.cz
5 % na pořízení plotu na klíč

www.e-color.cz
Boženy Němcové 739/1, Svitavy
tel.: 608 449 590
info@e-color.cz, www.e-color.cz
5 % na nabídku e-shopu
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www.e-kempovani.cz/ 
www.e-spani.cz
Vlčnov 14, Chrudim, tel.: 608 602 707
info@e-kempovani.cz, www.e-kempovani.cz
5 % na nabídku e-shopu - veškerý 
sortiment

www.hracky-kuku.cz - e-shop
Lanškrounská 2166/48b, Svitavy
tel.: 461 540 335, 777 277 006
info@hracky-kuku.cz, www.hracky-kuku.cz
5 % na nabízený sortiment

www.kidscarpets.cz
Boženy Němcové 739/1, Svitavy
tel.: 604 746 652
info@kidscarpets.cz, www.kidscarpets.cz
5 % na nabídku e-shopu

www.kocarkynec.com
Masarykovo nám. 64, Rabštejnská Lhota
tel.: 469 622 802
detskekocarky@seznam.cz
www.kocarkynec.com
7 % na kočárky a autosedačky, sleva platí 
při nákupu nad 20 000 Kč
5 % na kočárky a autosedačky v případě 
okamžitého zakoupení tj. bez zamluvení - 
sleva platí při nákupu nad 10 000 Kč
5 % na hračky při nákupu nad 2 000 Kč

www.letajicikoberce.cz
Boženy Němcové 739/1, Svitavy
tel.: 604 746 652
info@letajicikoberce.cz
www.letajicikoberce.cz
5 % na nabídku e-shopu

www.luzkoviny.eu
Dvořákova 295, Lanškroun
tel.: 737 156 378
info@luzkoviny.eu, www.luzkoviny.eu
5 % na nabídku e-shopu mimo zlevněného 
a akčního zboží

www.svickyyankee.cz
K Hájovně 31, Spojil, tel.: 602 418 838
svickyyankee@gmail.com
www.svickyyankee.cz
100 % na jednu votivní svíci při nákupu 
svíce TUMBLER velký
100 % na jeden vosk do aromalampy při 
nákupu svíce HOUSEWARMER velký 

zahrádkářské a chovatelské 
potřeby
Třída Míru 110, Pardubice
tel.: 777 336 424, 774 336 424
machovaha@seznam.cz
zahrada.pardubice.sweb.cz
5 % na nákup na 600 Kč. Sleva se 
nevztahuje na zboží, které je již ve slevě.

zahradní obchod - zahrada 
nika
Poličská ulice 342, Hlinsko, tel.: 777 621 604
zahradanika@seznam.cz
www.zahradni-obchod.cz
10 % nákup nad 500 Kč 
5 % na zahradní nábytek. Sleva se 
nevztahuje na zahradní domky a jiné 
dřevostavby.

elektRo, komunIkace 
a médIa

Fastport a.s.
Masarykovo náměstí 1544, Pardubice
tel.: 466 775 162
info@fastport.cz, www.fastport.cz
5 % na připojení k internetu,  
služba fastnet-home

hk tRebyt s.r.o. prodej 
mobilních telefonů
ill@seznam.cz
Pobočky:
•	 třída Míru 2670, Pardubice 

tel.: 466 535 093
•	 Palackého 2744, Pardubice

10 % na nákup nad 2 000 Kč

prodej profesionální  
vlasové kosmetiky 
a elektroniky
Na Bídě 16, Polička, tel.: 603 843 698
vlasovy.raj@unet.cz
10 % sleva na nabízený sortiment

prodejna mobilních telefonů
Nádražní 313, Polička
tel.: 777 102 600, 605 951 950
aldamobil@seznam.cz, www.policka.com
100 % na pouzdro k mobilnímu telefonu - 
při nákupu mobilního telefonu
5 % na mobilní telefony - nové i použité

móda

bellitex Stores s.r.o.
tel.: 603 701 006
bellitex.stores@gmail.com, www.bellitex.cz
Pobočky:
•	 Pod Rybníčkem 421/2, Hlinsko
•	 Smetanovo nám. 88, Litomyšl
•	 Náměstí Míru 70/23, Svitavy
•	 Kostelní 74, Žamberk
•	 T. G. Masaryka 99, Ústí nad Orlicí

30 % na nákup hraček, slevy nelze 
kombinovat
5 % na vše, mimo již zlevněné zboží

dámské a pánské spodní 
prádlo
tel.: 739 016 473, jankujiri@cetrum.cz
Pobočky:
•	 Nám. Míru 66, Svitavy
•	 ČSA 7, Moravská Třebová

10 % při nákupu nad 1000 Kč

dětská obuv lanškroun
Máchova 69, Lanškroun, tel.: 603 842 988
hana.hikadeova@seznam.cz
celoroční obuv 50 Kč sleva, bačkory 20 Kč 
a plátěnky 20 Kč sleva

eshop www.smart-textile.cz
Chrudim, tel.: 777 541 098, 777 220 641
info@smart-textile.eu, www.smart-textile.cz
8 % na celý nákup - uveďte kód 26EAB6

klenoty - hodiny moravská 
třebová
Nám. T. G. Masaryka 32, Moravská Třebová
tel.: 461 311 774, 775 077 032
radomir.jelinek@tiscali.cz
10 % na zlatnické a hodinářské zboží

medvídkov - dětský 
obchůdek
Náměstí Přemysla Otakara II 183, Vysoké Mýto
tel.: 604 275 648
medvidkov@unet.cz, www.medvidkov.eu
5 % sleva při nákupu nad 500 Kč

obchůdek u kašpárka - všem 
Běstovice 13, Běstovice, tel.: 731 441 711
kaspar-lenka@seznam.cz
www.obchudek-u-kasparka-vsem.cz
50 % na poštovné při nákupu nad 1500 Kč 
5 % při nákupu nad 500 Kč

obuv - kožená galanterie
Braunerovo náměstí 200, Litomyšl
tel.: 731 515 458
obuvnovackova@centrum.cz
10 % při nákupu nad 1000 Kč
0 % při nákupu nad 500 Kč dárek

prodejna mozaika
Richarda Kloudy 110/8, Svitavy
tel.: 739 572 281
mozaika@svitap.cz, www.e-mozaika.cz
10 % na výrobky ze sortimentu dětského 
a kojeneckého textilu a na výrobky 
z mikrovlákna vlastní značky Sleep Well ® 
a Ovečka ®

Sluníčko - hračky a dětský 
textil
Kozinova 72, Lanškroun, tel.: 774 267 134
slunickobaby@email.cz, www.slunickobaby.cz
5 % na nabízený sortiment

Svatební salon gabriela
Ležáků 79, Hlinsko, tel.: 725 652 840
salon.gabriela@seznam.cz
www.statebnisalongabriela.cz
25 % na dětské společenské oblečení 
(družičkovské šaty a chlapecké obleky)

zlatnictví božena beranová
Dlouhá 284, Králíky, tel.: 777 210 659
beranovabozena@seznam.cz
10 % na dětské řemínkové hodiny 
a všechno stříbro

oStatní

cizojazyčná chůva Sunrise
Staňkova 1219, Pardubice, tel.: 608 221 625
sunriselanguageagency@gmail.com
www.sunrise-la.cz
8 % na 20 hodinovou permanentku

dětský obchůdek Žirafa
Svatopluka Čecha 215, Lanškroun
tel.: 777 765 525, 737 101 407, 725 724 420
info@zirafa-shop.cz, www.zirafa-shop.cz
5 % na nabídku, mimo akčních nabídek

english club
Palackého 2441, Sluníčko, Pardubice
tel.: 608 221 625
sunriselanguageagency@gmail.com
www.sunrise-la.cz
8 % na zakoupení 5 vstupů

eva Joachimová - ham yu 
- klasická čínská medicína, 
Feng ShuI
Mladotice 6, Ronov nad Doubravou
tel.: 469 690 741
eva.joachimova@centrum.cz
www.joachimova.cz
20 % na nabízené služby

galerie a obchod antik
Lidická 113/1, Litomyšl
tel.: 461 613 191, 777 613 191
sofia@lit.cz, www.antikhotelsofia.cz
10 % na obrazy a dárkové předměty

gen - X Studio Žamberk
Kostelní 913, Žamberk
tel.: 602 408 123, 465 611 296
gkubcova@seznam.cz
10 % na veškerý sortiment

globus hračky
Smetanovo náměstí 81, Litomyšl
tel.: 737 278 326, globus@lit.cz
10 % při nákupu nad 1000 Kč
5 % při nákupu nad 500 Kč

hlídání dětí u vás doma 
s kreativním tvořením
Nádražní 5, Svitavy, tel.: 775 320 794
monikahorovska@seznam.cz
ke 2 hodinám hlídání 1 hodina zdarma 
(možnost čerpání výhody v jiném termínu)

chovatelské potřeby - milan 
domlátil
5. května 235, Lanškroun
tel.: 463 351 624, 602 317 043, 724 038 569
milky.milan@chovatel.com
www.chovatel.com
10 % na klece, škrabadla, přepravky, 
pelíšky, vodítka, obojky
5 % na veškerý ostatní sortiment. 

Inspirace květin
Čs. partyzánů 4, Chrudim
tel.: 608 948 095, 777 720 807
info@inspiracekvetin.cz
www.inspiracekvetin.cz
10 % na nákup nad 1 000 Kč
5 % na nákup nad 500 Kč

kamenictví Rudolf Raška
Pod Břízkami 800, Pardubice, tel.: 466 633 646
kamenictvi.raska@seznam.cz
www.kamenictvi-raska.cz
5 % na veškeré služby

kamenictví Rudolf Raška
České Libchavy 89, České Libchavy
tel.: 465 582 130
kamenictvi.raska@seznam.cz
www.kamenictvi-raska.cz
5 % na veškeré služby

kamI - obchůdek pro tělo 
a duši
Břetislavova 63, Chrudim, tel.: 774 278 537
duse.telo@email.cz
10 % při nákupu nad 500 Kč

kočí 41 s.r.o.
Kočí 41, Kočí, tel.: 776 666 770
obchod@okolokola.cz, www.okolokola.cz
20 % na půjčovnu dětských cyklovozíků

květinářství
Smilova 354, Pardubice, tel.: 608 173 083
ifilipi@tiscali.cz
5 % na nákup veškerého zboží od 300 Kč 
včetně

maRy & popp’S agency, s.r.o.
Prodloužená 234, Pardubice, tel.: 775 707 877
info@kouzelnachuva.cz
www.kouzelnachuva.cz
5 % individuální výuka cizích jazyků 
5 % doučování školních předmětů 
5 % úklid domácnosti, žehlení, mytí oken 
5 % profesionální hlídání a péče o děti

maRy & popp’S centRe - 
dětské centrum & jazyková 
akademie
třída Míru 65, Pardubice, tel.: 775 708 777
info@kouzelnachuva.cz, www.kouzelnachuva.cz
10 % hlídání dětí v dětském centru 
10 % individuální i skupinové jazykové 
a vzdělávací kurzy 
10 % dětské narozeninové oslavy 
10 % vstupné na tematické akce

obchůdek plný fantazie
Nám. Míru 26, Svitavy, tel.: 728 258 203
dania.v@seznam.cz, www.obchudekfantazie.cz
10 % při nákupu nad 1 500 Kč
5 % při nákupu nad 500 Kč

poradna ve hvězdách
Čáslavská 366, Chrudim, tel.: 737 310 123
stunj@seznam.cz, www.rogerian.cz
100 % na první sezení
20 % na osobní poradenství a terapii 
zaměřenou na člověka

pracovna Ženy s.r.o. chrudim
Na Rozhledně 766, Chrudim, tel.: 776 759 744
renata.kasparova@zenysro.cz, www.zenysro.cz
10 % na vstup

pucle SluŽby s.r.o.
Opatov 229, Opatov, tel.: 731 402 751
info@pucle.eu, www.pucle.eu
10 % na veškeré čistící služby

Svět tašek
obchod@tasky.provas.cz
www.taskyprovas.cz
Pobočky:
•	 Nám. J. M. Marků 112, Lanškroun 

tel.: 602 864 610
•	 5. května 332, Lanškroun 

tel.: 739 272 931
•	 Nádražní 984, Česká Třebová 

tel.: 731 484 728
5 % na nabízený sortiment prodejny

terapie a poradenství 
zaměřené na člověka
Na Větrníku 1207, Chrudim, tel.: 737 310 123
stunj@seznam.cz, www.rogerian.cz
100 % na první sezení
20 % na osobní poradenství a terapii 
zaměřenou na člověka

včelařství
Štrossova 748, Pardubice
tel.: 724 727 332, 603 781 544
info@trubec.cz, www.trubec.cz
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20 % na včelí med
5 % na kosmetické produkty, medovinu, 
svíčky

violette - monika hořovská
Nám. T. G. Masaryka 48, Svitavy
tel.: 775 320 794
monikahorovska@seznam.cz
5 % na nabídku prodejny

www.dvorecek-liciborice.cz
Licibořice 8, Licibořice, tel.: 608 728 699
masykorka@seznam.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
5 % při minimální útratě 1 000 Kč

www.zirafa-shop.cz
Svatopluka Čecha 215, Lanškroun
tel.: 777 765 525
info@zirafa-shop.cz, www.zirafa-shop.cz
5 % na nabídku e-shopu, mimo akčních 
nabídek, nelze kombinovat s jinou slevou

zlatnictví opál
Riegrova 239, Polička, tel.: 461 722 228
v.serafinova@email.cz
10 % sleva na zboží, mimo oprav

zlatnictví Sunrose
Palackého nám. 21, Polička, tel.: 461 721 112
v.serafinova@email.cz
10 % sleva na zboží, mimo oprav

péČe o tělo

bodystyling mIamI
Havlíčkova 146, Chrudim, tel.: 776 740 110
jarmilamichkova@seznam.cz
10 % na permanentku

centrum relaxace a zdraví
Masarykovo nám. 2633, Hotel Labe, Pardubice
tel.: 603 209 323
centrum-zdravi@seznam.cz
www.centrum-zdravi.com
15 % na nabízené služby

centrum zdravého stárnutí
Ul. Obce Ležáků 167, Chrudim
tel.: 774 103 692
centrumzdravi@chrudim.cz
www.domovsenioruchrudim.cz
10 % na whirpool
10 % na oxygenoterapii, suché vodní 
masáže (hydrojet) po dohodě ve 
vyhrazených hodinách

dětská obezitologická 
poradna
Náměstí Míru 80, Svitavy, tel.: 737 513 000
urbankovadita@seznam.cz
www.butterflycave.sdetmiprotiobezite.cz
5 % na léčebný program dětské nadváhy 
a nezávažné obezity

hanna maria therapy - 
voňavý obchůdek pardubice
Sladkovského 767, Pardubice, tel.: 725 768 825
hannamaria@centrum.cz
www.hannamaria.cz
10 % na nabídku prodejny

kadeřnictví - vlasový ráj
Na Bídě 16, Polička, tel.: 603 843 698
vlasovy.raj@unet.cz
100 % na stříhání dětí při každé třetí návště-
vě (každá návštěva min. útrata nad 500 Kč)
10 % na kadeřnické služby nad 500 Kč

kosmetický salon profi
Tyršova 166, Polička, tel.: 724 715 800
swpedikura@email.cz
www.ksprofi.webnode.cz
10 % na kosmetiku, pedikúru, manikúru, 
masáže, infrasaunu, zvukovou a světelnou 
relaxační kúru, desinfikátor

masáže mIamI
Havlíčkova 146, Chrudim, tel.: 776 740 110
jarmilamichkova@seznam.cz
10 % na nabízené masáže

nordic a priessnitz walking
Náměstí Míru 80, Svitavy, tel.: 737 513 000
urbankovadita@seznam.cz
www.poradnavyzivy.cz
10 % na výukovou lekci Nordic walking

péče o tělo a duši
Šimonkova 570, Heřmanův Městec
tel.: 739 611 356
vematejkova@seznam.cz
10 % na nabízené masáže

pivní lázně a wellness 
u Čtyřlístku
Hořelec 1, Seč, tel.: 732 224 506, 607 988 986
info@penzion-uctyrlistku.cz
www.penzion-uctyrlistku.cz
10 % na vířivku
30 % na pivní lázně

poradce pro výživu pardubice
Jiráskova 2860, Pardubice, tel.: 733 606 331
hedvikaorlickova@seznam.cz
www.poradceprovyzivu-pardubice.cz
50 % na 1. komplexní měření na 
diagnostickém přístroji IN BODY 230 včetně 
konzultace

poradna výživy
Náměstí Míru 80, Svitavy, tel.: 737 513 000
urbankovadita@seznam.cz
www.poradnavyzivy.cz
10 % na nabízené služby

RegeneRaČní centRum 
catalIna
Žižkova 417, Lanškroun, tel.: 603 561 305
katka@hezka.cz, www.catalina.cz
5 % na nabízené služby, slevy se nesčítají

Salón krásy a zdraví 
u Štěpánky
Královéhradecká 491, Ústí nad Orlicí
tel.: 739 136 487
prochazkova.stepanka@email.cz
www.vyzivovy-poradce.net
10 % na zakoupení permanentky na 
radiofrekvenční ošetření těla nebo obličeje
10 % na zakoupení permanentky na masáže
10 % na zakoupení permanentky na 
kosmetická ošetření
5 % na jakýkoliv výživový program

Salon za pasáží - kadeřnictví
Za Pasáží 1342, Pardubice, tel.: 607 577 563
muzikova35@seznam.cz
10 % na služby salónu bez prodeje výrobků 
(modeláž nehtů, kosmetika, pedikúra)

Solární studio mIamI
Havlíčkova 146, Chrudim, tel.: 776 740 110
jarmilamichkova@seznam.cz
10 % na nabídku

Solná jeskyně
Štefánikova 619, Pardubice, tel.: 724 557 299
soljestichy@seznam.cz
www.solnajeskyne-pce.com
10 % na permanentky
16 % na jednotlivé vstupy

Solná jeskyně choceň
Pernerova 355, Choceň, tel.: 731 407 216
info@restauracemarilyn.cz
www.restauracemarilyn.cz
25 % na pronájem celé jeskyně na 1 hodinu  
(ze 400 Kč na 300 Kč)

Solná jeskyně u purkmistra
Riegrova 48, Polička
tel.: 461 722 310, 608 609 801
solnajeskyne@policka.cz
www.solnajeskyne.upurkmistra.cz
7 % na jednotlivé vstupy
5 % na permanentky

Solná jeskyně vysoké mýto
B. Němcové 169, Vysoké Mýto
tel.: 731 574 261
info@solnajeskyne-vm.cz
www.solnajeskyne-vm.cz

10 % na permanentky
30 % na jednorázový vstup v termínu 
červen–srpen

Štanglová hana
Filištínská 29, Chrudim, tel.: 606 886 184
15 % na služby

výživová poradkyně marie 
hubená
tel.: 731 708 892
vyziva@mujzdravyzivot.cz
www.mujzdravyzivot.cz
Pobočky:
•	 Tylovo nám. 200, Hlinsko
•	 Filištínská 143, Chrudim

20 % na osobní konzultace a kurzy

Wellness -  SRc lihovar - 
Studio sportů buď v pohybu
1. máje 49, Třemošnice, tel.: 603 597 618
recepce@srclihovar.cz
www.lihoratremosnice.cz
5 % na vířivku, infrasaunu, solnou jeskyni, 
bazén

Wellness penzionu 
v podzámčí
Rybní nám. 3, Moravská Třebová
tel.: 776 310 213, 777 220 457
penzion@penzion-mt.cz, www.penzion-mt.cz
10 % na nabízené služby

www.hannamaria.cz
Sladkovského 767, Pardubice
tel.: 725 768 825
hannamaria@centrum.cz
www.hannamaria.cz
10 % na objednávku v e-shopu - 
k objednávce přiložit naskenovaný RP

potRavIny

Farma lipina
Lipina 2, Slatiňany, tel.: 776 159 601
info@penzionlipina.cz, www.penziolipina.cz
5 % při nákupu nad 200 Kč

Jídelna a prodejna zdravíčko 
hlinsko
Filištínská 143, Chrudim
tel.: 737 926 802 (jídelna), 
731 708 892 (prodejna)
jidelna-chrudim@mujzdravyzivot.cz
www.mujzdravyzivot.cz
5 % při nákupu zboží nad 500 Kč 
a konzumaci v jídelně

kutílkova palírna a pivovar
Žlebské Chvalovice 88, Třemošnice
tel.: 463 035 424, 737 337 555
info@kutilkovapalirna.cz
www.kutilkovapalirna.cz
5 % na nabídku občerstvení mimo 
pořádaných akcí pivovaru

prodejna zdravíčko hlinsko
Tylovo nám. 200, Hlinsko, tel.: 731 458 703
prodejna-hlinsko@mujzdravyzivot.cz
www.mujzdravyzivot.cz
5 % při nákupu zboží nad 500 Kč

Region na talíři - bistro 
Slamák
Holičky 34, Heřmanův Městec, tel.: 730 820 340
sunnyfarm@centrum.cz, www.sunnyfarm.cz
15 % na nápoje

www.babicka.eu
Sečská 816, Chrudim, tel.: 778 000 482
prodejcaju@seznam.cz
7 % na nabídku e-shopu při min. 
objednávce v hodnotě 500 Kč

www.italska-vina-chrudim.cz
Chrudim, tel.: 777 720 807  
(7.00–19.00, po–so)
info@inspiracekvetin.cz
www.inspiracekvetin.cz
10 % na nákup nad 1 000 Kč
5 % na nákup nad 500 Kč

SpoRt

bike Sport
V Tejnecku 543, Chrudim
tel.: 469 621 252, 777 662 665
info@bike-sport-shop.cz
www.bike-sport-shop.cz
10 % na oblečení, slevy se nevztahují na 
zlevněné a výprodejové zboží
7 % na dospělá kola + doplňky
5 % na dětská kola (12” - 26”)

bowling - sportovní centrum 
Radava
V Lukách 1515, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 529 477-9
sportcentrum@radava.cz, www.radava.cz/usti
10 % na bowling

bowling bar blatno
Blatno 18, Hlinsko, tel.: 777 777 356
bowlinghlinsko@seznam.cz
www.bowlinghlinsko.cz
10 % na bowling od 11.00–17.00 hod

bowling národní dům
Kozlovská 565, Česká Třebová, tel.: 461 100 656
narodnidum@drumel.cz, www.drumel.cz
10 % na bowling - hra

bowling, squash, tenis Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.jezerka.cz
10 % na bowling, squash, tenis

ekovelo.cz - SpecIální 
cyklIStIka
K Hájovně 31, Spojil, tel.: 602 418 830
ekovelocz@gmail.com, www.ekovelo.cz
100 % na zapůjčení vozíku Crouzer Kid for 
1. nebo 2. následující týden (ZDARMA).
50 % na týdenní zapůjčení vozíku za kolo 
Azub Tom
30 % na nákup moderní a stylové brašny 
Messenger Bag
20 % na týdenní zapůjčení koloběžky
1000 Kč na příslušenství Tern při nákupu 
skládacího kola Tern nad 21 990 Kč
500 Kč na příslušenství Dahon při nákupu 
skládacího kola Dahon nad 15 990 Kč

Fitkoloběh
Tylova 790, Chrast, tel.: 776 759 749
info@fitkolobeh.cz, www.fitkolobeh.cz
10 % na nabízené fitness lekce

Fitness Jezerka a golfový 
trenažer
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.jezerka.cz
100 % na vstup pro ubytované
10 % na vstup do FITNESS
10 % na golfový trenažér

Jk Sport
T. G. Masaryka 39/24, Svitavy, tel.: 731 615 266, 
777 149 660, kolar@svi.cz, www.jk-sport.cz
7 % na nabídku prodejny mimo akční zboží

kolista chrudim
S. K. Neumanna 573, Chrudim
tel.: 608 933 344, 776 880 933
lubosjanda@kolista.cz, www.kolista.cz
5 % na veškerý sortiment a servis

krytý plavecký bazén 
chrudim
V Průhonech 503, Chrudim
tel.: 469 669 260, 469 669 263
info@sportovistechrudim.cz
www.sportovistechrudim.cz
100 % na 2. hodinu při zakoupení 
hodinového vstupného

letní koupaliště chrudim
V Průhonech 503, Chrudim
tel.: 469 669 267, 469 669 275
info@sportovistechrudim.cz
www.sportovistechrudim.cz
27 % na dospělé vstupné minimálně  
1 rodič + 1 dítě
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maka SpoRt
Ztracená 3a, Moravská Třebová
tel.: 603 482 882
info@makasport.cz, www.makasport.cz
10 % mimo akční a zlevněné zboží

ok Sport
Široká 115, Chrudim, tel.: 734 755 908
ok.sport@centrum.cz, www.oksportchrudim.cz
5 % na nabídku prodejny, mimo zlevněné 
zboží

prodej a servis tenisového 
vybavení
Sportovní 224, Vysoké Mýto, tel.: 603 508 529
tenishalavm@unet.cz, www.tenis.myto.cz
10 % na sportovní vybavení a servis

půjčovna a prodej koloběžek
Tylova 790, Chrast, tel.: 776 759 749
info@fitkolobeh.cz, www.fitkolobeh.cz
10 % na půjčovnu
5 % na prodej

Servis bike Sport
V Tejnecku 543, Chrudim
tel.: 469 621 251, 774 001 916
info@bike-sport-shop.cz
www.bike-sport-shop.cz
5 % na práci

Sport - SRc lihovar - Studio 
sportů buď v pohybu
1. máje 49, Třemošnice, tel.: 603 597 618
recepce@srclihovar.cz
www.lihoratremosnice.cz
5 % na bowling

Sport centrum doleček
Aloise Hanuše 122, Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 642 236, 733 642 116
sportdolecek@sportdolecek.cz
www.sportdolecek.cz
7 % na veškerý sortiment prodejny sportu, 
mimo elektrokol - slevy se nesčítají

Sport centrum doleček - 
půjčovna a servis
Aloise Hanuše 122, Jablonné nad Orlicí
tel.: 604 284 253
sportdolecek@sportdolecek.cz
www.sportdolecek.cz
10 % na půjčovnu a servis, slevy se nesčítají

Sun SkI & boaRd School 
www.sunski.cz
Pobočky:
•	 Skiareál Čenkovice, Čenkovice 

tel.: 605 571 587, 731 495 049 
cenkovice@sunski.cz

•	 Areál Větrný vrch, Dolní Morava 
tel.: 608 771 075, morava@sunski.cz

10 % na lyžařskou a snowboardovou školu 
a půjčovnu

tenisová akademie  
vysoké mýto
Sportovní 224, Vysoké Mýto
tel.: 603 508 529, 739 038 880
tenishalavm@unet.cz, www.tenis.myto.cz
5 % na tenisový skupinový trénink dětí

tenisová hala - sportovní 
centrum Radava
V Lukách 1515, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 529 477-9
sportcentrum@radava.cz, www.radava.cz/usti
10 % na tenis

tenisové kurty a hala vysoké 
mýto
Sportovní 224, Vysoké Mýto
tel.: 603 508 529, 739 261 024
tenishalavm@unet.cz, www.tenis.myto.cz
10 % na pronájem kurtů

tomas Sport
Štěpánkova 84, Chrudim
tel.: 602 103 413, 469 620 590
tomassport@seznam.cz, www.tomassport.cz
10 % na sportovní zboží

veloservis Jeníček
Čáslavská 104, Heřmanův Městec
tel.: 469 637 141
frantisek.jenicek@tiscali.cz
5 % na veškerý sortiment

veloservis Jeníček - jízdní kola 
a doplňky
Havlíčkova 147, Chrudim, tel.: 603 213 128
frantisek.jenicek@tiscali.cz
www.cyklojenicek.cz
5 % na nabídku prodejny
10 % na servis

Wellness & Spa Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 318 381
wellness@jezerka.cz, www.jezerka.cz
10 % na vstup do wellness centra, 
nevztahuje se na masáže a kosmetiku

www.bike-sport-shop.cz
V Tejnecku 543, Chrudim
tel.: 469 621 258, 777 685 678
info@bike-sport-shop.cz
www.bike-sport-shop.cz
5 % na veškerý sortiment.  
Nevztahuje se na akční a výprodejové zboží.

www.ekovelo.cz
K Hájovně 31, Spojil, tel.: 602 418 830
ekovelocz@gmail.com, www.ekovelo.cz
voucher v hodnotě 100 Kč při nákupu 
v e-shopu za více jak 1 500 Kč pro 
následující nákup
voucher v hodnotě 500 Kč při nákupu 
v e-shopu za více jak 6 500 Kč pro 
následující nákup

www.fitkolobeh.cz
Tylova 790, Chrast, tel.: 776 759 749
info@fitkolobeh.cz, www.fitkolobeh.cz
5 % na nabídku e-shopu

yetti sport v.o.s.
Štrossova 122, Pardubice
tel.: 466 614 598, 603 296 470
info@yettisport.cz, www.yettisport.cz
5 % na sportovní potřeby

zimní stadion chrudim
V Průhonech 183, Chrudim
tel.: 469 669 277
info@sportovistechrudim.cz
www.sportovistechrudim.cz
25 % na dospělé vstupné

zimní stadion polička
Revoluční 0, Polička
tel.: 461 725 427, 605 246 743
zimnistadion@tespolicka.cz
www.tespolicka.cz
5 % na nabízené služby - jednorázový vstup

ubytování, StRavování 
a ceStování

adéla - ubytování v poličce
Hegerova363, Polička
tel.: 603 510 898, 605 021 434
adela.policka@seznam.cz
www.penzionadela.cz
10 % na ubytování

antik hotel Sofia
Lidická 113/1, Litomyšl, tel.: 461 613 191
sofia@lit.cz, www.antikhotelsofia.cz
100 % na snídaně pro celou rodinu  
(při min. délce pobytu 2 noci)

apartmán polička
Tyršova 166, Polička
tel.: 777 102 600, 605 951 950
aldamobil@seznam.cz, www.policka.com
100 % na ubytování - 7. den
25 % na ubytování při pobytu delším než 
2 noci

apartmánový dům moravská 
třebová
Nám. T. G. Masaryka 32, Moravská Třebová
tel.: 608 615 250, 733 748 337

jb.ubytovani@tiscali.cz
www.ubytovani-moravska-trebova.cz
35 % na týdenní pobyty v říjnu
10 % na ubytování

apartmánový dům Svitavy
Náměstí Míru 13, Svitavy
tel.: 608 615 250, 461 530 522
jb.ubytovani@tiscali.cz
www.ubytovanisvitavy.com
35 % na týdenní pobyty v říjnu
10 % na ubytování

apartmány pod Suchým 
vrchem
Orličky 106, Orličky
tel.: 465 649 233, 608 755 858
ubytovanio106@email.cz
www.orlicky106.wz.cz
10 % na ubytování na 3 více nocí (děti do 
18 let)

autokemp Seč pláž
Seč Pláž, Seč, tel.: 469 676 286, 774 372 987
kemp@autokempsec.cz
www.autokempsec.cz
100 % na 1–3 děti do 18 let nebo na 1 auto

balonklub chrudim
Resselovo nám. 12, Chrudim
tel.: 777 314 444, 604 807 423
info@balonklub.cz, www.balonklub.cz
5 % na letenky

bar u věže
Smetanovo náměstí 59, Litomyšl
tel.: 606 654 589, 604 232 399, 731 112 340
cukrarna.litomysl@seznam.cz
10 % při útratě nad 300 Kč (mimo 
konzumace alkoholických nápojů)
5 % při útratě nad 150 Kč (mimo konzumace 
alkoholických nápojů)

bejbiště - kavárna
Poděbradova 68, Chrudim, tel.: 775 308 947
bejbiste@email.cz
www.bejbistechrudim.webnode.cz
10 % ke konzumaci (včetně poplatku za 
vstup) nad 200 Kč. Netýká se zvláštních 
akcí - semináře, dětské dny apod.

cafe bar muuza
Šantovo nám. 181, Litomyšl
tel.: 461 614 901
recepce@hotelaplaus.cz, www.hotelaplaus.cz
10 % na veškerou konzumaci vyjma 
tabákových výrobků, obědových menu 
a akčních menu

café net Restaurant
Jiráskova 629, Polička, tel.: 468 000 498
jana.hofmanova@seznam.cz
www.cafe.unet.cz
10 % z celkové útraty, mimo cigaret 
(v kombinaci pokrm + nápoje)

coffee bar berenika
Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto
tel.: 466 003 470, 737 801 093
rehakova.berenika@seznam.cz
www.berenika-vm.cz
5 % na nabídku při útratě nad 100 Kč

cukrárna u antona
Dolní 243, Choceň
tel.: 777 060 246, 465 472 400
anton@unet.cz
10 % při útratě nad 300 Kč  
(mimo konzumace alkoholických nápojů)
5 % při útratě nad 150 Kč  
(mimo konzumace alkoholických nápojů)

cukrárna u věže
Smetanovo náměstí 59, Litomyšl
tel.: 606 654 589, 604 232 399,
731 112 340
cukrarna.litomysl@seznam.cz
10 % při útratě nad 300 Kč  
(mimo konzumace alkoholických nápojů)
5 % při útratě nad 150 Kč  
(mimo konzumace alkoholických nápojů)

ekofarma - prodej bio mléka, 
sýrů a másla
Dolní Hedeč 49, Králíky
podzimkova@razdva.cz
www.chalupaupramene.eu
10 % při útratě nad 300 Kč

evropské školící centrum 
o.p.s.
Jiráskova 133, Litomyšl
tel.: 739 337 992, 461 611 051
info@esclitomysl.cz, www.esclitomysl.cz
10 % na ubytování (bez snídaně),  
při pobytu min. s 1 dítětem
10 % sauna i jednotlivci (bez dítěte)

eXcalIbuR - penzIon ***
Cihlářova 15, Moravská Třebová
tel.: 461 311 033, 604 107 385
ex@excalibur-rp.cz, www.excalibur-rp.cz
10 % na ubytování

Farma Slunečný dvůr - 
ubytování
Holičky 34, Heřmanův Městec
tel.: 730 820 340
sunnyfarm@centrum.cz, www.sunnyfarm.cz
15 % na ubytování

horský hotel morava
Dolní Morava 28, Králíky
tel.: 725 575 821, 602 232 852
info@horskyhotelmorava.com
www.horskyhotelmorava.com
10 % na ubytování pro celou rodinu

hotel - SRc lihovar
1. máje 49, Třemošnice, tel.: 603 597 618
recepce@srclihovar.cz
www.lihoratremosnice.cz
5 % na veškeré ubytovací služby

hotel aplaus
Šantovo nám. 181, Litomyšl
tel.: 461 614 900
recepce@hotelaplaus.cz, www.hotelaplaus.cz
15 % na ubytování vyjma služeb wellness 
a veškerých akčních balíčků

hotel bílý beránek
Náměstí Míru 177, Heřmanův Městec
tel.: 602 449 075
j.jozif@centrum.cz
10 % na ubytování pro min. 2 osoby

hotel bystré
Na Podkově 84, Bystré
tel.: 605 539 700, 461 741 108
hotelnapodkove@unet.cz
www.napodkove.hotel-cz.com
10 % na ubytování

hotel Čertovina
Medkovy Kopce 17, Hlinsko
tel.: 469 313 168, 603 349 646
certovina@email.cz, www.certovina.cz
15 % na ubytování o víkendu při vícedenním 
pobytu
10 % na ubytování ve všední dny

hotel dvořák chrast
Náměstí 164, Chrast
tel.: 777 748 871, 469 666 525
hoteldvorak@gastropce.cz
www.gastropce.cz
20 % na ubytování na 2 a více nocí

hotel Filipinum
Aloise Hanuše 141, Jablonné nad Orlicí
tel.: 602 694 111, 465 641 888
hotel@filipinum.cz, www.filipinum.cz
100 % na fitness pro hotelové hosty  
na dobu pobytu
100 % na snídaně formou bufetu pro 
hotelové hosty na dobu pobytu
10 % na ubytování

hotel gaRnI mIchael
Záměstí 121, Choceň, tel.: 602 854 386
hotel.michael@tiscali.cz
10 % na ubytování
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hotel gaRnI oRka - 
penzIon
Lanškrounská 93, Moravská Třebová
tel.: 461 318 242
hotel.orka@seznam.cz, www.hotel.cz/orka
10 % na ubytování

hotel Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.hotel-jezerka.cz
10 % na ubytování

hotel marilyn
Pernerova 355, Choceň, tel.: 465 320 799
info@restauracemarilyn.cz
www.restauracemarilyn.cz
100 % na vstup do solné jeskyně 
k ubytování (platí pro ostatní pokoje 
mimo pokoj č. 6)
30 % na ubytování v rodinném pokoji č. 6

hotel poprad
Smetanova 470, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 177, 605 258 493
recepce@hotelpoprad.cz
www.hotelpoprad.cz
30 % na ubytování, při ubytování 
minimálně 2 osob

hotel třebovská restaurace
Cihlářova 1, Moravská Třebová
tel.: 461 311 693
trebovska@trebovska.cz, www.trebovska.cz
10 % na ubytování na min. 2 noci

hotel uno
T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 256
hotel.uno@vieter.com, www.hoteluno.cz
30 % na ubytování v apartmánu, PÁ–NE, 
svátky

hotel zemská brána
Bartošovice v Orlických horách 5, Kunvald
tel.: 731 720 858
zemskabrana@seznam.cz
www.hotelzemskabrana.cz
40 % na ubytování od 4 nocí
20 % na ubytování na 2–3 noci

hotel zlatá labuť
Velké náměstí 358, Králíky
tel.: 465 631 325, 602 115 658
hotelzlatalabut@orlicko.com
www.hotelzlatalabut.orlicko.com
10 % na ubytování

hotel***garni&hostel Rubyk
Krátká 303, Lanškroun, tel.: 463 303 220
hotel@rubyk.cz, www.rubyk.cz
100 % na snídani po celou dobu pobytu 
pro min. 3 osoby z rodiny na min. 3 noci 
v hotelu

chalupa dolní morava
Velká Morava 107, Dolní Morava
tel.: 603 243 650
info@chalupa-dolni-morava.cz
www.chalupa-dolni-morava.cz
10 % na ubytování na 3 a více nocí
5 % na ubytování na 2 noci, platí v období 
15. 3.–30. 6. a 1. 9.–20. 12.

chalupa hedeč
Dolní Hedeč 119, Králíky, tel.: 724 037 971
eva.tepla@elt.cz, www.chalupahedec.cz
10 % na ubytování

chalupa u jezu - Jezinka
Dolní Morava, Dolní Morava, tel.: 736 422 590
dolnimorava@centrum.cz
www.chalupanadolnimorave.cz
7 % na ubytování, mimo letní a zimní sezóny 
(Silvestr, Vánoce a jarní prázdniny)

chata gabriela - konopáč 
u heřmanova městce
Konopáč, Heřmanův Městec, tel.: 469 622 802
nectour@seznam.cz
www.ubytovani-konopac.cz
5 % na ubytování

chata na Čiháku
Čihák 12, Žamberk
tel.: 465 381 903, 604 231 828
ps-bartos@volny.cz, www.chatanacihaku.cz
10 % na ubytování
10 % na polopenzi

chata orlice
Horní Orlice 38, Králíky, tel.: 777 656 836
holubleos@seznam.cz, www.chataorlice.com
10 % na ubytování

chata Seč - chata u poláchů
tel.: 606 604 430, 602 485 218
polachovas@seznam.cz, www.chaty-sec.cz
Pobočky:
•	 Kamenná obec 180, Seč
•	 Kamenná obec 227, Seč
•	 Kamenná obec 275, Seč
•	 Kamenná obec 410, Seč
•	 Kamenná obec 200, Seč
•	 Kamenná obec 450, Seč
•	 Kamenná obec 411, Seč

100 % na zapůjčení loďky k pobytu 
v termínu 1. 4.–4. 6. a 3. 9.–31. 10.
100 % na zapůjčení kol na 1 den k pobytu 
pro celou rodinu

chata Seč - Ústupky
Seč - Ústupky 93, Seč, tel.: 602 214 803
vozenilek99@seznam.cz
5 % na týdenní pobyt v sezoně  
(červenec–srpen)
20 % na týdenní pobyt mimo sezonu

chata vilemina
Velká Morava 82, Králíky, tel.: 777 587 092
vilemina@post.cz, www.vilemina.cz
10 % na ubytování

kavárna v parku
Dvořákova 2202/5, Svitavy
tel.: 606 313 906, 608 828 242
kavarna-vparku@seznam.cz
10 % při útratě nad 200 Kč na celý kávový 
sortiment

kruh zdraví - jídelna v centru 
chrudimi
Poděbradova 79, Chrudim
tel.: 732 277 628, 731 168 210
jidelna@kruhzdravi.cz, www.kruhzdravi.cz
10 % na nabídku jídelny při min. útratě 
100 Kč (min. rodič + dítě)

mladotický mlýn - ubytování
Mladotice 6, Ronov nad Doubravou
tel.: 469 690 741
info@mladotickymlyn.cz
www.mladotickymlyn.cz
10 % na ubytování rodin pondělí–pátek

pension Fontána
U Stadionu 6, Svitavy, tel.: 605 404 860
info@pension-fontana.com
www.pension-fontana.cz
10 % na ubytování pro rodinu

pension marta
U Pošty 130, Choltice
tel.: 463 308 291, 721 661 630
hanapes@tiscali.cz
www.pensionmarta.euweb.cz
5 % na ubytování
10 % na ubytování na min. 6 nocí

pension petra
Boženy Němcové 166, Litomyšl
tel.: 777 613 061
info@pension-petra.cz, www.pension-petra.cz
100 % na 1 dítě v doprovodu 2 dospělých 
osob při pobytu na 3 a více nocí

penzion badinka
Borušov-Svojanov 12, Moravská Třebová
tel.: 731 364 595
penzionsvojanov@gmail.com
www.badinka.cz
25 % na ubytování na 5 dnů a více v termínu 
2. 1.–5. 3. a 1. 10.–27. 12.
10 % na ubytování v termínu 6. 3.–30. 9.

penzion bystré
Bystré, Bystré, tel.: 731 165 684
penzionbystre@unet.cz
20 % na ubytování pro hosty starší 12 let při 
délce pobytu na 7 nocí a více
15 % na ubytování pro hosty starší 12 let při 
délce pobytu 3–6 nocí
10 % na ubytování pro hosty starší 12 let při 
ubytování na 2 noci
10 % na floatinh, skořicové zábaly, medové 
masáže, infrasaunu, lymfatické masáže

penzion hastrman - 
ubytování v soukromí
U Pošty 264, Choltice, tel.: 736 678 824
mariejerlingova@seznam.cz
www.privat-hastrman.cz
10 % na ubytování při pobytu na min. 2 noci

penzion heřmanice
Heranova 1244, Ústí nad Orlicí
tel.: 605 253 249
penzion@penzionhermanice.com
www.penzionhermanice.com
10 % na využití tenisového kurtu v areálu 
Penzionu Heřmanice
10 % na ubytování v délce min. 3 přespání 
v Penzionu Heřmanice
5 % na ubytování v délce min. 3 přespání 
v Penzionu Heřmanice

penzion chalupa u pramene
Dolní Hedeč 49, Králíky
podzimkova@razdva.cz
www.chalupaupramene.eu
Podzimková
100 % na ubytování pro jedno dítě do 18 let

penzion Jitřenka
V Aleji 401, Letohrad
tel.: 465 621 815, 737 809 002
kristenf@seznam.cz, www.jitrenka.xf.cz
15 % na ubytování na min. 5 nocí
10 % na ubytování na min. 2 noci

penzion lesní brána
Dolní Čermná 23, Dolní Čermná
tel.: 608 230 750
penzion@lesnibrana.cz, www.lesnibrana.cz
100 % na snídani po celou dobu pobytu 
pro min. 3 osoby z rodiny na min. 3 noci 
v penzionu

penzion lipina
Lipina 3, Slatiňany, tel.: 776 159 601
info@penzionlipina.cz, www.penziolipina.cz
5 % na ubytování na min. 2 noci

penzion litomyšl
Suchá 1, Litomyšl
tel.: 602 451 918, 606 836 449
manon@wo.cz, www.stajmanon.cz
10 % na ubytování (minimálně 2 osoby)

penzion mlýn Jangelec
Kpt. Poplera 180/III, Vysoké Mýto
tel.: 465 421 000, 732 632 732
penzion.jangelec@seznam.cz
www.penzion-jangelec.cz
100 % sleva na ubytování pro dítě 
v doprovodu 2 osob (nevadí babička, 
dědeček, teta)

penzion na Červeném potoce
Červený Potok 77, Králíky, tel.: 739 670 111
penzion@nacervenempotoce.cz
www.nacervenempotoce.cz
10 % na ubytování

penzion na chalupě
Hegerova363, Polička
tel.: 603 510 898, 605 021 434
adela.policka@seznam.cz
www.penzionadela.cz
10 % na ubytování

penzion na rozcestí
Dolní Morava 106, Dolní Morava
tel.: 724 877 961
penzionnarozcesti@centrum.cz
www.penzionrozcesti.cz

50 % na ubytování se snídaní v termínu 
od 1. 4. do 30. 11.
10 % na půjčování lyžařského vybavení

penzion Stodola
Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, tel.: 733 457 788
pizzeriastodola@email.cz
www.dancestodola.cz
20 % na ubytování

penzion u bakaláře
nám. Přemysla Otakara 206/2, Vysoké Mýto
tel.: 739 455 279, 737 779 579
veskrna.jiri@seznam.cz
www.ubakalare.penzion.com
100 % na ubytování pro děti do 10 let

penzion u Čtyřlístku
Hořelec 1, Seč, tel.: 732 224 506, 607 988 986
info@penzion-uctyrlistku.cz
www.penzion-uctyrlistku.cz
5 % na ubytování
10 % na ubytování na min. 3 noci

penzion u nováků
Bítovany 1, Chrast, tel.: 774 059 994
info@penzion-bitovany.cz
www.penzion-bitovany.cz
20 % na ubytování na min. 2 noci

penzion u purkmistra
Riegrova 48, Polička
tel.: 461 722 310, 608 609 801
purkmistr@policka.cz, www.upurkmistra.cz
10 % na ubytování na více nocí
5 % na ubytování na 1 noc

penzion u Roušarů
Lubná 123, Lubná, tel.: 737 078 400
penzionrousarova@seznam.cz
www.penzion.lubna.cz
100 % na snídaně pro děti do 15 let

penzion u Synka
Rybník 141, Rybník, tel.: 776 171 988
hana.synkova@tiscali.cz, www.synek.info
10 % na ubytování

penzion u zvonů
Záměstí 125, Choceň
tel.: 777 285 403, 777 285 404, 777 285 406
alter.chocen@seznam.cz
www.uzvonu.mesto-chocen.cz
25 % na ubytování při ubytování  
na 5 a více nocí
15 % na ubytování při ubytování  
na 2 a více nocí

penzion u Žaloudků
Velká Morava 99, Králíky, tel.: 602 456 310
zaloudkovi@atlas.cz
www.ubytovanidolnimorava.cz
5 % na ubytování na 4 a více nocí

penzion v aleji
V Aleji 453, Králíky, tel.: 723 456 673
cofa2@email.cz
www.ubytovanivaleji.orlicko.com
100 % na uvítání v penzionu káva nebo čaj 
zdarma 
sleva 500 Kč na ubytování při týdenním 
pobytu

penzion v podzámčí
Rybní nám. 3, Moravská Třebová
tel.: 776 310 213, 777 220 457
penzion@penzion-mt.cz, www.penzion-mt.cz
10 % na víkendové ubytování  
(pátek–sobota, sobota–neděle)

penzion v zátiší
Dolní Morava 42, Králíky, tel.: 602 456 310
vrzalovazdenka@tiscali.cz
www.ubytovaninadolnimorave.eu
5 % na ubytování na min. 4 noci a více

penzion Žlebská lhotka
Žlebská Lhotka 35-37, Třemošnice
tel.: 777 160 943
info@zlebskalhotka.cz, www.zlebskalhotka.cz
5 % na ubytování
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pizzeria Stodola
Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, tel.: 732 582 997
pizzeriastodola@email.cz
www.dancestodola.cz
10 % na nabídku restaurace, mimo 
poledního menu a alkoholu

pizzerie u dušičků
Perštýnské náměstí 64, Pardubice
tel.: 603 948 293
pizzerak@seznam.cz, www.pizzerieudusicku.cz
10 % celkový účet

poutní dům
Dolní Hedeč 2, Králíky
tel.: 605 912 840, 465 651 178
info@poutnidum.cz, www.poutnidum.cz
100 % na ubytování 1 dítěte 

Rekreační areál motýlek
Svojanov u Moravské Třebové, Svojanov
tel.: 608 615 250
jb.ubytovani@tiscali.cz
www.motylek-rekreace.cz
35 % na týdenní pobyty v říjnu
10 % na ubytování

Restaurace - SRc lihovar - 
Studio sportů buď v pohybu
1. máje 49, Třemošnice, tel.: 739 435 028
recepce@srclihovar.cz
www.lihoratremosnice.cz
5 % na veškeré pokrmy mimo nápojů

Restaurace - hotel bílý 
beránek
Náměstí Míru 177, Heřmanův Městec
tel.: 602 449 075
j.jozif@centrum.cz
10 % na nabídku mimo obědového menu 
a alkoholických nápojů

Restaurace - penzion 
u Čtyřlístku
Hořelec 1, Seč, tel.: 732 224 506, 607 988 986
info@penzion-uctyrlistku.cz
www.penzion-uctyrlistku.cz
10 % na nabídku restaurace mimo 
alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Restaurace - sportovní 
centrum Radava
V Lukách 1515, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 529 477-9
sportcentrum@radava.cz, www.radava.cz/usti
10 % na nabídku restaurace

Restaurace a penzion 
pod kunětickou horou
Ráby 34, Staré Hradiště, tel.: 466 416 274
pokunkou@podkunkou.cz, www.podkunkou.cz
15 % na ubytování

Restaurace bohém
Šantovo nám. 181, Litomyšl, tel.: 461 614 900
recepce@hotelaplaus.cz, www.hotelaplaus.cz
10 % na veškerou konzumaci vyjma 
tabákových výrobků, obědových menu 
a akčních menu

Restaurace dekl
V Bytovkách 921, Králíky
tel.: 602 467 805, 465 618 024
klimova.dekl@seznam.cz
10 % na nabídku restaurace při min. útratě 
500 Kč, mimo tabákových výrobků

Restaurace dvořák chrast
Náměstí 164, Chrast
tel.: 777 748 871, 469 666 525
hoteldvorak@gastropce.cz, www.gastropce.cz
10 % na konzumaci, mimo tabákových 
výrobků. Sleva je podmíněna předložením 
vstupenky z Městského muzea v Chrasti

ReStauRace eXcalIbuR
Cihlářova 15, Moravská Třebová
tel.: 461 311 033, 604 107 385
ex@excalibur-rp.cz, www.excalibur-rp.cz
10 % na nabídku restaurace,  
minimálně 1 dospělý + 1 dítě

Restaurace Fast food - 
Jiří Švanda
nám. Republiky 1400, OC Grand, Pardubice
tel.: 605 202 226
svanda.jiri@centrum.cz
www.restaurace-grand.cz
10 % na odběr jednoho jídla

Restaurace hotelu 
zemská brána
Bartošovice v Orlických horách 5, Kunvald
tel.: 731 720 858
zemskabrana@seznam.cz
www.hotelzemskabrana.cz
10 % na nabídku restaurace při min. útratě 
300 Kč

Restaurace hvězda
Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 525 270
andrluv.chlum@seznam.cz
www.andrluvchlum.php5.cz
100 % na vstupenky na rozhlednu 
k hlavnímu jídlu

Restaurace Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.jezerka.cz
5 % na nabídku restaurace mimo 
tabákových výrobků

Restaurace lyra
Litomyšlská 71, Vysoké Mýto
tel.: 604 758 376
lyravysokemyto@seznam.cz
www.lyra-restaurace.cz
10 % na nabídku restaurace

Restaurace mlýn Jangelec
Kpt. Poplera 180/III, Vysoké Mýto
tel.: 465 421 000, 732 632 732
penzion-jangelec@seznam.cz
www.penzion-jangelec.cz
100 % na 2 kopečky zmrzliny se šlehačkou 
k hlavnímu jídlu

ReStauRace peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel.: 461 616 719, 775 785 950
peklo@lit.cz, www.peklo.lit.cz
10 % na nabídku restaurace mimo 
poledního menu a cigaret

Restaurace pod kašnou
Náměstí Míru 16, Svitavy
tel.: 775 446 588
restauracepodkasnou@seznam.cz
www.restauracepodkasnou.cz
10 % na jídlo z celkové sumy, bez nápojů

Restaurace u bakaláře
nám. Přemysla Otakara 206/2, Vysoké Mýto
tel.: 739 455 279, 737 779 579
veskrna.jiri@seznam.cz
www.ubakalare.penzion.com
10 % na nabídku restaurace mimo 
poledního menu a cigaret

Restaurace u bílého koníčka
Pernštýnské náměstí 60, Pardubice
tel.: 777 281 386
info@ubilehokonicka-pce.cz
www.ubilehokonicka-pce.cz
10 % na celkový účet v hodnotě  
nad 500 Kč
5 % na celkový účet v hodnotě  
nad 300 Kč

Restaurace u nováků
Bítovany 1, Chrast, tel.: 774 059 994
info@penzion-bitovany.cz
www.penzion-bitovany.cz
10 % na nabídku restaurace při min. 
útratě 500 Kč mimo alkoholu a tabákových 
výrobků

Restaurace u Synka
Rybník 141, Rybník
tel.: 776 171 988, 465 533 417
www.synek.info
10 % na nabídku restaurace

Restaurace u zvonů
Záměstí 125, Choceň
tel.: 777 285 403, 777 285 404, 777 285 406
alter.chocen@seznam.cz
www.uzvonu.mesto-chocen.cz
10 % na nabídku restaurace, mimo 
poledního menu, tvrdého alkoholu  
a cigaret

ReStauRace uno
T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 256
hotel.uno@vieter.com, www.hoteluno.cz
15 % na nabídku restaurace od 13.00 
do 19.00 hod., mimo alkoholu a tabákových 
výrobků

Restaurace zámek choltice
Náměstí Svaté Trojice, Choltice
tel.: 777 200 804
krabak.j@seznam.cz, www.zamekcholtice.cz
10 % na útratu mimo poledního menu 
a tabákových výrobků. Sleva je podmíněna 
předložením vstupenky ze Zámku Choltice 
z téhož dne.

Restaurace Žlebská lhotka
Žlebská Lhotka 36, Třemošnice
tel.: 777 160 943
info@zlebskalhotka.cz
www.zlebskalhotka.cz
5 % na nabídku restaurace mimo alkoholu

Restaurant Čertovina
Medkovy Kopce 17, Hlinsko
tel.: 469 313 168, 603 349 646
certovina@email.cz, www.certovina.cz
10 % na minutkové menu při platbě 
v hotovosti
5 % na denní menu při platbě v hotovosti

Restaurant Sofia
Lidická 113/1, Litomyšl
tel.: 461 613 191, 777 613 191
sofia@lit.cz, www.antikhotelsofia.cz
10 % při pobytu min 2 noci

Restaurant u Slunce
Náměstí Míru 30, Heřmanův Městec
tel.: 604 311 104
jit.machova@seznam.cz, www.usluncehm.cz
10 % na nabídku restaurace, mimo alko 
a nealko nápojů. Slevy se nesčítají.

Rozvoz pizzy Stodola - vysoké 
mýto
Pivovarská 524, Vysoké Mýto
tel.: 732 282 997
www.dancestodola.cz
20 % na 2. pizzu při jedné objednávce, 
je nutné dopředu nahlásit Rodinný pas

Sport a relax v hotelu 
Filipinum
Aloise Hanuše 141, Jablonné nad Orlicí
tel.: 602 694 111, 465 641 888
hotel@filipinum.cz, www.filipinum.cz
10 % na bowling, saunu, whirpool, fitness, 
tenis, minigolf

Sporthotel chrudim
Tyršovo nám. 249, Chrudim
tel.: 469 621 028, 604 202 529
j.husak@sportovistechrudim.cz
www.sportovistechrudim.cz
10 % na ubytování při pobytu delším 
než 2 noci

třebovská restaurace
Cihlářova 1, Moravská Třebová
tel.: 461 312 252, 461 311 693
trebovska@trebovska.cz, www.trebovska.cz
100 % na 3 dcl kofoly k hlavnímu jídlu

ubytování - andrlův chlum
Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 525 270
andrluv.chlum@seznam.cz
www.andrluvchlum.php5.cz
100 % na ubytování pro dítě v doprovodu 
2 osob (nevadí babička, dědeček, teta....)

ubytování Svitavy
Vojanova 3, Svitavy
tel.: 608 615 250, 461 530 522
jb.ubytovani@tiscali.cz
www.ubytovanisvitavy.com
35 % na týdenní pobyty v říjnu
10 % na ubytování

ubytování v soukromí - marie 
havlová
Revoluční 419, Polička
tel.: 777 555 419, 468 008 190
vl.havel@unet.cz
www.ubytovani-policka.mypage.cz
20 % na ubytování pro děti od 10–18 let

violette - Rychlé občerstvení
Nádražní 5, Svitavy, tel.: 775 320 794
monikahorovska@seznam.cz
10 % na nabídku občerstvení  
při min. útratě 150 Kč

zámecká kaváRna
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová
tel.: 604 107 385
www.zamekmoravskatrebova.cz
10 % na nabídku kavárny, při platbě 
v hotovosti

volný ČaS a hobby

amoR - taneční škola - 
orientální tanec
B. Němcové 142, ZUŠ Tunel, Litomyšl
tel.: 728 684 634
a.moravkova@quick.cz
www.amor-orient.com
10 % na nabídku při zaplacení celého kurzu 
(10 lekcí)

aqua centrum Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč, tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.jezerka.cz
100 % na vstup na jednu hodinu pro 
ubytované (1 noc =1 hodina)
10 % na vstup do krytého bazénu 
a venkovního bazénu

babiččin dvoreček licibořice
Licibořice 8, Licibořice
tel.: 608 728 699
masykorka@seznam.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
5 Kč ze vstupného na osobu

bazén s mořskou vodou - 
hotel bystré
Na Podkově 84, Bystré
tel.: 605 539 700, 461 741 108
hotelnapodkove@unet.cz
www.napodkove.hotel-cz.com
10 % na nabízené služby

bejbiště - dětská herna
Poděbradova 68, Chrudim
tel.: 775 308 947
bejbiste@email.cz
www.bejbistechrudim.webnode.cz
10 % ke konzumaci (včetně poplatku 
za vstup) nad 200 Kč. 

boWlIng baR peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel.: 461 616 719, 775 785 950
peklo@lit.cz, www.peklo.lit.cz
10 % na bowling

dědečkova obůrka - svezení 
dětí na koni
Licibořice 8, Licibořice
tel.: 607 185 469 - Lenka Nováková
masykorka@seznam.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
10 % na služby

dobré divadlo
Dukelská 954, Litomyšl, tel.: 777 637 888
info@dobredivadlo.cz
www.dobredivadlo.cz
10 % na všechny kulturní akce pořádané 
Dobrým divadlem
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domek prokopa diviše
Žamberk 326, Žamberk
tel.: 608 427 064, 465 611 678
muzeumzamberk@orlicko.cz
www.zamberk.cz/muzeum
100 % na dvě děti do věku 18 let při 
návštěvě s oběma rodiči
100 % na jedno dítě do věku 18 let při 
návštěvě jednoho rodiče

dům kultury chvaletice
U Kulturního domu 158, Chvaletice
tel.: 466 768 460, 606 660 208
podatelna@chvaletice.cz, www.chvaletice.cz
10 % na kulturní akce, včetně kina, 
pořádané Městem Chvaletice

Festival colour meeting
Tylova 114, Polička, tel.: 732 745 505
olgakosik@centrum.cz
www.colourmeeting.cz
10 % na vstupné multikulturního festivalu 
Colour Meeting v Poličce

hRaČky-kuku s.r.o.
Palackého nám. 155, Polička, tel.: 608 823 546
info@hracky-kuku.cz
5%

hvězdárna barona artura 
krause ddm delta pardubice
Gorkého 2658, Pardubice
tel.: 466 310 563, 603 165 366
info@astropardubice.cz
20 % vstupné na Hvězdárnu a na přednášky

chaloupka maxe Švabinského 
v kozlově
Kozlov 50, Česká Třebová, tel.: 465 534 516
info@mmct.cz, www.mmct.cz
držitelé RP mají vstup za snížené ceny

Jazyková agentura logos
Sakařova 355, Pardubice
tel.: 466 500 321, 603 751 998
logos@jazyky-logos.com, www.jazyky-logos.cz
5 % na individuální a docházkové kurzy

Jazykové centrum v chrudimi
tel.: 603 943 593
gabriela.smetanova@email.cz
Pobočky:
•	 Podfortenská 103, Chrudim
•	 MŠ U Stadionu 755, Chrudim
•	 MŠ SV. Čecha 345, Chrudim
•	 MŠ Víta Nejedlého, Chrudim
•	 MŠ Mladoňovice 23, Mladoňovice
•	 MŠ Komenského 118, Moravany
•	 MŠ Slatiňany, Švermova 693, Slatiňany

10 % na výuku jazyků

Jezdecká škola litomyšl
Suchá 1, Litomyšl
tel.: 602 451 918, 606 836 449
manon@wo.cz, www.stajmanon.cz
10 % na služby, mimo dětské jezdecké 
tábory

klub na střelnici
Karla Čapka 374, Králíky, tel.: 603 849 460
strelnice@strelnice.cz, www.strelnice.cz
10 % na vybrané kulturní akce a pořady

koně, pony a rodinné hřiště
Holičky 34, Heřmanův Městec
tel.: 730 820 340
sunnyfarm@centrum.cz, www.sunnyfarm.cz
15 % na pony

koupaliště polička
Zákrejsova 0, Polička
tel.: 731 020 030, 737 867 342, 461 725 631
email@coma.camp.cz, www.tespolicka.cz
5 % na nabízené služby 

krytý plavecký bazén 
vysoké mýto
Husova 117, Vysoké Mýto
tel.: 465 420 264, 465 421 309
kpbvm@seznam.cz, www.tsvmyto.cz
10 % na vstup

lIngva - Jazyková Škola 
chRudIm
Poděbradova 536, SŠZS, Chrudim
tel.: 775 600 783
admin@lingva.cz, www.lingva.cz
10 % na skupinové jazykové kurzy

mama klub chrudim
Strojařů 846, Chrudim
tel.: 469 689 119, 725 803 899,
775 689 119
mamaklub.chrudim@seznam.cz
www.mamaklubchrudim.cz
5 Kč na jednorázový vstup

mateřské centrum tykadlo, 
Středisko volného času
Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto
tel.: 739 084 971
eva@ddm-mikado.cz, www.ddm-mikado.cz
10 % na nabídku

městské muzeum a galerie 
hlinsko
Havlíčkova 614, Hlinsko
tel.: 469 311 267, 731 151 777
muzeum@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz/mesto/kultura/muzeum-galerie
100 % na první dítě v rodině 6–18 let

městské muzeum a galerie 
polička
Tylova 114, Polička
tel.: 461 723 855, 461 723 859
ekonom@muzeum.policka.org
www.cbmpolicka.cz
10 % na rodinné vstupné

městské muzeum Česká 
třebová
Klácelova 11, Česká Třebová
tel.: 465 322 634
info@mmct.cz, www.mmct.cz
držitelé RP vstup za snížené ceny

městské muzeum chrast
Náměstí 1, Chrast, tel.: 469 667 194
muzeum@mestochrast.cz
www.mestochrast.cz
10 % na vstupné - dospělé i dětské

městské muzeum lanškroun
Nám. A. Jiráska 1- zámek, Lanškroun
tel.: 465 324 328
muzeum@muzeumlanskroun.cz
www.muzeumlanskroun.cz
33 % na základní vstupné pro rodiče

městské muzeum  
v Ústí nad orlicí
17. listopadu 72, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 523 653
info@muzeum-uo.cz, www.muzeum-uo.cz
5 Kč na osobu ze vstupného

městské muzeum  
ve Skutči
Rybičkova 364, Skuteč, tel.: 469 350 131
muzeum.skutec@seznam.cz
www.muzeum.skutec.cz
100 % sleva na vstup pro 1 dítě do 18 let 
v doprovodu 2 dospělých osob

městské muzeum Žamberk
Č. S. A. 472, Žamberk
tel.: 604 885 155, 465 611 678
muzeumzamberk@orlicko.cz
www.zamberk.cz/muzeum
100 % na dvě děti do věku 18 let  
při návštěvě s oběma rodiči
100 % na jedno dítě do věku 18 let  
při návštěvě jednoho rodiče

momo chrudim, o.p.s. - 
sociálně terapeutická dílna 
momo
Palackého třída 200, Chrudim
tel.: 775 780 950
info@devcatkomomo.cz
www.devcatkomomo.cz
5 % na nákup v e-shopu

muzeum Čs. opevnění - 
dělostřelecká tvrz bouda
Těchonín, Těchonín, tel.: 777 647 114
tvrz@boudamuseum.com
www.boudamuseum.com
29 % na kompletní prohlídku

muzeum Čs. opevnění - 
dělostřelecká tvrz hůrka
Pevnost Hůrka 1938, Králíky
tel.: 465 322 902, 606 669 888
hurka@boudamuseum.com
www.boudamuseum.com
25 % na kompletní prohlídku 

muzeum dýmek proseč
Proseč 61, Proseč, tel.: 469 319 413
mastale@mastale.cz
www.prosec.cz/kultura_muzeum.htm
20 % na vstupné

muzeum loutkářských kultur 
v chrudimi
Břetislavova 74, Chrudim
tel.: 469 620 310
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz
50 % na vstupné pro dospělé

muzeum Švýcárna - 
interaktivní muzeum
Slatiňany 66, Slatiňany, tel.: 469 315 134
svycarna@slatinany.cz
www.slatinany-svycarna.cz
sleva 20 Kč z rodinného vstupného

neobjevené památky - litice
Klášterec nad Orlicí, tel.: 603 232 212
urban.dalibor@npu.cz, www.hrad-litice.cz
100 % na druhé vstupné, při zakoupení 
1. vstupenky je druhá ve stejné či nižší 
hodnotě zdarma (tedy 1+1)

neobjevené památky - 
Slatiňany
Slatiňany, tel.: 725 847 258
busta.jaroslav@npu.cz
www.zamek-slatinany.cz
100 % na druhé vstupné, při zakoupení 
1. vstupenky je druhá ve stejné či nižší 
hodnotě zdarma (tedy 1+1)

památník dr. emila holuba
Holubova 768, Holice, tel.: 466 682 154
muzeum@holice.cz, www.kd.holice.cz
10 % na vstupné pro děti i dospělé

plavecká škola - kojenecké 
plavání polička
Nádražní 775, Polička
tel.: 737 867 342
plaveckaskola@tespolicka.cz
www.tespolicka.cz
5 % na kojenecké plavání

plavecký bazén polička
Nádražní 775, Polička
tel.: 461 725 631, 737 867 342
www.tespolicka.cz
5 % na nabízené služby - jednorázový  
vstup

pohřebačský jarmark - Život 
na vesnici o.s.
Pohřebačka 152, Opatovice nad Labem
tel.: 602 563 194, 608 256 820
pohrebacskyjarmarka@seznam.cz
www.pohrebacskyjarmark.cz
10 % na akce pořádané spolkem

poutní kaple panny marie 
pomocné na horách
Česká Třebová, tel.: 465 534 516
info@mmct.cz, www.mmct.cz
držitelé RP vstup za snížené ceny

profesionální a laserová 
střelnice Jezerka
Seč-Ústupky 278, Seč
tel.: 469 676 327
recepce@jezerka.cz, www.jezerka.cz
10 % na indoorovou a laserovou střelnici

prohlídka kláštera
Dolní Hedeč 2, Králíky
tel.: 605 912 840, 465 651 178
info@poutnidum.cz, www.poutnidum.cz
100 % na prohlídku kláštera Dolní Hedeč 
pro všechny děti z rodiny

půjčovna čtyřkolek
Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, tel.: 608 215 618
ctyrkolky-vm@email.cz
www.ctyrkolky-vm.cz
50 % na dětskou čtyřkolku
25 % na velkou čtyřkolku

Regionální muzeum 
v chrudimi
Široká ul. 86, Chrudim, tel.: 469 620 330
info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz
100 % na vstupné pro 1 dítě od 6 do 18 let

Regionální muzeum 
v litomyšli
Jiráskova 9, Litomyšl, tel.: 461 615 287
info@rml.cz, www.rml.cz
40 Kč z rodinného vstupného
80 Kč ze sdruženého vstupného

Regionální muzeum 
ve vysokém mýtě
A. V. Šembery 125/1, Vysoké Mýto
tel.: 465 461 950
muzeum@muzeum.myto.cz
www.muzeum-myto.cz
100 % na vstup pro jedno dítě

Regionální muzeum 
ve vysokém mýtě - barokní 
areál vraclav
A. V. Šembery 125/1, Vysoké Mýto
tel.: 465 482 118
muzeum@muzeum.myto.cz
www.muzeum-myto.cz
100 % na vstup pro jedno dítě

Rodinné centrum litomyšl
Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl
tel.: 607 605 720
pbenesova@centrum.cz, www.rc.litomysl.cz
10 % na jednorázové pobytné

Rodinné pobyty s koňmi 
litomyšl
Suchá 1, Litomyšl
tel.: 602 451 918, 606 836 449
manon@wo.cz, www.stajmanon.cz
10 % na pobyty (minimálně 2 osoby)

Rodný byt bedřicha Smetany
Jiráskova 133, Litomyšl, tel.: 461 616 723
info@rml.cz, www.rml.cz
20 Kč z rodinného vstupného
80 Kč ze sdruženého vstupného

Rodný dům václava Jana 
tomáška
Tomáškova 508, Skuteč, tel.: 469 350 131
muzeum.skutec@seznam.cz
www.muzeum.skutec.cz
100 % na vstup pro 1 dítě do 18 let 
v doprovodu 2 dospělých osob

Rosa rodinné centrum
Ústecká 160, Česká Třebová 
tel.: 773 601 427
rcrosact@seznam.cz
www.mcrosa.radce.webnode.cz
10 % na kurzy
10 % na divadelní předplatné
5 % na permanentní vstupenky

Rotunda sv. kateřiny v České 
třebové
Česká Třebová, Česká Třebová
tel.: 465 534 516
info@mmct.cz, www.mmct.cz
0 % držitelé RP mají  
vstup za snížené  
ceny
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Rozhledna andrlův chlum
Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 525 270
andrluv-chlum@seznam.cz
www.andrluvchlum.php5.cz
100 % sleva na vstupenku na rozhledu 
k hlavnímu jídlu

Rozhledna borůvka
Hluboká, Hluboká, tel.: 469 319 413
mastale@mastale.cz
www.mastale.cz/roz_boruvka.htm
20 % na vstupné

Rozhledna terezka
Proseč - Paseky, Proseč, tel.: 469 319 413
mastale@mastale.cz
www.mastale.cz/roz_terezka.htm
20 % na vstupné

Sauna polička
Nádražní 775, Polička
tel.: 461 725 631, 737 867 342
plaveckaskola@tespolicka.cz
www.tespolicka.cz
5 % na nabízené služby - jednorázový  
vstup

Sportcentrum
Jiráskova 111, Vysoké Mýto
tel.: 465 420 057, 724 228 993
sportcentrum.vm@seznam.cz
www.bowlingvm.cz
0 % na pronájem bowlingové dráhy pouze 
pro členy rodiny střední pásmo 16–19 hod. 
za cenu pásma do 16 hod.

SunRISe language agency
tel.: 608 221 625
sunriselanguageagency@gmail.com
www.sunrise-la.cz
Pobočky:
•	 Josefa Ressla 2258 - ZŠ, Pardubice
•	 Josefa Ressla 2278 - RC Kašpárek, 

Pardubice
•	 Zajíčkova 1575, Daisy Klub, Pardubice
•	 Palackého 2441, Sluníčko, Pardubice
•	 Na Lužci, ZŠ Lázně Bohdaneč, Lázně 

Bohdaneč
•	 ul. 17. listopadu, Lázně Bohdaneč

8 % na skupinové jazykové kurzy
5 % na jazykové kurzy

taneční škola amor - 
orientální tanec
tel.: 728 684 634
a.moravkova@quick.cz, www.amor-orient.com
Pobočky:
•	 Tyršovo nám. Sportovní hala, Chrudim
•	 Internátní 365, KD, Třemošnice
•	 Třída Míru 110, Malaya-centrum jogy, 

Pardubice
10 % na nabídku při zaplacení celého kurzu 
(10 lekcí)

top gun - modelářství 
chrudim
Štěpánkova 87, Chrudim, tel.: 602 513 687
topgun@modelarstvi-chrudim.cz
www.modelarstvi-chrudim.cz
5 % na veškerý sortiment při nákupu 
nad 1000 Kč

toulovcova rozhledna
Budislav, Budislav, tel.: 469 319 413
mastale@mastale.cz
www.mastale.cz/roz_toulovcova.htm
20 % na vstupné

tylův dům - kulturní 
a společenské centrum polička
Vrchlického 53, Polička, tel.: 461 725 204
tyluvdum@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
5 % na vybrané kulturní akce

tyršova veřejná plovárna 
vysoké mýto
Hradecká 328, Vysoké Mýto, tel.: 465 420 498
jiri.kovarik@tsvmyto.cz, www.tsvmyto.cz
10 % na vstup pro rodiče
8 % na vstup pro dětí 6–15 let

východočeská galerie 
v pardubicích
Zámek 3, Pardubice, tel.: 466 510 003
vcg@vcg.cz, www.vcg.cz
25 % z rodinného vstupného na vstup na 
výstavy v objektech Východočeské galerie 
v Pardubicích 
25 % z rodinného vstupného na doprovodné 
akce k výstavám 

východočeské muzeum 
v pardubicích
Zámek 2, Pardubice, tel.: 466 799 241
vcm@vcm.cz, www.vcm.cz
25 % na rodinné vstupné do celého zámku

vyjížďky a putování na koních
Hrádek u Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
tel.: 737 946 152, 731 149 303
stanek@kone-indiani.cz, www.kone-indiani.cz
100 % sleva na 15 min k hodinové vyjížďce
10 % sleva na putování na koních

www.ceskyhacek.cz - e-shop
Pardubice, tel.: 724 727 332
objednavka@ceskyhacek.cz
www.ceskyhacek.cz
5 % na materiál

yamaha claSS
Strojařů 846, Chrudim, tel.: 777 582 791
stastna.klara@seznam.cz
www.yamahaskola.cz
7 % na školné

zámecké sklepení litomyšl
Jiráskova 133, Litomyšl, tel.: 461 616 071
pikna@smetanovalitomysl.cz
www.smetanovalitomysl.cz
15 % na vstupné

zámek choltice
Nám. Svaté Trojice 5, Choltice, tel.: 734 257 579
kastelan@choltice.cz, www.zamek-choltice.cz
50 Kč z rodinného vstupného

zámek moravská třebová
Zámecké náměstí 1, Moravská Třebová
tel.: 731 151 784, 733 787 998, 461 312 458
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
držitel RP má nárok na snížené vstupné 
do stálých expozic zámku v Moravské 
Třebové

zverimex
Čelakovského 104, Chrudim, tel.: 602 220 961
info@zub-straka-centrum.com
5 % na veškeré zboží mimo krmiv

zdRavotnIctví

energia lékárna
J. M. Marků 57, Lanškroun, tel.: 465 321 121
energia@lekarnylanskroun.cz
www.lekarnylanskroun.cz
5 % na nabízený sortiment mimo kojenecké 
výživy (mléko)

hanel optik
Masarykovo nám. 59, Chrudim
tel.: 608 545 909, 469 623 439
info@haneloptik.cz, www.haneloptik.cz
5 % na kontaktní čočky
10 % na brýlové obruby

homeopatie a bachovy 
esence v poličce
Na Bídě 16, Polička, tel.: 603 843 698
vlasovy.raj@unet.cz
20 % sleva na poskytované služby

Irma nováková, diS, oční 
optik
irma.n@centrum.cz, www.optikanovakova.cz
Pobočky:
•	 Komenského 94/IV, Vysoké Mýto,  

tel.: 465 635 657
•	 T. G. Masaryka 722, Choceň,  

tel.: 725 523 501
10%

Jvk optik, oční optik marta 
kubová
náměstí Míru 62/39, Banín
tel.: 461 533 344, 739 047 149
jvkoptik@email.cz
10 % na nové brýle - sluneční a dioptrické

lékáRna hIppokRateS 
moRavSká tŘebová
Nám. T. G. Masaryka 3, Moravská Třebová
tel.: 461 311 429
lekarna.hippo@tiscali.cz
5 % na celý sortiment při platbě v hotovosti

lékárna lebo - zelená lékárna
nám. Míru 31, Svitavy, tel.: 461 531 657
info@lebo.cz, www.lebo.cz
5%

lékárna na poliklinice
Smetanova 830, Choceň 
tel.: 465 322 652
chocen@ipcnet.cz, www.ipcgroup.cz
5 % na volný prodej při platbě v hotovosti

lékárna opatovice
Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem
tel.: 466 301 804
opatovice@ipcnet.cz, www.ipcgroup.cz
5 % na volný prodej při platbě v hotovosti

lékárna u perly
17. listopadu 725, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 611 711
lekarnauperly@lekarnauperly.cz
www.lekarnauperly.cz
5 % na celý sortiment

lunetteS optIka s.r.o.
Palackého 2748, HM Albert, Pardubice
tel.: 466 510 542, 777 914 242
pardubice.hypernova@lunettes.cz
www.lunettes.cz
25 % na brýlové čočky, dioptrické 
a sluneční obruby
5 % na kontaktní čočky, roztoky a všechno 
ostatní zboží

oČní optIka alena 
boháČová
bohacova@wo.cz
www.optika-bohacova.zotto.cz
Pobočky:
•	 Nám. Přemysla Otakara II. 11/1, Vysoké 

Mýto, tel.: 465 424 821
•	 Nám. J. M. Marků 112, Lanškroun,  

tel.: 465 325 548
35 % v termínu 30. 9.–1. 10. na brýlové 
obruby
10 % na brýlové obruby

oční optika emi
Resselovo náměstí 61, Chrudim
tel.: 606 884 147
optika.emi.chrudim@seznam.cz
10 % na celou zakázku

oční optika Iva
Náměstí Míru 85/10, Svitavy
tel.: 461 530 420, 732 830 834
obchod@optikaiva.cz, www.optikaiva.cz
15 % na sluneční brýle
10 % na brýlovou obrubu, kontaktní čočky
10 % na dětské dioptrické brýle do 18 let

oční optika  
mudr. Jaromír vybíral
Masarykovo nám. 296, Chrudim
tel.: 469 622 033
kukl.sarka@seznam.cz 
www.optika-vybiral.cz
15 % na brýlové obruby
5 % na kontaktní čočky

optik otava
info@optik-otava.cz, www.optik-otava.cz
Pobočky:
•	 náměstí Míru 74/15, Svitavy,  

tel.: 461 533 453
•	 Třebovská 71, Jevíčko,  

tel.: 723 844 333

•	 Cihlářova 11, Moravská Třebová,  
tel.: 461 311 554

•	 Svitavská 325/36 (Poliklinika), Moravská 
Třebová

10 % na brýlové obruby
10 % na multifokální skla  
(střední a vysoká kvalita)

optika nevolová
Krátká 1550, Hlinsko
tel.: 469 311 485, 777 932 709
optika.nevolova@seznam.cz
www.optikanevolova.shop1.cz
20 % na zakázku v prosinci a lednu
10 % na zakázku nad 1 500 Kč
5 % na zakázku do 1 500 Kč

optika očko
optikaocko@seznam.cz, www.optikaocko.cz
Pobočky:
•	 Brněnská 18, Moravská Třebová,  

tel.: 721 990 922
•	 ČSA 14, Moravská Třebová,  

tel.: 722 573 440
10 % na nabídku optiky

optika ostrovid
luchytil@seznam.cz, www.optikaostrovid.cz
Pobočky:
•	 Náměstí Míru 6, Heřmanův Městec,  

tel.: 776 003 250
•	 Boženy Němcové 157, Slatiňany,  

tel.: 777 262 492
•	 Široké Schody, Chrudim,  

tel.: 777 262 492
10 % na vše

optika petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
tel.: 736 535 055
optika-petrikova@seznam.cz
www.optika-petrikovi.cz
35 % na dioptrické brýlové čočky 
s antireflexem, neztenčené
5 % na celou zakázku

optika Sobek
Sladkovského 1875, Pardubice
tel.: 466 513 204, 466 953 000
miroslavasobkova@seznam.cz
www.optikasobek.cz
10 % na první aplikaci kontaktních čoček
10 % dioptrické brýle

Regena lékárna
J. M. Marků 57, Lanškroun, tel.: 465 320 202
regena@lekarnylanskroun.cz
www.lekarnylanskroun.cz
5 % na nabízený sortiment mimo kojenecké 
výživy (mléko)

výdejna léčiv a pzt městečko 
trnávka
Městečko Trnávka 2, Městečko Trnávka
tel.: 461 329 600
lekarna.hippo@tiscali.cz
5 % na nabízený sortiment při platbě 
v hotovosti

vzorková prodejna Santé 
proseč
Proseč 93, Proseč, tel.: 776 852 466

obchod@obuv-sante.cz, 
www.obuv-sante.cz
5 % na nabídku prodejny,
nevztahuje se na již 
zlevněné zboží
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auto-moto

auto SlavíČek
HLINSKO/CHRUDIM/POLIČKA
www.auto-slavicek.cz
5 až 15 %

autodukla
PARDUBICE, Kpt. Nálepky 2674
www.autodukla.cz
3 až 20 %

autoŠkola eva
CHRUDIM, Švermova 541
www.autoskola-eva.cz
10%

autoŠkola Jeka
PARDUBICE, Sladkovského 468
www.autoskola-jeka.cz
5%

k.a.l.t. pneu a.S.
PARDUBICE, Doubravice 109
www.kalt.cz
10%

petR pekáRek - 
autocapItal
CHRUDIM, Pardubická 179
www.epremio.cz
10%

pneumatIky dRbout S.R.o.
MIKULOVICE/PARDUBICE
www.epremio.cz
25%

bydlení

alpha obchod&atelIeR
LANŠKROUN, Purkyňova 101
www.alphaobchod.cz
5 až 10 %

alpha SeRvIS
LANŠKROUN, 28. října 22, www.alphaservis.cz
5 až 10 %

aRt decoR S.R.o.
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Komenského 144
www.artdecor-nabytek.cz
5%

clImaStyl
PARDUBICE, Devotyho 1625
www.climastyl.cz
5 až 10 %

dům baRev
HOLICE
www.dumbarev.cz

• JABLONNÉ NAD ORLICÍ
• KRÁLÍKY
• 2X LANŠKROUN
• LETOHRAD
• SVITAVY
• ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• ŽAMBERK

5%

euRopoInt
PARDUBICE, Jindřišská 785
www.podlahyonline.com
10%

hedva bRokát
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, T.G. Masaryka 28/37
www.hedva-fashion.cz
5%

holandSké květIny
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.holandskekvetiny.cz
10%

Jan Svoboda - InteRteX
PARDUBICE, 17. listopadu 389
www.intertex-svoboda.cz
5%

kobeRce k + k
PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290
www.kobercekk.cz
11%

koupelny ptáČek 
CHRUDIM/PARDUBICE/SVITAVY
www.ptacek.cz
20%

květInáŘStví
PARDUBICE, třída Míru 64
10%

m.a.t. ŽelezáŘStví centRum
SVITAVY, 5. května 3A
www.matgroup.cz
10%

maRy & popp´S agency
PARDUBICE, Semtín 80
www.kouzelnachuva.cz
10%

nábytek u letky
PARDUBICE, Lexova 2253
www.nabytekuletky.cz
3 až 7 %

obRazy na míRu
PARDUBICE, Nerudova 1668
www.obrazynamiru.cz
5%

okna vekRa
PARDUBICE/SVITAVY
www.vekra.cz
45%

peRSonal conSult S.R.o.
PARDUBICE, 17. listopadu 400
www.personalconsult.cz
10%

pRoFIhauS
PARDUBICE/VYSOKÉ MÝTO
www.linde-profihaus.cz
5%

pRoSpanek (myšák)
PARDUBICE, S.K. Neumanna 2869
www.prospanek.cz
5%

Raab kaRcheR StavIva
CHRUDIM
www.staviva.cz

• LANŠKROUN
• PARDUBICE
• SVITAVY
• ŽAMBERK

5%

RODINNÉ PASY 
 S PROGRAMEM SPHERE CARD

Máte problém s používáním Rodinného pasu s programem Sphere card? Nevíte si rady? Potřebujete poradit nebo se jen informovat? Hledáte nejbližší restauraci, obchod nebo službu ve Vašem okolí, 
kde můžete uplatnit výhody plynoucí z věrnostní karty? Neváhejte a zavolejte na náš Klientservis a my Vám ochotně pomůžeme či poradíme.

Po – Pá: od 8.30 do 17.00hod.  Telefon: +420 241 710 502  Mobil: +420 608 983 483  e-mail: klientservis@sphere.cz

Mějte platnou kartu s logem Sphere card 
vždy při sobě. Nikdy totiž nevíte, kdy narazíte 

na partnera programu.

Všechny obchody najdete v online katalogu 
na www.sphere.cz nebo v mobilní aplikaci 

Sphere card pro iOS a Android.

Nakupovat výhodněji můžete v těch obchodech 
a e-shopech, které jsou označeny logem 

Sphere card. Slevu žádejte před placením.

1 2 3

výhody a slevy cca 5 až 30 %
platí v České i Slovenské republice
na více než 10.000 obchodních místech
jednoduše, vždy, všude

www.sphere.cz více na www.sphere.cz

5 % 20 %20 % 10 % 5 %

JAK ZÍSKAT SLEVU? STAČÍ UKÁZAT KARTU…

ZE ZAJÍMAVÝCH PARTNERŮ VYBÍRÁME:
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ScanQuIlt
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.scanquilt.cz
5%

techcentRum J+J S.R.o.
VYSOKÉ MÝTO/ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.techcentrum.cz
5%

tv pRoductS cz (myšák)
PARDUBICE, Smilova 401
www.tvproducts.cz
10%

ceStování 
a ubytování

ck aleXandRIa
PARDUBICE, Třída Míru 2671
www.alexandria.cz
10%

ck Čedok
PARDUBICE, Palackého 1947
www.cedok.cz
5 až 7 %

ck datouR
3x PARDUBICE
www.datour.cz
5%

ck poznání
PARDUBICE, Palackého třída 2744
www.poznani.cz
3 až 5 %

gaRnI hotel SvItavy ***
SVITAVY, Riegrova 7
www.garni-svitavy.cz
10%

hoRSká chata maRcelka
DOLNÍ MORAVA, Velká Morava 58
www.dolnimorava.cz
10%

hoRSká chata Slaměnka
DOLNÍ MORAVA, Velká Morava 60
www.dolnimorava.cz
10%

hoRSká chata teRezka
DOLNÍ MORAVA, Velká Morava 32
www.dolnimorava.cz
10%

hoRSká chata u Slona
DOLNÍ MORAVA, Velká Morava 132
www.dolnimorava.cz
10%

hotel & ReStauRant 
SIgnal ***
PARDUBICE, Jana Zajíce 708
www.hotel-signal-pardubice.cz
15%

hotel aplauS ****
LITOMYŠL, Šantovo nám. 181
www.hotelaplaus.cz
10 až 15 %

hotel bRavo ****
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré náměstí 76
www.hotelbravo.cz
10%

hotel kunětIcká hoRa
DŘÍTEČ 155
www.grkh.cz
10%

hotel zlatá hvězda ***
LITOMYŠL, Smetanovo nám. 84
www.zlatahvezda.com
10%

penSIon Fontána
SVITAVY, U Stadionu 708/6
www.ubytovani-svitavy.pension-fontana.cz
10%

penSIon kRauS ***
LITOMYŠL, Havlíčkova 444
www.pension-kraus.cz
10%

penzIon FaJn ***
PARDUBICE, Žižkova 770
www.penzion-fajn.com
15%

penzIon heŘmanIce
KRÁLÍKY, Heřmanice 101
www.penzionhermanice.com
15%

penzIon lanŠpeRk
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Lanšperk 48
www.penzionlansperk.cz
10%

penzIon v podzámČí
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Rybní nám. 134/3
www.penzion-mt.cz
10%

WellneSS hotel vISta ****
DOLNÍ MORAVA, Velká Morava 46
www.hotel-dolnimorava.cz
10%

elektRo

elektRo gRegaR
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Hyblova 70
www.elektrogregar.cz
5%

machálek - tony
JEVÍČKO, Brněnská 762
www.elektrocentrum.over.cz
5 až 8 %

mobIl pohotovoSt
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.mp.cz
3 až 15 %

RS com - cz, S.R.o.  
(myšák)
PARDUBICE, Mikulovická 2642
www.rscom.cz
10%

gaStRonomIe

dobRá ČaJovna
PARDUBICE, Pernštýnská 16
www.dobracajovnapardubice.cz
10 až 20 %

nova - maSo uzenIny
PARDUBICE, Štrossova 129
5%

pIzzeRIe u duŠIČků
PARDUBICE, Perštýnské náměstí 64
www.pizzerieudusicku.cz
10%

SkIReStauRant
HLINSKO, Na Stráni 1651
www.skirestaurant.cz
10%

kRáSa a zdRaví

bodyclInIc
BOREK 13
www.bodyclinic.cz
15%

centRum  
„zdRavé nohy“
PARDUBICE, Štrossova 964
www.zdravenohy.cz
10%

centRum  
oČkování a ceStovní 
medIcíny
PARDUBICE, Karla Šípka 282
www.ockovacicentrum.cz
5%

Fann paRFumeRIe
PARDUBICE, Palackého tř. 2748
www.fann.cz
10%

FokuS optIk
2x PARDUBICE/ÚSTÍ NAD ORLICÍ
www.fokusoptik.cz
10 až 15 %

hanel optIk
CHRUDIM, Masarykovo nám. 59
www.haneloptik.cz
10%

Ineko optIk
3x PARDUBICE/ÚSTÍ NAD ORLICÍ
www.inekooptik.cz
10%

lékáRna eneRgIa
LANŠKROUN, nám. J.M. Marků 57
www.lekarnylanskroun.cz
5%

lékáRna lebo - zelená 
lékáRna
SVITAVY, nám. Míru 31
www.lebo.cz
5%

lékáRna Regena
LANŠKROUN, S.V. Čecha 44
www.lekarnylanskroun.cz
5%

lékáRna u mIloSRdného 
SamaRItána
DOLNÍ ČERMNÁ 101
www.lekarnausamaritana.cz

• LANŠKROUN, nám. J.M. Marků 119/I
5%

lékáRna u Slunce
LITOMYŠL, Smetanovo nám. 20
www.lekarnacz.cz
5%

lunetteS optIka
2x PARDUBICE
www.lunettes.cz
10%

manuFaktuRa
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.manufaktura.cz
5%

oČní optIka Iva
SVITAVY, nám. Míru 85/10
www.optikaiva.cz
15 až 25 %

oČní optIka  
mudR. vybíRal S.R.o.
CHRUDIM, Masarykovo nám. 296
www.optika-vybiral.cz
5 až 15 %

oČní optIka  
optomedIc dd S.R.o.
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré nám. 17
www.optomedic.cz
5%

optIk otava
ČESKÁ TŘEBOVÁ/MORAVSKÁ TŘEBOVÁ/
CHRUDIM/SVITAVY/JEVÍČKO
www.optik-otava.cz
8 až 40 %

optIka Sobek
CHRUDIM, Masarykovo nám. 59
www.optikasobek.cz
10%

kultuRa 
a vzdělávání

děloStŘelecká tvRz 
bouda-muzeum ČS. 
opevnění
TĚCHONÍN
www.boudamuseum.com
1+1 zdarma

knIhy dobRovSký
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.knihydobrovsky.cz
10%

muzeum loutkáŘSkých 
kultuR
CHRUDIM, Břetislavova 74
www.puppets.cz
snížené vstupné

SkŘIvánek - Jazyková 
agentuRa
PARDUBICE, Jana Palacha 1552
www.skrivanek.cz
10%

gullIveR
PARDUBICE, Za pasáží 1609
www.eduagroup.cz
10%

móda a doplňky

bandI vamoS - pánSké 
obleky
PARDUBICE, Labský Palouk 495
www.bandi.cz
5%

coRIal
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.corial.cz
5 až 7 %

hedva bRokát
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, T.G. Masaryka 28/37
www.hedva-fashion.cz
5%

hIlFIgeR denIm / gueSS
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.tobitex.cz
10%

Jakub - obuv
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,  
Nám. T. G. Masaryka 33
www.obuv.net
7%
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kcS
LITOMYŠL/MORAVSKÁ TŘEBOVÁ/VYSOKÉ  
MÝTO
www.kcs.cz
15%

klenoty auRum
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.klenotyaurum.cz
10%

kÖnIg
2x MORAVSKÁ TŘEBOVÁ/POLIČKA/SVITAVY
www.yvonne-konig.cz
10%

koŽeŠIny lS -  
luděk SlanaŘ
PARDUBICE, Pernštýnská 34
www.kozesinyls.cz
10%

nepa - zlatnIctví
PARDUBICE, Palackého 2417
5 až 10 %

QuIck ShoeS
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Letohradská ul. 1524
www.vjobuv.cz
10%

Ragazza
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.kabelky-bizuterie.cz
10%

RepoRteR (myšák)
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Dr. E. Beneše 642
www.reportershop.cz
10%

SteIlmann
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.steilmann.cz
8%

StoRm
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.stormwatches.cz
10%

boty SedláČek
LITOMYŠL, Tyršova 228
www.boty-sedlacek.cz
15%

top tIme
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.toptime.cz
10%

SpoRt

atomIk golF klub 
paRdubIce
PARDUBICE, Dašická 1796
www.indoor-atomik.cz
25%

beebob
LANŠKROUN, Nádražní 169
www.subform.cz
10%

boty SedláČek
LITOMYŠL, Tyršova 228
www.boty-sedlacek.cz
15%

boWlIng baR peklo
LITOMYŠL, Braunerovo nám. 204
www.peklo-litomysl.cz
10%

cyklo poInt
PARDUBICE, Palackého třída 2857
www.cyklopoint.cz
6 až 10 %

cyklo SpoRt StRatílek 
(myšák)
POLIČKA, Vrchlického 127
www.stratilek.cz
8 až 10 %

cyklo SpoRt StRatílek 
(myšák)
PARDUBICE, 17. listopadu 385
www.stratilek.cz
8 až 10%

cyklo SpoRt StRatílek 
(myšák)
LITOMYŠL, Smetanovo nám. 91
www.stratilek.cz
8 až 10 %

FItcentRum IR - club
PARDUBICE,  
Masarykovo nám. 1484
www.fitsportirclub.cz
5 až 10 %

FItneSS centRum 
contouRS
PARDUBICE, 17. listopadu 237
www.contours.cz
10%

FItneSS club 233
LITOMYŠL, Tyršova 233
www.fitnesslitomysl.cz
15%

golF & Spa kunětIcká 
hoRa
DŘÍTEČ 155
www.grkh.cz
15%

golFové hŘIŠtě  
lázně bohdaneČ
PARDUBICE, Generála Svobody 632
www.gcpa.cz
20%

hany bany
PARDUBICE, Štrossova 172
www.fithanybany.cz
10%

hudy SpoRt
PARDUBICE, 17. listopadu 400
www.hudy.cz
7%

IndooR golF  
kunětIcká hoRa
DŘÍTEČ 155
www.grkh.cz
10%

kRytý plavecký bazén
ČESKÁ TŘEBOVÁ, U Teplárny 617
www.bazen-trebova.cz
10%

lIteX od lItomyŠl
3x LITOMYŠL
www.litex.cz
10%

maka SpoRt  
(myšák)
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ztracená 3a
www.makasport.cz
10%

náRodní dum
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Kozlovská 565
www.drumel.cz
20%

SkImen 2
CHOCEŇ, T.G. Masaryka 265
www.skimen2.cz
3,5 až 7 %

SpInnIng centRum 
StRatílek (myšák)
LITOMYŠL, Smetanovo nám. 28
www.stratilek.cz
10%

SpoRtcaRp
TUNĚCHODY 8
www.sportcarp.cz
3 až 7 %

SpoRtcentRum  
I-R club
PARDUBICE, K Vinici 1256
www.fitsportirclub.cz
5 až 10 %

SpoRtovní aReály  
měSta chRudIm
CHRUDIM, V Průhonech 503
www.sportovistechrudim.cz
k jedné zakoupené hodině vstupu druhá 
zdarma

SpoRtovní centRum 
Radava
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, V Lukách 1515
www.radava.cz
10%

SubFoRm
PARDUBICE, AFI PALÁC
www.subform.cz
10%

Sun SkI & boaRd School
ČENKOVICE
www.sunski.cz
10%

tomaS SpoRt
CHRUDIM, Štěpánkova 84
15%

ultRaSpoRt bIke StoRe
SVITAVY, Brněnská 24
www.ultrasport.cz
10%

Wanted SpoRt
PARDUBICE, Na Hrádku 136
www.sportovnivybaveni.cz
10%

haRakIRI kIte  
centRum - paRdubIce 
(myšák)
PARDUBICE
www.kite-kurzy.cz
10%

vŠe pRo dětI

albI
PARDUBICE, AFI PALÁC 
www.albi.cz
5%

dětSký obchůdek  
ŽIRaFa
LANŠKROUN, Sv. Čecha 215
www.zirafa-shop.cz
10%

koČáRkynec
CHRUDIM, Masarykovo nám. 64
www.kocarkynec.com
3 až 5 %

koh-I-nooR haRdtmuth
ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.koh-i-noor.cz

• CHRUDIM
• LITOMYŠL
• MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 2x PARDUBICE
• SVITAVY
• POLIČKA

10%

Věrnostní program 

Sphere card je 

největším 

věrnostním 

programem  

svého druhu 

realizovaným 

na území České 

a Slovenské 

republiky.
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Pardubický kraj pomáhá neziskovým 
organizacím na svém území s vyhledá-
váním a školením budoucích pěstounů, 
ať už krátkodobých nebo dlouhodo-
bých. Do pěstounské péče přicházejí děti 
od rodičů, kteří se o ně neumějí, nechtějí 
nebo nemohou postarat. Pokud je to 
v zájmu dítěte, pěstouni na rozdíl od ado-
ptivních rodičů pomáhají udržovat kontakt 
mezi dětmi a jejich biologickými rodinami.

Nejvíce chybí pěstouni pro děti starší šesti 
let, pro sourozenecké skupiny, pro děti odliš-
ného etnika a děti se zdravotním hendike-
pem. „Pokud chceme dětem, které z vážných 
důvodů nemohou vyrůstat ve své původní 
rodině, opravdu pomoct, měli bychom být 
připraveni přijmout dítě takové, jaké je, s celou 

jeho minulostí a se všemi možnými traumaty, kterými si pro-
šlo. V současné době má každá pěstounská rodina právo 
využít řady služeb, jež pomáhají tuto náročnou roli zvlád-
nout“ dodává Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro 
sociální péči a neziskový sektor.

Abyste měli konkrétní představu, jak to v takové pěstoun-
ské rodině chodí a s čím se potýká, vyzpovídali jsme man-
žele Lenku a Radka Šprtovi. Ti přijali do pěstounské péče 
ke svým dvěma synům postupně další čtyři děti a do hosti-
telské péče sestru posledních dvou dětí. Z průměrné české 
rodiny se tak stala velká pěstounská rodina. Lenka Šprtová 
by ale neměnila.

Jak váS napadlo Stát Se 
pěStouny?
My jsme původně chtěli dítě adoptovat. 
Při ústních psychotestech nám pan 
psycholog říkal, že my, jakožto rodiče 
dvou dětí, bychom byli ideální spíš pro 
pěstounskou péči. V té době jsme o tom 
nechtěli ani slyšet, ale po pár letech to 
v nás zase začalo hlodat. Na internetu 
jsme studovali vše možné a došli 
k závěru, že pěstounská péče pro nás 
bude fakt rozumnější. 

kdy naStal ten obRat?
Vše podnítila návštěva dětského 
domova, kam jsem vezla malé věci po 

našich klucích. Během chvilky jsem si 
tam zamilovala chlapečka, na kterého už 
ale čekala adoptivní rodina. Doma jsem 
vše probrala s manželem a nakonec jsme 
podali žádost o pěstounskou péči. 

Úvodní teSty JSte uŽ mělI 
za Sebou, Jak pRobíhalo 
vzdělávání? Je vůbec taková 
pŘípRava nutná?
Příprava byla fajn. Sice se to táhlo, ale 
určitě nám to hodně dalo. Nejlepší na 
přípravě bylo setkání s pěstouny. Osobně 
bych ocenila, kdyby se dalo s pěstouny 
mluvit bez přítomnosti školitelů. Přeci 
jen, člověk školitele ještě tolik nezná 

a bojí se, aby si ho nějak nevhodně 
nezaškatulkovali.

u dlouhodobé pěStounSké 
péČe Se v pŘípRavě hodně 
mluví o tom, Jaké dítě 
budoucí pěStounI chtěJí 
a mohou pŘIJmout. mělI JSte 
něJakou JaSnou pŘedStavu 
nebo poŽadavky? 
Měli jsme zažádáno o jedno až 
dvě děti, většinového etnika nebo 
poloromské, věk tři až šest let. Děti bez 
vážných zdravotních komplikací, bez 
alkoholismu a psychiatrických anamnéz 
v rodině. 

pěsTounsTvÍ 
SE NEdá  
děLAt
pro pENízE

ro d i n K a  sE  v y p tává
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ReSpektoval ÚŘad vaŠe 
Rozhodnutí?
První sourozenci požadavky splňovali. 
Pak jsme si zažádali ještě jednou 
a z původních požadavků jsme slevili, 
ale bylo to naše rozhodnutí. Vzali jsme 
si do péče dvouletou romskou holčičku 
s psychiatrickou anamnézou na straně 
matky. Na hostitelskou péči jsme si 
brali její sourozence a jednoho z jejích 
bratrů máme už také doma. Doufáme, 
že se u nich nemoc neprojeví. 

pamatuJete SI na den, kdy 
JSte SvoJe pěStounSké 
dětI vIděla popRvé? Jak 
pRobíhalo „Seznamování“?
Děti byly nesmělé, ale Kinder vajíčko 
trochu pomohlo. Byli jsme spolu sami, 
takže nikdo do našeho seznamování 
nezasahoval, což je podle nás správné. 
Za dětmi jsme jeli ještě asi třikrát 
a pak si je na Štědrý den dopoledne 
odvezli napořád.

Jak Se k pěStounSké péČI 
Stavěly vaŠe vlaStní dětI  
a váŠ manŽel?
Pokaždé jsme s sebou v dětském 
domově měli i naše kluky. Hodně 
v celé té cestě za pěstounskou 
péčí záleželo na nich. I oni museli 
cítit, že to chtějí. Pokud by to oni 
necítili, nebo se jim třeba pak děti 
z jakéhokoli důvodu nelíbily, tak 
bychom do toho dál nešli. Reakce 
dětí se nemá podceňovat. Kdybychom 
se s manželem a dětmi nerozhodli 
společně, určitě bychom do toho nešli.

JeŠtě něJak JSte vlaStní 
dětI pŘIpRavovalI na to, 
Že pŘIJmete do RodIny dalŠí 
dětI?
Už dříve jsme s našimi kluky jezdili 
do dětského domova na různé akce 
a kluci pak měli hodně otázek. 
Budoucí pěstouni by hlavně měli svým 
dětem přiblížit, čím si děti v dětském 
domově mohly projít, vysvětlit jim, 
proč právě takovým dětem chtějí 
pomoct. Zároveň je třeba dětem říct, 
že jako rodiče už tu nebudete jen pro 
ně, že se o čas, hračky nebo místo 
doma musí podělit s přijatým dítětem. 
Pocitu žárlení se nevyhnete, ale dá se 
tím aspoň zmírnit.

mySlíte, Že pěStounStví  
vaŠe vlaStní dětI ovlIvnIlo? 
Tím, že jsme přijali děti, které byly 
odebrané z důvodu zanedbání, možná 
i týrání, tak pochopili, že všechny děti 
nemají takové štěstí. Že je potřeba 
pomáhat, že nic není zadarmo. 
Nejstarší nakonec teď při výběru školy 
řekl, že by chtěl v budoucnu pracovat 

někde u dětí, klidně i v dětském 
domově, což by ho předtím určitě ani 
nenapadlo. 

Fandí vám ŠIRŠí RodIna, 
kamaRádI nebo známí?
Část rodiny se zajímá a proti našemu 
rozhodnutí nic zásadního nemá, část 
rodiny nechápe, proč zrovna my máme 
pomáhat. Spor vygradoval při přijetí 
posledního syna, ale my si stojíme za 
svým. Vyslechneme si jejich názor, ale 
nemohou rozhodovat za nás.

Jaký by měl být „Ideální“ 
pěStoun? 
Pěstoun by měl být určitě trpělivý, což 
platí u manžela, mně to moc nejde, 
obětavý a psychicky odolný. 

na co by Se měl budoucí 
pěStoun pŘIpRavIt? 
Měl by si uvědomit, že geny jsou geny, 
a s tím prostě nic nezmůže. Třeba 
všechny naše přijaté děti nemají žádný 
vztah k věcem, zničí, na co přijdou, 
a přiznání nebo omluvu čekat nelze. 
Tak to prostě je.

dá Se pěStounStví dělat 
pRo peníze? 
Budoucí pěstoun by měl být 
připravený na to, že ho okolí, a možná 
i rodina bude podezírat, že to dělá 
pro peníze. Ale doporučila bych 
takovým lidem, aby si spočítali, kolik 
peněz je to na hodinu. Pěstounem 
nejste od 6:00 do 14:30, ale 24 hodin 
denně a 365 dní v roce.  Tohle podle 
nás nejde dělat pro peníze. Vždycky 
říkáme: Přidejte se k nám - pěstounů 
je pořád málo a dětí, které potřebují 
pomoci, je hodně!

 Je pěStoun tedy SpíŠ 
pRoFeSIonál, nebo 
pŘedevŠím RodIČ?
Pěstoun musí být jak rodič, tak 
i profesionál. Není to stejné jako 
u vlastních dětí. Tyhle děti mají něco 
za sebou a podle toho je třeba se 
k nim chovat. Ale to neznamená jim 
z lítosti, čím si prošly, vše povolit. 
Chce to pevné hranice a o všem 
mluvit. I o tom, že jsou z dětského 
domova, že někde je máma a táta. 
S věkem nabalovat to, proč se o ně 
nemohli starat. Právě v tom vidím tu 
profesionalitu.

ze zkuŠenoStí 
pěStounů

největší obavy… 

…z biologické rodiny přijatých dětí

…jestli to všechno zvládneme

…jestli nám úřady řekli o jejich 
minulosti, traumatech a rodinných 
anamnézách vše

co mi pěstounství vzalo…

…zajeté koleje 

…klid a pohodlnost. Pořád musí být 
člověk v pozoru a nejlépe mít oči 
i vzadu. Pořád se řeší, kdo to rozbil, 
samozřejmě že nikdo! Asi samo.

největší radost

…když se dětem něco podaří. Ať 
školním dětem úspěchy ve škole, 
nebo slečnám ve školce nově naučené 
básničky, tanečky…

kontakty
bezplatná linka: 800 888 245
e-mail: pestouni@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz

pRoČ Se lIdé  
StávaJí pěStouny?

• „Chtěli jsme nabídnout pomoc 
potřebnému dítěti.“

• „Chceme předat své zkušenosti, 
podílet se na rozvoji dítěte.“

• „Pěstounství dává našemu životu 
smysluplnost.“

• „Naše děti již odrostly a my máme 
ještě dost sil.“

• „Měli jsme ještě ‚volné místo 
u stolu‘.“

• „Máme zkušenosti s prací s dětmi 
a baví nás.“

• „Vyrůstali jsme v početné rodině, 
chceme takovou mít také.“

• „Chceme pomoci potřebnému dítěti 
vyrůstat v rodině.“

• „Měli jsme hezké dětství a chceme 
tento dar předat dál.“

• „Vyrůstali jsme sami v pěstounské 
rodině, je to pro nás normální.“

• „Nechtěli jsme nečinně přihlížet 
osamění ohrožených dětí.“

• „Pěstounství je pro nás smysluplná 
profese a životní poslání.“
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Okénko
pro děti

odhalíš, který dárek komu patří?

pomůžeš Františkovi najít jeho snowboard?

Když je leden bílý, je... 
(dokončení v tajence)
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„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” 
domlouvá lyžaři před hotelem 
manželka. 

„Vždyť už skoro všechen sníh roztál 
– někde se zabiješ!” 

„Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si 
vodní lyže.”

„Tak jak bylo na horách?” 

„Nanic, v novinách psali, že je 
na Šumavě starý prašan, ale byli tam 
samí mladí a všichni švorc!”

„Představte si, poprvé se nás sešel na 
štědrovečerní večeři sudý počet lidí!“ 

„Jak to, vždyť jste byli tři?“ 

„Jo, ale potom přijelo 17 hasičů!“

Víte, jak pozná Eskymák, že zamrzl 
vzduch? ... Ptáci chodí pěšky.

veSelá zIma

Č E n d a  d ě t E m
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co je K jejIcH cHovu  
zapotřebí?
Nejvhodnější je pro skinny plastová 
klec, která by neměla stát přímo na 
zemi. Morčátka jsou totiž náchylná 
na průvan. V kleci o rozměrech 
nejméně 60 x 40 x 30 máme napáječku, 
keramickou nebo jinou těžší misku 
na krmivo a seno. To můžeme svázat 
a vložit do klece nebo použijeme 
závěsnou klícku. Podestýlku vybíráme 
bezprašnou, vhodná je z vřetenů 
kukuřice nebo volíme papírové 
pelety. Neměl by chybět domeček 
a čerstvé větvičky ovocných stromů na 
obrušování hlodáků, které jim dorůstají 
celý život.

jaKé jsou jejIcH nejČastějŠí 
cHoroby a na co sI dát  
pozor? 
Dno klece musí být neustále pokryté 
vrstvou podestýlky, aby morčátkům 
nevznikaly otlaky na tlapkách. Morče, 
stejně jako člověk, si neumí samo 
vytvořit vitamín C, proto jej podáváme 
v dostatečném množství v ovoci, 
zelenině anebo přidáváme vitamínové 

kapky do vody, kterou měníme každý 
den. Ve většině literatury se dočteme, 
že se morčata musí mazat. Není to úplně 
pravda, záleží na jedinci a struktuře 
kůže. Kůži mažeme jen v případě, že je 
suchá. Skinny morčátka jsou náchylná 
ke kožním plísním. Při objevení jejich 
ložisek je nutné vyhledat veterinárního 
lékaře.

jaKá potrava je pro ně 
vHodná?
Krmné směsi pro morčata a králíky, 
minerální liz pro hlodavce, ovoce 
a zelenina. Nevhodná je nadýmavá 
zelenina, například velká dávka 
čínského zelí. Také rajčata ve větším 
množství mohou být projímavá. Skinny 
morče zvykáme na zeleninu a čerstvou 
trávu postupně. Dospělý jedinec by měl 
sníst za den 100–200 g zeleniny a ovoce. 
Vodu je nejlépe umístit do napáječky. 
Nejdůležitější složkou jídelníčku je 
ovšem seno, které musí mít skinny 
v kleci v dostatečném množství. Není 
vhodné krmit čerstvým, necháme je 
nejprve zavadnout po dobu čtyř až pěti 
týdnů.

jaKÝ je jejIcH denní režIM? 
Ve dne jsou zvířata čilá, jen nemocní 
či starší jedinci odpočívají a polehávají 
i během dne. Skinny ve spánku zpravidla 
nezavírají oči a sebemenší zvuk je ihned 
probudí. V noci spí, pokud nejsou rušeny, 
čtyři až pět hodin mezi 11. hodinou večer 
a 5. hodinou ráno. Skinny nejčastěji 
odpočívají vleže na boku.

je vHodné cHovat více sKInny 
MorČat poHroMadě? 
Morče může být chováno samostatně. 
Pohromadě můžeme mít dvě samičky, 
ale samci by neměli mít společnou klec, 
často se perou. Nedoporučuje se mít 
pohromadě pár, který není chovný; 
samičky totiž mohou mít i několik vrhů 
do roka. 

snesou se s jInÝMI druHy?
Morčata mohou být chována i s králíky 
v jedné kleci či králikárně, ale dáváme 
pozor, aby si na sebe zvykli a neprali 
se. Skinny má jemnou kůži a je lehce 
zranitelný. Morčata si více rozumějí se 
zakrslými králíky než s těmi chovanými 
na maso.

SkiNNy 
MorČe

Skinny morče je plemeno morčete 
domácího, které bylo vyšlechtěno 
v několika laboratořích v Kanadě 
jako pokusné zvíře pro studium 
dermatologie. U jejich zrodu byla 
spontánní genetická mutace, 
odhalená v letech 1978 a 1982. 
Skinny morčátka nejsou zcela lysá, 
mají drsnou stočenou srst na hlavě 
a na tlapkách. Jsou pro ně typická 
velká klopená ouška a jejich 
kůže je na dotek velmi teplá. 
Díky zrychlenému metabolismu 
mají větší spotřebu krmiva. Jsou 
ideálními mazlíčky pro alergiky, 
ale je nutné předem zjistit, zda 
děti nejsou alergické na seno, bez 
kterého morče nemůže žít. Váží 
800–1200 g a dožívají se 5–9 let.
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první pomoc z

Českého  
Červeného
křÍže

Český červený kříž je jednou 
ze 189 národních společností 
Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce. Jako hlavní spolek 
s celorepublikovou působností 
je partnerem veřejné správy pro 
oblast sociální, zdravotní a humanitární. 
V současné době má 19 718 členů 
a dobrovolníků. Mezi základní 
programové činnosti ČČK patří výchova 
obyvatelstva ke znalosti poskytování 
první pomoci, propagace a oceňování 
bezpříspěvkového dárcovství krve, 
poskytování sociálních služeb či pořádání 
rekondičních pobytů pro děti i seniory. 
ČČK v neposlední řadě působí jako 
další složka Integrovaného záchranného 
systému a poskytuje pomoc v případě 
mimořádných událostí.

V rámci prevence pořádá Český červený 
kříž pro veřejnost řadu outdoorových 
či indoorových aktivit. Můžeme zde 
vidět ukázky první pomoci, zopakovat 
si či prověřit svoje znalosti, nanečisto 

řešit modelové situace, 
jejichž zvládnutí 
v praxi může znamenat 
často záchranu toho 
nejcennějšího – lidského 
života. Tyto akce jsou 
propojeny se zajímavým 
doprovodným programem 
a jsou organizovány ve 
spolupráci se záchrannou 
službou, Hasičským 
záchranným sborem. 

Další příležitost, jak si 
osvěžit znalost první 

pomoci, jsou kurzy, 
které Český červený 
kříž organizuje.  
V nabídce je široká 
škála již zavedených 
kurzů a k dispozici 

jsou také kurzy šité 
přímo na míru podle 

požadavků zadavatele. 
Český červený kříž realizuje 

také projekt Výuka první pomoci 
dětí a mládeže. Na některých školách 
existují kroužky mladých zdravotníků, 
kde se děti pod vedením učitelek-
zdravotnic a instruktorů ČČK učí první 
pomoc a své znalosti si posléze ověřují 
v soutěžích mladých zdravotníků. ČČK je 
držitelem dvou akreditací, které uděluje 
Evropské referenční centrum Červeného 
kříže v Paříži za splnění požadovaného 
obsahu a úrovně u pořádaných kurzů 
Základy první pomoci a Kurz pro 
uchazeče o řidičský průkaz. 
Znamená to, že pokud je 
kurz takto akreditován, je 
rovnocenný kurzu, který 
by zájemce absolvoval 
v kurzu Červeného 
kříže jiné země EU. 

Kromě výše uvedených kurzů 
předlékařské první pomoci a ediční 
činnosti zaměřené na tuto oblast je ČČK 
autorem české verze aplikace První 
pomoc, určené zdarma ke stažení pro 
chytré mobily, která je českou verzí 
programu Universal First Aid App 
vytvořeného Americkým Červeným 
křížem. „Z uživatelských statistik jsme 
zaznamenali, že nejčastěji zobrazované 
stránky představují témata, která 
lidi nejvíce zajímají nebo kterých se 
ve skutečnosti nejvíce bojí, že je budou 
muset řešit. Patří sem krvácení, infarkt, 
bezvědomí, dušení či klíště,“ uvádí 
vedoucí Programového oddělení Úřadu 
ČČK paní Mgr. Miroslava Jirůtková 
a dále dodává: „Studium aplikace však 
nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, 
neboť neposkytuje možnost praktického 
nácviku, proto doporučujeme všem 
uživatelům účast na kurzu první pomoci 
vedeném kvalifikovaným instruktorem.“

V evropském měřítku 

si Česká republika ve 

znalostech pravidel první 

pomoci nestojí špatně, 

přestože téma předlékařské 

první pomoci je stále 

opomíjené. Poprvé se s ním 

setkáme jako děti, někteří 

z nás později až v okamžiku, 

kdy si dělají řidičský průkaz, 

jiní už nikdy.

• www.cervenykriz.eu •

Řada těchto 

akcí se koná u příle-

žitosti oslav Světového 

dne první pomoci, který 

byl vyhlášen poprvé v roce 

2003. Datum této celo-

světově významné akce 

připadá každoročně 

na druhou sobotu 

v září.

V loňském roce absolvovalo kurzy předlékařské první pomoci Českého čer-veného kříže celkem 42 000 dětí, mládeže a dospělých osob.

z d r avá  ro d i n K a
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první pomoc
aplikace pro chytré telefony (Android, iOS)

Aplikace je českou verzí programu Uni-
versal First Aid App vytvořeného Americ-
kým červeným křížem. Obsah odpovídá 
Standardům první pomoci vydaným ČČK 
v roce 2012. 
Aplikace má v přehledné grafice tři zá-
kladní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI 
a PŘIPRAVTE SE. Uživateli poslouží 
jako interaktivní příručka první pomoci 
s radami, jak zvládnout různé situace od 
srdečního infarktu až po zlomeniny. Dá se 
ale využít i jako praktický rádce pro chvíle, 
kdy rozhoduje každá sekunda – součástí 
jsou postupy urgentní první pomoci krok 
za krokem, včetně krátkých videí. Tísňo-
vou linku může uživatel vytáčet přímo z 
aplikace stisknutím jediného tlačítka.

horská služba
aplikace pro chytré telefony (Android, iOS)

Kdykoliv se na horách ocitneme 
v nesnázích, bude se vám hodit oficiální 
aplikace horské služby. Aplikace nabídne 
informace o lyžařských střediscích 
a základní informace o aktuálních 
povětrnostních podmínkách. Další 
záložkou jsou „stanice“. Zde najdeme 
přehled všech stanic horské služby 
s přesnou polohou, kontaktem a fotkou 
budovy. Nejdůležitější funkcí je samotné 
přivolání pomoci v případě, že se 
dostaneme do problémů. K tomu slouží 
záložka „pomoc“ a následně dvě velká 
tlačítka. Prvním je volání rychlé pomoci 
a druhé automaticky odešle nouzovou 
SMS o vaší poloze.

Žlutý knoflík Icedot
praktický doplněk k chytrému telefonu

Crash Sensor ICEdot je 
malé žluté zařízení, které 
lze snadno namontovat 
na jakoukoliv lyžařskou 
či jinou helmu. Dokáže 
zaznamenat a vyhodnotit 
všechny síly a nárazy, které na 
helmu působí. V případě pádu či 
většího nárazu se pak prostřednictvím 
aplikace ve vašem chytrém telefonu spustí 
zvukový alarm a zahájí se odpočítávání, 
které můžeme v předem určeném časovém 
limitu zastavit, jste-li v pořádku. V opač-
ném případě telefon po vypršení limitu 
automaticky odešle na předem zadané 
číslo zprávu s GPS souřadnicemi místa, 
kde ke kolizi došlo.

Zima už se blíží a nastává ten správný okamžik, kdy je třeba vytáhnout prkýnka všech druhů a vyrazit 

na hory. Každý, kdo lyžuje, ten skvělý pocit zná, když se pustíme dolů zasněženou sjezdovkou, 

vychutnáváme si rychlost, do tváří nás hřeje sluníčko a svištíme dolů po čerstvém prašanu!  

Stále více z nás včetně našich potomků se věnujeme adrenalinovým zimním sportům a s tím bohužel 

stoupá i počet úrazů, které si může přivodit nejen začátečník, ale mnohdy i ostřílený borec.  

Pojďme se společně podívat na několik užitečných pomocníků, které se vyplatí mít na horách vždy 

u sebe a díky kterým můžeme sobě i svým blízkým pomoci v nesnázích.

beZpeČnosT  
na horách
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Ke sváteční atmosféře 

neodmyslitelně patří chvějící se 

plamínek svíčky. Na adventním 

věnci, v ořechových skořápkách 

na stromečku nebo v naší 

zasněžené lucerničce. 

Vyrobit si tuto půvabnou 

dekoraci za okno dokáže 

každý. Recyklujte staré 

sklenice a vyčarujte si 

vánoční vesničku nebo 

panorama velkoměsta pod 

sněhovou peřinou.

 

Veselé, bílé Vánoce!

• p o s v i ť m e  s i  n a• 

vánoce
MaTeriál

papír
nůžky (řezací nůž)
lepidlo
krupice (dětská)
zavařovací sklenice

nejdříve si jednoduše 
předkreslíme obrys města, 
sněhuláků, vesničky nebo lesa 
na měkký bílý papír.

1

Š i ko v n á  ro d i n k a
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Vystřižený motiv natřeme lepidlem na papír 
a nalepíme na sklenici. Mokrý papír dobře přilne 
a přizpůsobí se i nerovnostem a zúženému profilu 
sklenice. nezoufejme, když nebude přilepení ideální. 
Ve tmě, kam lampióny patří, nebude pokrčení vidět.

poté naneseme lepidlo na místa, kde 
chceme mít sníh. Lepidlo zasypeme krupicí 
nebo polepenou sklenici v krupici vyválíme.

Tak! Teď už jen zapálit svíce  
a ozdobit stuhou nebo větvičkou.

předkreslený motiv 
vystřihneme. Zajímavě budou 
vypadat detaily jako okýnka.

2

54

3

Š i ko v n á  ro d i n k a

27rodinKa 2015www.rodinnepasy.cz



STAŇTE SE
DOBROVOLNÍKEM

JSTE AKTIVNÍ SENIOR?
A CHCETE VYUŽÍT SVŮJ VOLNÝ ČAS?

JSTE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?
A CHCETE NOVÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI?

JSTE STUDENT NEBO NEZAMĚSTNANÝ?
A POTŘEBUJETE PRAXI?

POJĎTE POMÁHAT 
DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOLEK, 
NEZISKOVEK 
PEČUJÍCÍCH O DĚTI, 
HANDICAPOVANÉ 
A DALŠÍ POTŘEBNÉ!

ZAPOJTE SE A KONTAKTUJTE 
KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ

Ing. Lucie Křivková
krivkova@konep.cz
775 551 412
www.konep.cz

WWW.KONEP.CZ

DOBROVOLNÍKEM MŮŽE BÝT KAŽDÝ!

Seznam
dobrovolnických
center

Dobrovolnické centrum Koalice nevládek 
Pardubicka
www.konep.cz
Dobrovolnické centrum při Oblastní 
charitě Pardubice
www.pardubice.charita.cz
Dobrovolnické centrum Farní charity 
Chrudim
www.chrudim.charita.cz
Dobrovolnické centrum při Farní charitě 
Litomyšl
www.litomysl.charita.cz
Dobrovolnictví v Amalthea
www.amalthea.cz
Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko
www.fokusvysocina.cz
Světlo dobrovolnické centrum, Ústí nad 
Orlicí
www.dcsvetlo.webnode.cz
Dobrovolnické centrum Přelouč
www.prelouc.charita.cz
Dobrovolnické centrum Pardubice
www.dcpardubice.eu
Dobrovolnictví v Šanci pro Tebe
www.sance.chrudim.cz
Dobrovolnické centrum při Oblastní 
charitě Ústí nad Orlicí
www.uo.charita.cz
Mateřské a rodinné centrum Krůček 
Svitavy, z.s.
www.mckrucek.cz
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
www.tcpce.cz
Dobrovolnické centrum Oblastní charity 
Moravská Třebová
www.mtrebova.charita.cz
Dobrovolnické centrum chrudimské 
nemocnice
www.chrudim.nempk.cz
Dobrovolnické programy při o. p. s.  
Maltézská pomoc
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnictví v Péči o duševní zdraví
www.pdz.cz
Evropská dobrovolnická služba
www.eurodesk.cz

Více informací v databázi dobrovolnických 
center na webu www.nevladky.cz.


