zima 2016

NEPRODEJNÉ

www.rodinnepasy.cz

magazín pro rodiny s dětmi do 18 let

NEPRODEJNÉ

www.facebook.com/rodinnepasy

Tip na výlet:
Zámek Slavkov
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Vlasta Švejdová:
Inspirací je život...

10

Máte doma počítač?

Naučte se pracovat
Energetický štítek
spotřebiče

14

v kyberprostoru
bezpečně
více informací na straně
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KAM ZAJÍT/CO PROŽÍT/KOHO POTKAT
každý měsíc v Brně už šedesát let

i f
info@pocketmedia.cz

Exkluzivní časopis o České republice

inzerce

… i doma je co objevovat
vat

Vytiskněte si dárkový poukaz na www.mojezeme.cz
nebo na www.send.cz.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

OBJEDNÁVEJTE:

dvouměsíčníku, s bonusovým vkladem
v každém čísle jen pro předplatitele, za

telefonicky:

234 Kč.

(SEND předplatné)

+420 225 985 225

Pouze 39 Kč za jedno číslo.

e-mailem:

Každý rok více než šest
set stran zajímavého čtení,
reportáží, historických
kauz, záhad, tipů na výlety,
kvízů a efektních fotograﬁí
z České republiky.

na stránkách:

JAKO DÁREK BLÍZKÝM

send@send.cz
www.mojezeme.cz

EDITORIAL

Milé maminky,
tatínkové, milé děti,
rok 2016 se pomalu chýlí ke konci a každé
malé dítko ví, co to v životě rodiny znamená.
Je to období, kdy se těšíme na Vánoce a kdy
spolu členové rodiny tráví pohromadě více
času než obvykle. Současně ale předvánoční
období plné shonu v práci i doma patří
k nejnáročnějším z celého roku. Na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje na rodičovskou roli
našich zaměstnanců nezapomínáme. Naopak
se snažíme vytvořit jim správné podmínky pro
to, aby bez výčitek svědomí mohli být obojím –
rodičem i zaměstnancem. Co pro to děláme?
Nastavení individuální pracovní doby využívají
především maminky po návratu z rodičovské
dovolené. Zvykají si s rodinou na nový režim
a úprava doby jim pomáhá období změn lépe
překlenout. Navýšení kapacity fi remní školky
o 70 míst oceňují od nového školního roku jak
zaměstnanci kraje a jeho organizací, tak hasiči
a policisté. S dětmi ze školky se potkáváme i na
úřadě. Zahajujeme spolu květnový Týden pro
rodinu a na vánočním jarmarku příspěvkových
organizací kraje zpíváme koledy a rozsvěcíme
vánoční strom. Společně jsme zorganizovali
charitativní dražbu obrázků a výtěžek poslali
zvířatům v nouzi. Chodí k nám i Mikuláš,
a to v podobě loutkového představení pro děti

i vnoučata zaměstnanců. Léto už je na spadnutí,
když přijde na řadu oslava Dne dětí a s ním
i zábavný program pro malé i velké.
S maminkami na rodičovské dovolené
zůstáváme v kontaktu. Letos jsme se s nimi
podívali do Střediska ekologické výchovy
Hlídka, které nabízí služby mateřského centra.
Letní příměstské tábory v Hlídce si maminky
velice chválily, vždyť na Špilberk je to z úřadu
opravdu blízko. Další tipy pro rodiny, jak
aktivně a smysluplně naplnit společný čas,
najdou naši zaměstnanci, stejně jako všechny
rodiny v Jihomoravském kraji, zde v časopisu
Rodinka a v katalogu slevových výhod
Rodinných pasů pro rok 2017. Věřím, že je
z čeho vybírat.
Až budete plánovat, co všechno byste chtěli
v příštím roce s rodinou zažít, s důvěrou se
obraťte na časopis Rodinka.
Pohodový čas Vám přeje

Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Vychází čtvrtletně • MK ČR E 18929 • Číslo 04/2016 • Brno • Pro Jihomoravský kraj vydává VERTIGO.CZ a.s., Kulkova 4231/10, Židenice, 615 00 Brno,
IČ: 26295997 • Vedoucí vydání: Marta Částková • Redakční rada: Marta Částková, Marie Dohnálková, Tomáš Starosta
Fotky v časopise: archiv, Fotky&Foto • Maskoti Rodinných pasů (kreslené veverky) jsou majetkem Sun Drive s.r.o. • e-mail: rodinka@rodinnepasy.cz
Zpracovatel tohoto časopisu neručí za případné tiskové chyby a správnost uvedených dat. Změny jsou vyhrazeny.
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SOUTĚŽ

Společnost
přátelská rodině
Na území Jihomoravského kraje již
tradičně proběhla soutěž s názvem
Společnost přátelská rodině.
Vyhlašovatelem soutěže je organizace
s celostátní působností Síť pr
po
rodinu. Cílem této soutěže je motivovat
zaměstnavatele k uplatňování rovných
příležitostí a zavádění opatření pro
slaďování rodinného a pracovního
života jejich zaměstnanců. Vyhlášení
výsledků a slavnostní předání certifikátu
proběhne dne 24. 11. 2016 v prostorách

Krajského úřadu
Jihomoravského
kraje.
Jihomoravský
krajj se na této
soutěži podílí
nejen finančně,
ale i účastí svého
zástupce v porotě.
Více informací je možné získat na adrese
www.familyfriendly.cz.

RO D I N K A P O D P O RU J E

Celý název projektu zní
Z_ANIMA – Motivace aktérů
trhu práce k harmonizaci
vzájemných potřeb při
respektování principu rovných
příležitostí žen a mužů a byl na
území našeho kraje odstartován
před několika lety. Jeho hlavním
posláním je řešit slučitelnost
rodiny a zaměstnání, věkovou
diverzitu profesních týmů, různé
formy motivace zaměstnanců
a kvalitu komunikace mezi

Sloučit chod rodiny
se zaměstnáním
není jednoduché.
Projekt Z_ANIMA vás nadchne!
nimi a managementem firmy.
K dnešnímu dni se do něj

zapojilo více než sto firem

a dalších zaměstnavatelů (úřadů
či neziskových organizací).

„Projekt je určen zaměstnavatelům
všech oblastí trhu práce.“
Klíčovou náplní projektu jsou individuální konzultace s představiteli managementu fi rem (obvykle s personálními
vedoucími). Lektoři projektu analyzují
během individuálních konzultací úroveň
opatření, která fi rma uplatňuje v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání,
a konzultují další možnosti rozvoje
těchto opatření, která se velmi výrazně
promítají do fi remní kultury.
Velkou výhodou projektu je také možnost vzdělávání pracovníků na rodičovské dovolené. Projekt je určen zaměstnavatelům všech oblastí trhu práce,
kteří mají zájem na zavádění takových
opatření, která pomáhají budovat společensky odpovědnou fi rmu respektující
jak rodinné nároky zaměstnanců, tak

i fi remní strategii. Projekt má dvě roviny.
V té první se zaměřuje na vyšší motivovanost zaměstnavatelů s cílem zlepšit
personální politiku. Ve druhé rovině
prohlubuje schopnosti, které napomáhají
odkrývat a co nejefektivněji využívat
potenciál aktérů trhu práce s pečovatelskými závazky a zaměstnanců v předdůchodovém věku.

V letošním roce podpořil činnost tohoto
projektu i Jihomoravský kraj, a to částkou
118 tisíc korun. Více informací je možné
získat na webovém portálu
www.rodiny.cz/projekty/zanima. Případní zájemci o zapojení do projektu se
mohou obracet na PhDr. Ing. Marii Oujezdskou (Národní centrum pro rodiny),
e-mail: oujezdska@rodiny.cz.

„Posláním projektu je
řešit slučitelnost rodiny
a zaměstnání.“
w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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M ÁT E D O M A P O Č Í TA Č ?

Naučte se pracovat
v kyberprostoru bezpečně
a poč
čett poč
čítač
čů v rá
ámcii jed
dné
é rod
diny se zvyššujje. Riziiko rozššiřová
áníí
neb
bezpeč
čnýých
h poč
čítač
čovýých
h jevů
ů rostte, protto by mě
ěl bý t kažždý z užživattellů
na tyto jevy dobřře přřipraven. Prá
ávě
ě z tě
ěchto dů
ůvodů
ů vznikl projekt s ná
ázvem
Bezpečně v kyberprostoru.
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INFORMACE Z KR AJE

Jihomoravský kraj jej realizuje ve
spolupráci s Krajským ředitelstvím policie
Jihomoravského kraje, Městskou policií
Brno, Pedagogicko-psychologickou
poradnou Brno, Městským státním

technologií, metodici prevence a žáci.
Školením procházejí ale i rodiče, zájemci
z řad veřejnosti, policisté, soudci, státní
zástupci a pracovníci orgánu sociálně
právní ochrany dětí. Všechny získané

„Za nejrozšířenější
prostředek kyberšikany
byla označena e-mailová
komunikace.“
zastupitelstvím, Úřadem městské části
Brno – sever, Probační a mediační službou
Brno a Střední školou dopravy, obchodu
a služeb, Moravský Krumlov. Projekt je
primárně zaměřen na omezení rozšiřování
nebezpečných počítačových jevů, a to
u uživatelů osobních počítačů.
Další cíle projektu:
• Zvyšování informovanosti občanů
JMK a jejich motivace k aktivnímu
přístupu pro zajišťování vlastní
bezpečnosti a ochrany majetku.
• Provázání jednotlivých složek – školy,
obce a policie při řešení nebezpečných
komunikačních jevů.
• Informování široké veřejnosti
o realizaci projektu.

informace navíc vedení škol začleňují do
školních vzdělávacích programů tak, aby
mohli učitelé poznatky předávat dále.
K dispozici jsou také DVD s prezentací.
V návaznosti na projekt bylo provedeno
výzkumné šetření, jehož cílem bylo
zmapovat problematiku kybernetické
šikany a postoje u pedagogických
pracovníků na středních školách ve
vztahu ke kybernetickému fenoménu.
S žádostí o zapojení do výzkumného
šetření byly odborem školství Krajského
úřadu Jihomoravského kraje osloveny
všechny střední školy na území
Jihomoravského kraje bez ohledu na jejich
zřizovatele. Elektronického dotazníku se

zúčastnilo celkem 1 148 pedagogických
pracovníků. Z výzkumného šetření
vyplynulo, že pedagogičtí pracovníci se
nejčastěji setkávají se spamem a hoaxem.
Za nejrozšířenější prostředek kyberšikany
byla označena e-mailová komunikace,
v časovém určení „téměř každý den“. Jako
další prostředek kyberšikany v časovém
rozmezí „méně než dvakrát za měsíc“ bylo
označeno umístění videa na web.
Jako druhý nejčastější důvod respondenti
uváděli, že kyberšikana byla prováděna
pro pobavení. Za největší skupinu
šikanovaných osob označili jiné učitele.
Na otevřenou otázku, jak se bránit
kyberšikaně, učitelé nejčastěji odpovídali:
• volat k odpovědnosti rodiče a s policií
řešit postih
• rozhodně se vyhnout cenzuře
• poukázat na důsledky šikany
• vytvářet modelové situace, do kterých
by se dostali sami potencionální
agresoři, aby prožili pocity
šikanovaného
• dodržovat bezpečnostní zásady
• zajistit dostatečnou informovanost
vyučujících, rodičů a žáků
• zpracovat metodické pokyny ro učitele,
jak v této oblasti postupovat
• zabezpečit jednotný přístup
zúčastněných
• postupovat po určitých krocích
a policii kontaktovat až v rámci
posledního kroku
• používat konkrétní a tvrdší postihy
Více informací mohou zájemci získat
na webových stránkách
www.kr-jihomoravsky.cz/kyber

V Jihomoravském kraji je přes
650 základních a středních škol. V rámci
projektu jsou proškolováni ředitelé škol,
učitelé informačních a komunikačních
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BÍT ČI NEBÍT

Tento trošku provokativní název by
mohl některé rodiče zvednout ze židle.
Bít děti? Tak to ani náhodou, s dětmi

se musí vždycky jen po dobrém. A když nám
náhodou chce malé dítě vběhnout přímo pod auto,
stačí ho přece pevně chytit a dlouze se mu dívat do
očí (tak nám to aspoň tvrdila
jedna bývalá

aneb Co by řekli
naši předci
Podstatné je, aby děti v rodině
cítily lásku a bezpečí, ale také
pevně dané
hranice.

ministryně
pro lidská
práva).

Běžné rodiny často
tápou v tom, co je ve
výchově správné a co ne.
Jsou v dnešní době
fyzické tresty překonané a zcela nepřijatelné?
Něco o důsledcích
výchovy bez trestů
a bez hranic nám může
napovědět příběh ze
života, který se odehrál v jednom malém
venkovském obchodě.
Ve frontě stál starší
muž a za ním maminka
s malým, asi tříletým
chlapcem. Ten si čekání začal krátit kopáním
do nohou pána před
sebou. Muž se podíval
tázavě na ženu a čekal
od ní nějaký výchovný
zásah - napomenutí,

8
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vysvětlení, zákaz, malé
plácnutí přes zadek
- nic takového však
nepřicházelo. Po chvíli
se obrátil přímo k ženě
s prosbou, aby synovi
řekla, že kopat do
druhých lidí se nesmí.
Ke svému překvapení
se dozvěděl, že to rozhodně neudělá, protože její syn má „volnou
výchovu“ a rozhoduje
se sám za sebe. Na
tomto místě by příběh
mohl skončit, avšak
děj nabral nečekaný
spád. Asi šestnáctiletý
mladík, který právě
nakupoval, řekl: „Dejte
mi ještě kečup, prosím.“

Jakmile ho dostal,
otevřel víčko a obsah
začal lít ženě na vlasy.
Na její křik a hlasité
protesty odpověděl
s naprostým klidem:
„Paní, já jsem měl taky
volnou výchovu.“
Tento článek samozřejmě není pobídkou,
abychom děti přísně
trestali za každou
maličkost. Vůbec
ne. Také nemluvíme
o rodinách, ve kterých
se děti musí bát, co
jim přinese další den,
to je úplně jiné téma.
Mluvíme o běžných
rodinách, které často

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

tápou v tom, co je ve
výchově správné a co
ne. Zvlášť když jim například starší generace
předhazuje: „To my jsme
měli na děti jiný metr
a byly mnohem poslušnější. Když někdo něco
takového udělal, musel
klečet v koutě nebo dostal
rákoskou.“ Co je správné a jaká je zdravá
míra trestů? Názory se
jistě budou lišit, stejně
jako výchovné metody,
a to možná i vůči jednotlivým sourozencům
– každé dítě je prostě
trošku jiné a potřebuje odlišný přístup.
Podstatné je, aby děti

v rodině cítily lásku
a bezpečí, ale také
pevně dané hranice.
A k těm rozumné tresty, odpovídající věku
a chápání dítěte, patří.
Pokud dítě cítí, že
ho rodiče milují, a že
po konfl iktu a trestu
následuje odpuštění
a smíření, je vše jak
má být. Současně děti
potřebují zažít, že jim
jako rodiče dáváme
důvěru a zodpovědnost – úměrně jejich
věku a chápání. A co
by asi řekli naši předci? Možná - hlavně nezapomeňte na zdravý
selský rozum…

Z D R AVÁ RO D I N K A

Co je to vlastně meningitida a čím
je způsobena? Meningitida, také
někdy známá jako zánět nebo
zápal mozkových blan, je zánět,
který postihuje obaly obklopující
náš mozek. Může být způsobena
viry, bakteriemi, parazity nebo
plísněmi. My se ale v tomto článku
zaměříme na jednu její velmi závažnou
formu, a sice hnisavou bakteriální
meningitidu. Existuje několik typů bakterií,
které ji mohou způsobit, a četnost jejich
výskytu do jisté míry závisí i na věku jedince.

K DY Ž ROZHODUJE ČAS

ZÁNĚT MOZKOVÝCH
BLAN NEBOLI MENINGITIDA
Věk

Nejčastější původce

Novorozenci a kojenci

Escherichia coli, Streptococcus agalactiae

Děti a dospělí

Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis
(meningokok), Streptococcus pneumoniae (pneumokok)

Starší osoby nad 60 let

Pneumokok, listerie… (meningokok pouze velmi vzácně)

* Proti Haemophilus influenzae typu B se běžně očkuje v rámci tzv. hexavakcíny, která je
součástí povinného očkování. Vakcíny proti určitým typům pneumokoků a meningokoků jsou
dostupné, avšak pouze na vyžádání nad rámec povinného očkování. Podrobné informace může
poskytnout Váš praktický lékař.
JAK SE MENINGITIDA PROJEVUJE?
Nejčastějšími projevy jsou:
• bolest hlavy
• tzv. meningeální příznaky (běžná je
ztuhlost šíje, neschopnost předklonit
hlavu na prsa)
• světloplachost
• vysoká horečka
• ospalost, zmatenost
• nevolnost a zvracení
• křeče
• u kojenců zvýšená podrážděnost
nebo spavost, může i zcela chybět
horečka

Dospívající nejvíce postihuje
meningokoková meningitida, která má
velmi rychlý průběh: horečka se objeví
během několika hodin a stav se rychle
zhoršuje. K úmrtí může od počátku
příznaků dojít během 24 hodin, a proto je
při podezření nezbytné IHNED vyhledat
lékařskou pomoc.
!!! V dnešní době se objevují domácí testy tzv.
CRP (protein, jehož množství se v krvi zvyšuje
v případě bakteriálního zánětu). U rychle
probíhajících bakteriálních meningitid ale
tato hodnota není vypovídající, hodnota CRP

„Při podezření je
nezbytné vyhledat
lékařskou pomoc.“
stoupá až v pozdější fázi onemocnění, není
možné se jí tedy řídit!
JAKÉ MOHOU BÝT NÁSLEDKY?
Neléčená nebo pozdě léčená meningitida
může být v některých případech
i smrtelné onemocnění, mezi možné
následky patří mentální postižení,
mozková obrna, poruchy řeči a další.
JAK SE ZACHOVAT?
Při podezření na meningitidu, obzvláště
v případě, kdy horečky nastoupily náhle
a stav se viditelně zhoršuje, je třeba
neotálet a neprodleně vyhledat lékařskou
pomoc. Pokud lékař potvrdí podezření na
bakteriální meningitidu, nasadí vhodná
antibiotika, jimiž je možné stav při
včasném záchytu často zvládnout.

w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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Vlasta Švejdová

„Inspirací
je život
a můj úhel
pohledu na něj.“

Paní Švejdová na svém
pracovišti. Na tomto
stole
st
vznikají její kresby.

Ilustrátorka a malířka Vlasta Švejdová se

V osmdesátých letech spolupracovala

narodila 22. 7. 1946 v Brně. V letech 1960 až

s Filmovým studiem Barrandov a vytvořila

1964 studovala na Střední uměleckoprůmyslové

sedm kreslených filmů. Film Matka získal

škole, obor drobný umělecký průmysl -

první cenu na filmovém festivalu Červeného

loutkářství a hračky u prof. Karla Langra.

kříže a Červeného půlměsíce ve Varně roku

Na počátku své umělecké dráhy se věnovala

1983. Pro Zlínské filmové studio vytvořila film

novinové ilustraci a především psaní krátkých

O křečkovi. V devadesátých letech se pro

příběhů a pohádek, které také ilustrovala, pro

brněnskou televizi stala výtvarnicí pro pohádku

noviny Rovnost. Díky
svému osobitému

dvě knížky pro děti Kaštánek a Na hradě už

humoru se brzy

nestraší. Ilustrovala 100 knížek, převážně

stala kmenovou

dětských, a mnoho učebnic. Pro gramofonové

autorkou časopisu

společnosti vytvořila také ilustrace k CD,

DIKOBRAZ.
10
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O bojácném Floriánkovi. Napsala a nakreslila
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kterých bylo úctyhodných 35 titulů.
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ILUSTROVALA JSTE ŘADU
FILMOVÝCH POHÁDEK A DĚTSKÝCH
KNÍŽEK. KTERÁ Z VAŠICH PRACÍ
BYLA PRO VÁS VÝJIMEČNÁ A ČÍM?
Výjimečný byl kreslený film MATKA,
který dostal v roce 1983 cenu na filmovém
festivalu Červeného kříže a půlměsíce.
Ale každá kniha, plakát či kresba je svým
způsobem výjimečná a neopakovatelná.

KDE, PŘÍPADNĚ JAK ČERPÁTE
INSPIRACI KE SVÉ TVORBĚ?

KDY JSTE ZAČALA S MALOVÁNÍM?
VEDL VÁS K TOMU NĚKDO?
Už odmalička jsem ráda kreslila,
doslova jsem promalovala celé dětství.
V souvislosti s budoucím povoláním
jsem nedokázala přemýšlet o ničem
jiném a jiné povolání jsem si ani neuměla
představit. Jednoho dne vzala maminka
kufr mých obrázků a kreseb a vydala se
k jednomu brněnskému malíři. Ten si je
pozorně prohlédl a prohlásil, že nadání
mám.

Inspirací je život a můj úhel pohledu
na něj. Mám ráda humor a cit, a oboje
nacházím především u dětí. První dětská
kniha Budulínek z nakladatelství Blok,
vydaná roku 1980, byla velice oblíbená.
Vzpomínám si na jednu holčičku: když
jí babička řekla, že jsem ta paní, která
nakreslila Budulínka, vnučka spráskla
ruce a řekla: „Tak to je ta Božena
Němcová?“

rozdělané alespoň čtyři obrázky
a postupně je dokončuji. Ilustrace
zaberou určitě půl roku.

TVOŘÍTE RADĚJI NA ZÁKLADĚ
PŘESNÉHO ZADÁNÍ, NEBO DLE
VAŠÍ MOMENTÁLNÍ NÁLADY ČI
INSPIRACE?
Volné kresby a obrazy podle nápadu,
u ilustrace je určující a vymezující text.
Ale snažím se, aby odpovídaly mému
naturelu.

CO BYSTE DOPORUČILA NAŠIM
ČTENÁŘŮM, KTEŘÍ BY SE CHTĚLI
ILUSTRACI VĚNOVAT, PŘÍPADNĚ SE
S NÍ ŽIVIT?
Především bych je chtěla varovat, že
ilustrace je dřina. Doporučení nemám.
Samozřejmě existují školy, které talent
usměrní.

KDY VÁS NAPADLO, ŽE BYSTE
SE TOUTO ZÁLIBOU MOHLA
ŽIVIT, A JAK JSTE SE DOSTALA
K PROFESIONÁLNÍ ILUSTRACI?
Měla jsem štěstí a byla jsem přijata
na ŠUŘ (Škola uměleckých řemesel)
k profesoru Karlu Langrovi na hračky.
Pan profesor nás naučil poctivě pracovat
a vždy udělat ještě něco navíc. Třeba
jednu realistickou kresbu denně.
Počítalo se s tím, že po absolvování
budeme pracovat v oboru, práce ale
bohužel nebyla. Chvíli jsem pracovala
v jedné propagaci. Po narození druhé
dcery jsem to zkusila a začala posílat
obrázky a také pohádky do novin
a časopisů. Měly úspěch, a tak jsem
mohla zůstat doma.

Paní Švejdová namalovala rodinu dcery
a vypráví o svých vnučkách

V JAKOU DOBU MALUJETE
NEJRADĚJI?

ZDĚDILO NĚKTERÉ Z VAŠICH DĚTÍ
VÁŠ TALENT?

V mládí jsem při čtyřech dětech mohla
kreslit i do tří v noci. Dnes maluji raději
ve dne a nejčastěji dopoledne.

Dva synové jsou umělci a také vnučky
jsou výtvarnice.

KDE VŠUDE JSME MOHLI VAŠE
KRESBY A ILUSTRACE VIDĚT?
Mám pamětníky z dob Dikobrazu
a jiných časopisů a novin. Později to
byla celá série obalů na dětskou výživu
- Sunar, Sunarku, Feminar, Eviko
a další. Děti si obrázky vystřihovaly.
Od osmdesátých let až dosud jsem
tvořila ilustrace pro dětské knihy
a učebnice. V současnosti se věnuji
olejomalbě a perokresbě. V letošním
roce byly některé mé práce publikované
jako kalendář na rok 2017 pro nadaci
Světluška.

JAK ČASOVĚ
NÁROČNÝ
JE JEDEN
OBRÁZEK?
To se nedá přesně
určit. Obvykle
mám
současně

MŮŽETE NÁS POZVAT NA NĚJAKOU
VÝSTAVU NA JIŽNÍ MORAVĚ?
Ve Vyškově v galerii Orion byla zahájena
výstava 14. 10 a potrvá do 12. 12. 2016.

KDE JE MOŽNÉ SI VAŠE OBRAZY
ZAKOUPIT?
Obrazy prodávám v brněnské galerii
Hřebíček na České 32 a také na internetu,
kde jsou uvedeny jiné možnosti a jiná
města.
• www.vlastasvejdova.cz •

w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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ČENDA DĚ TEM

Doplň anglické názvy zvířátek

_ _x
?

?

Pomůžeš Čendovi najít
vánoční dárky?

?

_w_

s_ _ _rr_l

h_ _ _h_g
Brrrr.......
Promiň, zde žádné
dárky nejsou :)

Dokážeš správně zaparkovat
všechna autíčka?
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Hurá jsi
v cíli :)

_ _ _d

DOMÁCÍ MA ZLÍČEK

Agapornisové neboli papoušíci jsou ve volné
přírodě rozšířeni zejména ve východní Africe
na severu Tanzánie a na jihu a jihovýchodě

Agapornis
ﬁšerův

u Viktoriina jezera. Žijí v zemědělských oblastech, kde mají

dostatek potravy. V přírodě se vyskytují v malých skupinkách

a živí se převážně semínky trav. Divocí agapornisové vyhledávají

Agapornis ﬁscheri

křoviny a koruny stromů obklopené travnatými plochami.
Agapornisové patří k drobným druhům papoušků, dosahují celkové délky až 15 cm. V současné době
jsou velice oblíbeni a jejich chov je rozšířen po celém světě. Oblibu si získali především díky své hravé
povaze, inteligenci a poměrně snadnému chovu. Vyskytují se ve velkém počtu barevných mutací
– existuje světle modrá, žlutá, hráškově zelená, skořicová či albino mutace. Jejich chov je vhodný
i pro začátečníky, ačkoliv je prospěšné mít předchozí zkušenosti třeba s chovem andulek.

Co je potřeba k jejich chovu?
Nejvhodnějším bydlením je dostatečně
prostorná klec nebo voliéra, jejíž
minimální rozměry pro pár jsou
80 x 50 x 60 cm. V kleci by neměla chybět
nádoba s vodou ke koupání, ať už závěsná
na dvířka nebo v podobě velké misky,
a nádobka s vodou na pití. Agapornisové
jsou aktivní a hraví ptáčci a hračky
v kleci, obzvláště chováte-li jen jednoho,
jsou naprostou nutností. Poslouží nám
přírodní v podobě bambusu, větviček
vrby, sisalu, ratanu apod. Vhodné jsou
i plastové, akrylové s různými zrcátky
a zvonečky. Klec umístíme na místo,
kde je dostatek světla, ale dále od topení
a mimo průvan.

směsí je proso a oves, lněné semeno,
pšenice, kanadské proso, slunečnice
(v omezeném množství, je totiž velice
tučná).
Krmíme pestře, ale zároveň v takovém
množství, aby si agapornisové nemohli
vybírat jen to, co jim chutná. Pouze tak
se jim do těla dostávají i látky z méně
oblíbených složek potravy.
Kromě směsi zrnin také můžeme
podávat pamlsky, které ale v žádném
případě nenahrazují krmivo.
Agapornisové milují ovoce jako jsou
jablka a hrušky, klasy prosa nebo
brokolici, čerstvý salát či čekanku.
Vodu je nejlépe podávat v napáječkách
umístěných z vnější strany klece.

Jaké jsou nejčastější choroby
a na co si dát pozor?

Jaký mají
denní režim?

Nejčastějším problémem je vytrhávání
vlastního nebo partnerova peří a tento
zlozvyk není snadné papouška odnaučit.
Toto nepříjemné chování může vyvolat
nuda, osamělost, nedostatek potravy,
kožní nemoci, bolest, infekce, paraziti
apod.
Dalšími problémy jsou kožní paraziti
a červi, jejichž léčba pomocí preparátů
proti parazitům je snadná. Agapornisové
jsou velice náchylní na stres, ale pokud
je dobře ochočíte, stanou se výbornými
společníky pro vás i pro vaše děti.

Agapornisové
jsou velice čilí
a dokážou být
aktivní a hluční
téměř celý den.
Je proto vhodné
jim nastolit
pravidelný denní
režim na jídlo
a na noční klid.
Prospějete sobě
i jim, pokud klec
každý večer
v určitou hodinu
zakryjete například
dekou a ráno ji zase
v pravidelný čas sundáte.

Jaká je vhodná potrava?
Pro agapornisy se prodávají různé krmné
směsi. Základem doma připravených

Je vhodné chovat více
agapornisů pohromadě?
Agapornis je a aktivní a společenský
ptáček, proto je lepší chovat je
minimálně v páru. Při chovu jedince mu
věnujeme opravdu hodně času, protože
majitele považuje za svého společníka.
Chov v párech je nejvhodnější, ale měli
bychom si ho pořídit společně. Pokud
máme samotáře a později mu pořídíme
samičku, ne vždy ji musí přijmout.
Tito ptáčci se často chovají i v hejnech
bez velkých potyček ve venkovních
voliérách.
Ing. Lenka Pillerová

VETERINÁRNÍ
ORDINACE:
Nebovidská 38,
664 47 Střelice
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Vánoce se blíží, v obchodech se začínají tvořit fronty a narůstá počet nervózních zákazníků. Na druhé
straně se nás prodejci snaží nalákat na ty nejvýhodnější akce. Při nákupu elektrických spotřebičů je však
rozumné řídit se nejen lákavou cenou, ale také údaji,
které obsahuje energetický štítek.

Energetický
štítek spotřebiče
Energetický štítek uvádí základní údaje
o spotřebě energie, účinnosti, spotřebě
vody nebo hlučnosti spotřebiče.
Mnozí si přejí najít pod stromečkem
spotřební elektroniku, například televizi,
notebook či stolní počítač. Při výběru
nového spotřebiče jsou rozhodující kritéria
cena, vzhled, značka a užitné vlastnosti. Jedním z nejdůležitějších kritérií,
kterému bychom měli věnovat zvláštní
pozornost, je ovšem údaj o nákladech
na provoz. Zde by měl pomoci takzvaný
energetický štítek, který kombinací jednoduché grafiky a konkrétních výsledků
laboratorních měření musí informovat
o spotřebě daného výrobku. Nakonec
si tedy můžeme vybrat zařízení, které je
sice na první pohled dražší, ale v konečném důsledku ještě v domácím rozpočtu
ušetříme. Důležitým faktorem při koupi
totiž je i spotřeba energií, která dokáže
levný přístroj postupem času nepříjemně
prodražit.

Energetickým štítkem musejí být povinně
označeny tyto spotřebiče:
• automatické pračky, bubnové sušičky
prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky
• mrazničky a jejich kombinace
• myčky nádobí
• elektrické trouby a elektrické ohřívače
• žárovky a úsporné zářivky
• klimatizační jednotky

40 000

35 000

30 000
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Energetický štítek uvádí základní údaje
o spotřebě energie, účinnosti, spotřebě
vody nebo hlučnosti spotřebiče. Pomocí
nejviditelnějšího údaje na štítku, tedy
stupnice úspornosti vyjádřené písmeny
A+++ až G, kde písmeno A označuje
nejnižší spotřebu elektřiny, zatímco
písmeno F nejvyšší spotřebu, můžeme
spotřebič jednoduše porovnat s jeho
konkurenty. Nejdůležitějším údajem
na energetickém štítku je spotřeba
elektrické energie. Energetickým štítkem
jsou označeny například také LED
žárovky, které spadají do třídy A, a ve
srovnání s klasickými žárovkami mají
spotřebu až o 80 % nižší. Není tedy divu,
že klasické žárovky nosí označení spotřeby
písmeno E a nižší.

U spotřebičů se obvykle setkáme s písmeny A, B, C. Energetické třídy A doplněné o znaménka + zdůrazňují výraznější
úspory, přičemž A+ je méně úsporné než
A++, tedy čím více +, tím lépe. Legislativa
však s označením + zatím počítá pouze
v případě chladniček a mrazniček (třída
A+ by měla být o 25 % úspornější než
třída A, A++ dokonce o 45 %), u ostatních
spotřebičů jde pouze o marketingový
tahák. Zavedení energetických tříd pro
další výrobky je vzhledem k jejich méně
frekventovanému používání nepravděpodobné. Chladničky a ledničky patřily od
roku 2001 k prvním spotřebičům, které
byly označeny energetickým štítkem, a to
především proto, že se jedná o největší
konzumenty energie každé domácnosti.

20 000

-đJK@CXM@
DKDJSŋHMT
Y@KDS 
*ě

-đJK@CXM@
DKDJSŋHMT
Y@KDS 
*ě

15 000
-đJK@CXM@
ONŋİYDMİ
nového
RONSŋDAHěD 
*ě

10 000

5 000

0
2S@QđBGK@CMHěJ@
RONSŋDA@J6GQNJ

-NUđBGK@CMHěJ@
SŋİC@ŕěHMMNRSH
RONSŋDA@J6GQNJ

Při pořízení nového spotřebiče se vyplatí zvažovat údaje na energetickém štítku a připlatit si za
energetickou třídu A+++. V průběhu jeho používání se nám vyšší pořizovací cena vrátí v ceně za
ušetřenou spotřebu energie.

w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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ﬁt,
vidět

Být
být

Pokud se chceme udržet v dobré kondici i v zimním
období, ideální formou může být běh. Jenže těch proti:
slunečního svitu neustále ubývá, tma je už brzy odpoledne,
je chladno, občas prší nebo dokonce sněží. A my bychom
se měli obléknout do sportovního a vyrazit ven běhat?! Většinou zvítězí lenost a raději
zůstaneme doma v teple anebo vyrazíme běhat na pás do vyhřáté posilovny. Ale hodinu
koukat do zdi a poslouchat funění okolních snaživců také není zábava. Pokud se
nakonec rozhodneme nezahálet a vyběhnout na čerstvý vzduch do tmy, musíme myslet
zejména na vlastní bezpečnost. Kvalitní čelovka, dobře umístěná odrazka a reflexní
oblečení by měly být samozřejmostí. A jaké bezpečnostní prvky tedy pořídit?

1. Čelovka

V tomto případě se opravdu
nevyplácí šetřit a kupovat
levné nekvalitní výrobky.
Na trhu je v současné době
velké množství kvalitních
čelovek, které dobře drží na
hlavě, jsou lehké a pohodlné, mají baterii s dlouhou výdrží a jsou kvalitně
zpracované, tudíž nehrozí,
že nám čelovka za první
zatáčkou zhasne.

3. Reﬂexní prvky

Většina výrobců sportovního oblečení dnes nabízí
produkty vybavené reflexními prvky, které z nás udělají přímo zářícího běžce.
Pokud ovšem nehodláme
investovat do nové běžecké
výbavy, investujeme alespoň do bezpečnostních
prvků, které si můžeme
dodatečně umístit na oblečení. Ideálním a levným
řešením jsou reflexní pásky,
které připneme libovolně
na nohy či ruce.

2. Blikačka

Platí v podstatě to stejné jako
u čelovky, jen pozor! Běžecká
blikačka není stejná jako blikačka
na kolo; je mnohem lehčí a má
obvykle klip určený k libovolnému upevnění na oděv. Výhodné
je pořídit model s dobíjecí baterií, kde odpadá nutnost po čase
shánět náhradní baterie. Kvalitní
blikačka nám může být dobrým
společníkem při různorodých
aktivitách po celý rok.

4. Mobilní telefon

Mobil doma rozhodně nenecháváme, obzvláště když běžíme
po nové trase. Mobilní operátor
společně s GPS nám prokážou
cenné služby v případě, že trochu
uhneme z cesty, nebo v nouzi
při tísňovém volání. Ideální je
například aplikace V bezpečí, kde si
můžeme nastavit automatické
odeslání polohy
na námi vybrané
kontakty, pokud
se nevrátíme
domů včas.

w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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Š I KO V N Á R O D I N K A

Veselé vánoční hody, zpívejte dívky koledy… Na těchto vánočních
perníčcích si nepochutnáme, ale můžou být součástí vánočního hodování
jako dekorace na stůl, můžeme je použít jako kartičku na dárek, poslouží
jako vánoční přání nebo ozdobí stromeček či adventní věnec. Recept na
perníčky je jednoduchý a použití všestranné. Určitě se nepřipálí a vyzdobit
je dokážou velcí i malí. Zasedněme ke stolu, vdechněme duši starým
krabicím a zabavme se při tvoření.

Materiál
•
•
•
•
•
•
•
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lepenka
temperové nebo jiné barvy
štětce
špejle
stuha, provázek
nůžky (řezák)
tekuté lepidlo na papír
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Š I KO V N Á R O D I N K A

1

2

4

Dáme perníčkům barvu. Pokud
natřeme perníčky z obou stran,
lepenka se nebude kroutit.

Na závěr přilepíme perníčky
ke špejlím a ozdobíme mašličkou.

Z lepenky vystříháme libovolné
tvary perníčků.

3

Začneme zdobit. Použijeme bílou
temperovou nebo akrylovou
barvu, která dobře kryje. Pomůžou nám štětce
a jiné pomůcky.

5

Vánoční zapichovátka jsou
hotová.

Veselé Vánoce!
w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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KAM za kulturou?

BRNĚNSKÉ VÁNOCE
27. 11.–23. 12. 2016
Vánoční trhy budou zahájeny
rozsvícením vánočního stromu 25. 11.
na náměstí Svobody a nabídnou
tradiční a řemeslné výrobky
jako ozdoby, svíčky, keramiku či
vykrajovátka. Zahřejí nás teplá
medovina, svařák nebo turbomošt.

VELETRH GO
A REGIONTOUR
NA BRNĚNSKÉM
VÝSTAVIŠTI
19. 1.–22. 1. 2017
www.bvv.cz
Veletrhy Brno nabídnou jednu z největších prezentací zaměřenou na průmysl
cestovního ruchu, tzv. Regiontour Mezinárodní veletrh cestovního ruchu,
a GO - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech.

OCH! OLGOJ
CHORCHOJ:
LOGIKA EMOCE
VĚHLASNÝ ROYAL
RUSSIAN BALLET
PŘEDSTAVÍ V BRNĚ
ROMEA A JULII

9. 12. 2016–16. 4. 2017
www.moravska-galerie.cz
VIDA
Slevový !
kupon

1 + 1 ZDA
RMA
v katalo
gu 5
v lednu

15. 12. 2016
www.bvv.cz
V první polovině prosince 2016
vystoupí v Brně prestižní baletní
soubor Royal Russian Ballet
s představením světoznámého autora
Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.
Soubor je zástupcem nejlepší baletní
školy světa a reprezentuje nejvyšší
světovou baletní elitu. Vstupenky na
představení jsou již v předprodeji v síti
Ticketportal.
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VÝSTAVA
ČASOPISU ABC

0% slev
2017

11. 10. 2016–28. 2. 2017
Časopis ABC v lednu oslaví 60. výročí.
Výstava v zábavním a vědeckém parku
VIDA! je věnovaná historii časopisu
a nebudou na ní chybět vystřihovánky
ani komiksy. Návštěvníci výstavy se mohou zúčastnit stavby rekordně velkého
papírového modelu města.

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

Uměleckoprůmyslové muzeum
Moravské galerie v Brně představí
návštěvníkům tvorbu známého
designerského a architektonického
studia Olgoj Chorchoj, držitele
řady prestižních ocenění v českém
i mezinárodním kontextu.
Olgoj Chorchoj je bájný jedovatý
písečný červ, jehož výskyt bývá
uváděn v asijské poušti Gobi. Ti,
kteří ho údajně viděli, setkání s ním
nepřežili. Mongolští pastevci se bojí
jeho jméno vyslovit, pro mnohé je
to děsuplné zaklínadlo, vyvolávající
intenzívní emoci, OCH!
Olgoj Chorchoj je profesní značkou
designérů a architektů Michala
Froňka (*1966) a Jana Němečka
(*1963), kteří se zaměřují na práci se
sklem, kovem, dřevem a řadou nově
vyvíjených kompozitních materiálů.
V současné době jsou profesory
produktového designu na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze.

F I L M Y, K N I H Y, D I VA D L O

Je libo něco
ke čtení?

Co nás čeká
v kinech?

25
1990–2015

LET

Fantastická zvířata
a kde je najít
od 17. 11. 2016, fantasy

LONGEVITY BOOK

PADESÁTKA

Cameron Diaz

Oliver Burian

Jakmile hollywoodská diva Cameron Diaz
oslavila devětatřicáté narozeniny, na pořadu dne
se objevila zásadní otázka: téměř v každém rozhovoru se novináři Cameron ptali, jestli se obává
čtyřicítky. „Když se otázky spojené s mým věkem staly nedílnou součástí každého rozhovoru,
došlo mi, jak se my všichni stárnutí bojíme,“ říká
Cameron, a tak se rozhodla s tím něco udělat.
Pokračování bestselleru Body Book.

Knižní zpracování situační komedie Vojty Kotka
Padesátka - co se stane na horách, zůstane na
horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. Kořením
Krkonoš jsou místní horalé, především Pavka,
nejstarší žijící člen běžkařské rodiny Bulánů,
který nechal syna Juru porodit na Sněžce, aby se
rychleji okysličoval. Jenže Jura mu dělá starosti,
místo běžkování nahání úplně jiné padesátky. Je
totiž závislý na svádění zralých žen…

Nakladatelství JOTA / www.jota.cz
běžná cena 448 Kč

Nakladatelství JOTA / www.jota.cz
běžná cena 278 Kč

Film natočený podle stejnojmenné
předlohy spisovatelky J. K. Rowlingové.
Do New Yorku přichází Mlok Scamander
se záhadným kufříkem s úctyhodnou
sbírkou vzácných magických tvorů,
které nasbíral na svých cestách po světě.
Co se asi stane, když se nadaný britský
kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata
(některá i trochu nebezpečná) mu uniknou z kufříku?

Červená želva
od 1. 12. 2016, animovaný
Celovečerní animovaný film zcela beze
slov pro dospělé a odrostlejší děti je
prvním počinem kultovního studia Ghibli
ve spolupráci s nejaponskou produkcí.
Holandského režiséra Michaela Dudoka
de Witta si vyhlédl přímo Hayao Miyazaki
díky jeho krátkému filmu. Tento magický
filmový sen o životě v ráji získal v sekci
Un Certain Regard na festivalu v Cannes
Zvláštní cenu poroty.

Na co jít do divadla?

Velký vánoční příběh pro
celou rodinu na jevišti
Mahenova divadla!

Všelijaká koukátka

Uvedení: 3. a 4. 12. v 17 hod., 17. 12. v 10 hod.
a v 17 hod., 14. 1. a 17. 2. a 9. 4. v 17 hod.

(pro kluky a děvčátka od tří do tři sta let)
Uvedení: 14. prosince, 5., 18. a 31. ledna,
16. a 25. února vždy v 10 hodin na Malé scéně
Mahenova divadla

Objevte křehký svět Aškenazyho vyprávění prostoupeného humorem, fantazií a bezprostřední
lidskostí. Nechte se strhnout jeho hravým, dětským viděním světa. Pojďte se ztratit v Mahenově divadle společně s chlapcem Jakubem a zažít
večer plný kouzel a dobrodružství. Malá vánoční
povídka Ludvíka Aškenazyho ožívá v dramatizaci
Jana Borny ve zbrusu novém nastudování Martina Františáka s písňovými hity našeho mládí.
Ztratit se člověk může v každém věku. A nejen
o Vánocích!!

Kousek světa v obrazech Aloisi Mikulkovi na počest! Pro radost vás, malých i velkých uchechtánků,
abyste neměli dlouhou chvilku. Přeneseme se na starý hrad a tam si budeme spolu hrát. Na zbrojnoše,
co střeží hradní bránu, na rytíře, co chytí leda starou
vránu, i na paní Filoménu. Celkem je to pěkný hrad,
každý by v něm bydlel rád, my však jdeme o dům
dál. Naše výprava nese se do dědiny černých lovců
kdesi v pralese. Bude to zkrátka švandy nadílka.
Vždyť ji pro vás nakreslil a napsal Alois Mikulka, ten
známý brněnský malíř, básník a velký šikulka!

Paterson
od 5. 1. 2017
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu, který se ve volných chvílích věnuje
psaní poezie. Jeden týden den za dnem
sledujeme jeho spokojený život s manželkou Laurou, která je jeho přesným
protikladem. Překvapivě vtipnou zenovou básní o obyčejném životě se filmový
rocker Jim Jarmusch tematicky vrací ke
svým klasickým filmům 90. let.

w w w.r o d i n n e p a s y.c z
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Brněnská zoologická zahrada je atraktivním turistickým místem,
které ročně přivítá přes čtvrt milionu návštěvníků. Od letošního
roku je možné v rámci projektů Rodinný pas a Senior pas využít
slevu na vstupné. Zoologická zahrada je otevřena 365 dnů v roce
a i v zimním období láká na krásnou procházku Mniší horou
s možností pozorovat zvířata z celého světa.

LEDNÍ MEDVĚD

ROSOMÁK SIBIŘSKÝ

MEDVĚD KAMČATSKÝ

Pokud jste v brněnské zoologické zahradě nebyli několik
let, budete mile překvapeni
její proměnou. Lákavé jsou
především nové atraktivní
expozice. Jednou z nich je
unikátní orlí voliéra, kde je
možné sledovat orly bělohlavé
v letu, nebo průchozí expozice
roztomilých klokánků se skupinkou klokanů žlutonohých.
Neméně přitažlivá je oblíbená
Africká vesnice, ze které je za
příznivého počasí i v zimních
měsících krásný výhled na
žirafy síťované, zebry Chapmanovy, buvolce běločelé, lemury
a plameňáky. Jedinečným

20
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VLK ARKTICKÝ

úspěchem brněnské zoo jsou
odchovy posledních dvanácti
měsíců. Roztomilá a hravá
mláďata určitě potěší děti
i jejich dospělý doprovod.
Jako první zoo v České republice se zde podařilo odchovat
mládě rosomáka sibiřského.
Víte, že u rosomáků nerozhoduje o rozmnožování věk
samice, ale samce? Většinou se
mláďata rodí, až samec dosáhne věku osmi let. V únoru se
již podruhé rozrostla i rodinka
medvědů kamčatských, kterou
najdete společně s rosomákem
v Kamčatských chalupách
w w w.r o d i n n e p a s y.c z

komplexu Beringie. Medvědí kluk dostal jméno Bruno
a pokřtil ho známý herec a moderátor Zdeněk Junák. Vidět
trojici těchto krásných zvířat
při komentovaném krmení je
opravdu zážitek. Brněnská
zoo se pyšní i novým samcem
vlka arktického dovezeného
z Dánska, který se stal novou
nadějí na založení stabilní skupiny vlků. Důkazem je sedm
letošních mláďat. Vlky arktické
můžete pozorovat v malebné
expozici v dolní části zahrady.
Největší chloubou brněnské zoo je ovšem páté lední

medvídě – samička Noria.
Jméno dostala od své kmotry,
slavné brněnské tenistky Lucie
Šafářové. Plavecké umění této
medvědí slečny si nenechá ujít
žádný návštěvník. Na začátku
října se rozrostla také žirafí
rodina a v současnosti je tu
k vidění sedm žiraf síťovaných.
A velkým lákadlem, zejména
pro mladší návštěvníky, je
šifrovací hra Dotkni se evoluce.
Pro ty, kteří mají rádi šifry
a chtějí se o zvířatech dozvědět
mnohem víc, je to ta nejlepší varianta, jak si zpestřit návštěvu
brněnské zoo.
www.zoobrno.cz

TIP NA V ÝLE T

VZPOMÍNKOVÉ AKCE
na bitvu u Slavkova opět připomenou
historii napoleonských válek

Pach střelného prachu. Příjezd císařů na zámek nebo obléhání radnice.
Slavkov u Brna se od středy 30. listopadu do soboty 3. prosince vrátí o 211 let zpět. Připomene si tak
rok 1805, kdy Napoleonova armáda porazila tehdejší kontinentální velmoci Rakousko a Rusko.
Středa 30. listopadu bude patřit pietě za
padlé vojáky i obyvatele. V zámecké kapli
se uskuteční ekumenická bohoslužba,
následovat bude koncert vážné hudby
v historickém sále. Letos vystoupí přední
český houslista Václav Hudeček. Koncert
bude pro veřejnost zdarma.
Páteční večerní program bude směsicí válečné vřavy, slavnostní atmosféry
a romantiky. Do města dorazí vojáci
a obsadí město. Na zámeckém nádvoří
se sejdou zástupy vojáků a lidu, aby
přivítali rakouského císaře a ruského
cara. S jejich veličenstvy si na lidovém
bále budou moci zatancovat i přihlížející
diváci. A živo bude i na zámku. Do něj
se opět vrátí šlechta, která si v předvečer
bitvy bude užívat na empírovém plese
nebo v zámeckých komnatách plánovat
strategii, jak Napoleona porazit. Vše pak
můžou sledovat i samotní návštěvníci.
Sobota bude určena všem, kdo mají rádi
historii i předvánoční atmosféru. Městem budou pochodovat bubnující vojáci.
V ulicích se objeví markytánky, šlechta
i prostý lid. Celé centrální náměstí, přilehlé ulice a zámecké nádvoří se promění
v dobové město. V ulicích vznikne také jeden z největších předvánočních jarmarků
na jižní Moravě.
V proměněném centru města se střetnou
vojáci, v zámeckém parku budou mít

cvičiště. Program se odehraje i přímo na
zámku - díky speciální kostýmované prohlídce se návštěvníci dozvědí zajímavosti
a souvislosti o bitvě tří císařů. Vzpomínkové akce v celém regionu vyvrcholí
závěrečným ohňostrojem.
Veřejný program Tenkrát ve Slavkově
pořádá město Slavkov u Brna a zámek
Slavkov – Austerlitz. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.

PŘEHLED KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V ROCE 2017

6. 5.
13. 5.
18. 5.–30. 6.
27. 5.

Výstava anglických ohařů
Koncert Strauss orchestru
Výstava ZUŠ na téma Oldtimer
Festival dechových orchestrů

ČERVEN
1.–4. 6.
9. 6.
10. 6.
24. 6.

Dny Slavkova
Sjezd sokolníků
TOP FEST
Oldtimer festival 2017

ČERVENEC
22. 7.
29. 7.

Stromboli a Jethro Tull
Mezinárodní turnaj v pétanque

SRPEN
srpen–září
srpen–září

Aktuální informace www.zamek-slavkov.cz
BŘEZEN
23. 3.
23. 3.–18. 5.
23. 3.–30. 7.
DUBEN
8. 4.
8.–9. 4.
26. 4.

Slavnostní zahájení sezóny
Rada Vacátko zasahuje
Výstava o 1. světové válce

Velikonoční prodejní výstava
Jarní zahradnický jarmark
Slavkovské memento – literární
soutěž

KVĚTEN
květen–červenec
Výstava pro celou rodinu –
ve spolupráci s IQlandií Liberec

Výstava panenek
Kdo si hraje, nezlobí – hravá výstava
pro celou rodinu

ZÁŘÍ
září–říjen

Výstava fotografií Jadrana Šetlíka

ŘÍJEN
1. 10.
6.–7. 10.
8. 10.

Den seniorů
Slavkovská iniciativa smíření
Zámecké dýňobraní

PROSINEC
1.–2. 12.

9. 12.

Vzpomínkové akce k 212. výročí bitvy
u Slavkova – pořadatelem je město
Slavkov u Brna
Konec sezóny

červen–říjen

Každý měsíc jedna kostýmovaná pohádka

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

RO D I N K A 4 / 2 0 1 6

21

RODINK A R ADÍ

VÁ NO

O ZV
PR

NÍ

K

Č

M
O
R
EČE
T
S

V předvánočním období myslíme především
na druhé – na rodinu, přátele a domácí
mazlíčky. Obdarovat ale můžeme
i lesní zvířátka, která v zimním
období trpí nedostatkem
potravy. Spojme tedy
příjemnou zimní
procházku s užitečnou
myšlenkou a připravme
zvířátkům vánoční stromeček.
Mezi oblíbené zvířecí pochoutky
patří mrkev, jablka, oříšky
a kaštany. Pro ptáčky můžeme
vyrobit závěsnou lojovou kouli
s ptačím zobem a za pár dní
uvidíme, jak si zvířátka pochutnala.

ÍŘ A
T
A

jablíček či jiného ovoce.
Takovéto laskominy
pokládáme v lese spíše do
nižších partií, aby k nim
měli přístup třeba i divočáci
či menší savci.

„Kaštany, žaludy
či ořechy můžeme
použít na výrobu
různých postaviček
či zvířátek.“

ČÍM STROMEČEK OZDOBIT
Originální ozdoby, na kterých si
zvířátka pochutnají, mohou být
vyrobeny z různých dobrot, které
najdeme doma nebo nasbíráme v lese.
Zvířátka uvítají oříšky vlašské i lískové,
žaludy, bukvice, kaštany, šišky, šípky,
jeřabiny, slunečnicová či dýňová
semínka, obilné klasy nebo jen zrní,
kukuřici, pšeničné a ovesné vločky, mák
nebo rýži. Vhodné je i jablko, hruška,
mrkev, celer, kedlubna nebo košťál od
zelí či kapusty.
Jablko, mrkev, zkrátka ovoce nebo
zelenina vcelku, se dá na stromeček
navázat provázkem jako jeden kus.
Můžeme je ale také nakrájet na proužky
a vytvořit z nich krásné zimní ozdoby.
Ty pak sušené nebo čerstvé navlečeme
na šňůrku nebo napícháme na špejle,
které umístíme na stromeček.

Ptáčkům chutnají především
semínka, proto je ideální
sesypat různé druhy semen
a vytvořit ze směsi loje
a semen koule podobné
těm, které jsou k dostání
v obchodě. Lůj rozpustíme
v hrnci při mírné teplotě,
přimícháme směs semínek
a odstavíme z tepla.
Když začne lůj tuhnout,
vytvarujeme z něj koule.
Můžeme je obalit síťkou a na obou
koncích ji pevně převázat: na jednom
konci necháme provázek delší,
ten pak navážeme na stromeček.
Tuto směs použijeme i k přípravě
velkých semenných šišek. Otevřené
šišky mohou být již vysemeněné, my
jim ta semínka opět můžeme dodat
obalením v naší lojové směsi.

Kaštany, žaludy či ořechy můžeme
použít na výrobu různých postaviček
či zvířátek. Podobné, i když větší
postavičky, lze udělat i z menších

Důležitý je i výběr správného stromku
tak, aby byl pro zvířátka přístupný
a zároveň se u něj cítila v bezpečí.
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Samozřejmě záleží také na tom, jakým
zvířátkům je určen. Strom by neměl být
daleko od našeho bydliště, abychom

VÝBĚR SPRÁVNÉHO STROMEČKU

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

mohli laskominy doplňovat. Zvířátka si
na krmítko zvyknou a budou se k němu
pravidelně vracet. Pokud se budeme
chovat tiše a budeme trpěliví, můžeme
být svědky krásné podívané.

CO NA STROMEČEK NEPATŘÍ
Abychom zvířátkům spíše neuškodili, je
nutné se některým potravinám vyhnout.
Na stromeček nepatří rohlíky, čerstvý
chleba, pečivo z kynutého těsta, syrové
a vařené brambory, solená a kořeněná
jídla či okrasné přírodniny, které mohou
být chemicky konzervovány.

Č E N D O VA VA Ř E Č K A

Zázračné
ořechy
I když letošní úroda ořechů nebyla
právě nejbohatší, můžeme si ukázat,
jak z ořechů dostat co nejvíce zdravých
živin, kterých jsou plné. Dvě hrsti vlašských ořechů
týdně mohou být po zdravotní stránce stejným přínosem
jako čtyři hodiny běhu týdně.

Ořechy a semínka, jak všichni
víme, slouží k rozmnožování
rostlin. Protože nemají nožičky, tak
ma-

zaně využívají ty, kteří nožičky mají – zvířátka. Kolem
semínek často bývá sladká
dužina. Ta naláká zvěř, aby si
je dala k snědku. Pokud by se
celý plod strávil, včetně semínek, tak by to byl konec
rozmnožování.
Proto se semínka

chovají při trávení jako
kameny, nehne s nimi trávicí
proces ani kyseliny, jsou nestravitelná. Projdou trávicím
traktem netknutá a na jaře
z nich vyroste rostlina. Příroda si je totiž uzamkla. Odborně se tomu říká, že aktivovala

fázi namočení se neutralizuje
kyselina fytová. Ta na sebe
při trávení váže minerály
a tím je vyloučí z trávicího
procesu. Vlašské ořechy jsou
velmi výživné, obsahují mimo
jiné velké množství trojité
nenasycené kyseliny linolové

„Vlašské ořechy
jsou velmi výživné.“
inhibitory proteáz. Proto po
konzumaci většího množství
ořechů cítíme v břiše kámen
místo pohodového trávení.
Semínka a ořechy se dají
odemknout jednoduchým
způsobem – stačí je namočit.
Malá semínka na osm hodin
až půl dne, ořechy na den až
dva. Namočením se spustí
biochemická reakce zvaná
inaktivace inhibitorů proteáz
– nastartují se enzymy a tím
se uvolní živiny. Ve druhé
w w w.r o d i n n e p a s y.c z

a díky ní jsou po namočení
velmi náchylné na žluknutí.
Stejně jako ostatní odemknutá
semínka mají trvanlivost jen
několik dní.
Ořechy a semínka se skladují
ve skleněných lahvích. Místo
víčka použijeme papírový kapesník připevněný gumičkou.
Zdroj: připravovaná kniha
Stanislava Skřičky, která
vyjde letos na Vánoce pod
názvem opRAWme se
RO D I N K A 4 / 2 0 1 6
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Noví
poskytovatelé
od 11. 8. 2016 do 14. 10. 2016

Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.

Dům, bydlení, vybavení
domácností a zahrady
Dětský a studentský
nábytek Čilek
Štefánikova 40, 612 00 Brno
tel.: 543 210 430
info@hezkydetskynabytek.cz
www.hezkydetskynabytek.cz
5 % na vše

Klimalengál LENGÁL, a.s.
Holásecká 688/14a, 620 00 Brno
tel.: 545 218 097, info linka 727 983 765
info@klimalengal.cz
www.klimalengal.cz
10 % na klimatizace

OKNOSTYL
www.oknostyl.cz
Pobočky:
• Tišnovská 305 (areál bývalého statku bílá správní budova), 664 34 Kuřim
tel.: 601 338 524, nabidky2@oknostyl.cz
• Brněnská 185, 666 01 Tišnov
tel.: 775 872 702
tisnov@oknostyl.cz
• Masarykova 14, 678 01 Blansko
tel.: 775 872 703
blansko2@oknostyl.cz
65 % na 6 komorová plastová okna
Oknostyl PREMIUM.
65 % na 8 komorová plastová okna
Oknostyl ENERGY plus.

PROZK - BARVY & TÓNY
www.prozk.cz
Pobočky:
• Žižkova 15, 682 01 Vyškov
tel.: 517 343 494
pliska1@seznam.cz
• Dobšická 17, 671 82 Znojmo
tel.: 515 240 053
prozkdobsice@seznam.cz
5%

Potraviny
Vinotéka Lidová jizba Kyjov

Móda
Purkyňova 38, 602 00 Brno
tel.: 773 623 772
obchudekprodeti@seznam.cz
www.obchudekprodeti.cz
5 % na veškeré zboží při platbě
v hotovosti

Dětská obuv U Kačenky
Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno
tel.: 774 731 314
katka05@atlas.cz
www.detskaobuvukacenky.cz
5 % na nezlevněné zboží

Módní poradenství
Čejkovická 11, 628 00 Brno
tel.: 721 767 000
modnistylistka@gmail.com
100 % na první poradenství
50 % na druhé poradenství

Ostatní

50 % na poplatku u vybraných investic
50 % na vybraném cestovním pojištění
0,1% na úrokové sazbě u vybraného
hypotečního úvěru

Restaurace Vegistyle
Fryčajova 29, 614 00 Brno
tel.: 773 759 246
vegistyle@gmail.com
www.vegistyle.cz
10 %

Výuka AJ, vzdělávací semináře,
umění prezentovat
Čejkovická 11, 628 00 Brno
tel.: 721 767 000
a.pelouskova@icloud.com
www.facebook.com/TeachingAndTraining
20 % na výuku AJ

Ondráčkova 7, 628 00 Brno
tel.: 603 574 775
jana_bucikova@generali.cz
www.generali.cz

Péče o tělo

Jízdní kola MAYO
Hodonínská 97, 696 03 Dubňany
tel.: 601 541 531
rebellbike@email.cz
www.kola-mayo.cz
10 % na servisní prohlídku jízdního kola
5 % na nákup nového jízdního kola nebo
elektrokola

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

10 %

Sport
Fit club Valerie
tel.: 775 629 862
info@fitclubvalerie.cz
www.fitclubvalerie.cz
Pobočky:
• Pálavské náměstí 15, 628 00 Brno
• V Zámku 261 (Orlovna), 664 07 Pozořice
• Kotlanova 7, 628 00 Brno
10 % na permanentku na 10 vstupů s
půlroční platností

GREEN RENTAL - půjčovna
elektrických dvoukolek
a jednokolek NineBot-Segway
Dušínova 1560/35, 664 34 Kuřim
tel.: 603 895 104
hello@green-rental.cz
www.green-rental.cz
20 % na veškeré služby půjčovny

Denní Lázně Brno
Radlas 84/6, 615 00 Brno
tel.: 545 213 601, 608 322 499
info@dennilaznebrno.cz
www.dennilaznebrno.cz
10 % na služby dle ceníku lázní

Estetika Brno
Marešova 8, 602 00 Brno
tel.: 604 103 000
recepce@estetikabrno.cz
www.estetikabrno.cz
40 % na každá jednotlivá zakoupená
ošetření trvalé laserové epilace Soprano
a na běžný ceník služeb

Leyden s.r.o.
Jarošova 12, 669 02 Znojmo
tel.: 603 244 379
toprelax@seznam.cz, www.toprelax.cz
10 % na wellness procedury ze základní ceny
10 % na vstup do solné jeskyně ze základní
ceny

5 % na nákup jakéhokoliv zboží
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Výstavní 892/30, 603 00 Brno
tel.: 543 216 655, 730 522 366
obchod@partners.cz, rodinnepasy@partners.cz
www.rodinnepasy-partners.cz

Generali Pojišťovna,
agenturní kancelář

40 % na pojištění domácnosti, bydlení
a víkend
40 % pro osoby s ZTP
40 % na povinné a havarijní pojištění
automobilu
30 % na podnik. balíček, maximální sleva
do min. pojistného
25 % na úrazovou pojistku

Studio Linie
Kotlářská 35a, 602 00 Brno
tel.: 541 247 300, 777 867 795
info@studiolinie.cz
www.studiolinie.cz

Dětská obuv - Obchůdek pro děti

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 732, 775 700 111
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.cz
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Partners

Jezdecké potřeby
Obluk, s.r.o.
Veslařská 25, 637 00 Brno
tel.: 541 221 368
info@obluk.cz
www.obluk.cz
10 %
10 % na nákup v e-shopu při zadání hesla
„Rodinné pasy“ do poznámky

Jízdní kola Tomáš Kočař
Štefánikova 19, 602 00 Brno
tel.: 549 243 675
tom.kocar@seznam.cz
5%

Minigolf - Futurum
Vídeňská 100, 619 00 Brno
tel.: 538 728 736
info@minigolf-futurum.cz
20 % na vstup na minigolfové hřiště pro
jednu osobu nebo rodinné vstupné
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Ubytování, stravování
a cestování
DDS TOUR s.r.o.
Vídeňská 91, 639 00 Brno
tel.: 542 215 662
info@ddstour.cz
www.chaty-chalupy-dds.cz
10 % na veškeré týdenní rekreační
pobyty na chatách a chalupách ze
základní ceny - slevu nelze kombinovat
s jinými slevami

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

Restaurant pizzeria La Strada
Kounicova 53, 602 00 Brno
tel.: 773 222 211
info@lastrada-brno.cz
www.lastrada-brno.cz
100 % při objednání ve všední dny PO–PÁ
od 15.00 hod do 18.00 hod získáte dvě
pizzy dle vlastního výběru za cenu jedné
10 % mimo menu a tabákových výrobků
(nelze kombinovat s ostatními slevami
a akcemi restaurace)

Lechovice 106, 671 63 Lechovice
tel.: 602 222 360
weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

Křenová 49, 602 00 Brno
tel.: 511 119 090
bara@sky-tours.cz
www.sky-tours.cz
5 % na vlastní zájezdy
3 % na všechny nabídky

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 711, 518 307 712
rezervace@chata.cz
www.penzion-regio.cz
10 % na ubytování z pultových cen

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

Restaurace SUBWAY®
www.sendvice.cz
Pobočky:
• U Dálnice 777, 664 42 Modřice
tel.: 734 447 950
subway@kpmax.cz
• Solniční 13, 602 00 Brno
tel.: 604 751 387
• Štefánikova 20, 602 00 Brno
tel.: 514 141 331
• Ve Vaňkovce 462/1, 602 00 Brno
tel.: 604 985 595
• Zelný trh 1, 602 00 Brno
tel.: 734 221 728
• Rohlenka, Motorest Rohlenka D1
206 km, Jiříkovice 24,
664 05 Tvarožná
tel.: 736 255 841
10% sleva na nezlevněné produkty, nelze
kombinovat s žádnou jinou akcí ani slevou

Restaurant Hotel Weiss
Lechovice 106, 671 63 Lechovice
tel.: 602 222 360
weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz
10 % mimo menu

Měnínská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 214 946
picmausova@spilberk.cz
www.meninska-brana.cz
50 % z rodinného vstupného na stálou
výstavu

Papouščí zoologická zahrada
Bošovice
Lipová 57-58, 683 54 Bošovice
tel.: 777 169 005
info@papouscizoo.cz
www.papouscizoo.cz
10 % na vstupné

Zahrada zdraví
Veselá 37, 602 00 Brno
tel.: 542 212 383
zahradazdravi@seznam.cz
5 % na sortiment

TS STREET SOUL
Nám. SNP 32, 613 00 Brno
tel.: 722 369 302
www.streetsoul.cz
10 % na kurzovné

10 %

Penzion Regio - Ubytování
v Kyjově

Měnínská brána - Muzeum
hraček

SKY TOURS, s.r.o.

10 %

Hotel Weiss

LUNETTES OPTIKA s.r.o.

10 %

Volný čas a hobby
Brněnské podzemí Kostnice u sv. Jakuba,
Labyrint pod Zelným trhem,
Mincmistrovský sklep
Zelný trh 21, 602 00 Brno
tel.: 542 427 150
info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz
10 % z ceny vstupného - celoroční
platnost

Časopis Moje země
Gromešova 769/4, P.O.Box 11, 621 00 Brno
tel.: 532 193 011
www.mojezeme.cz
17 % na předplatné (sleva z ceny 234 Kč
na 199 Kč/rok - 6 čísel)

Hrad Špilberk
(Muzeum města
Brna, příspěvková
organizace)
Špilberk 210/1, 602 00 Brno
tel.: 542 123 614-kasematy, 542 123
677-hlavní pokladna
muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz
50 % z rodinného vstupného na veškeré
expozice, výstavy

Jazykové kurzy Nepustil s.r. o.
Sokolská 366/1, 602 00 Brno
tel.: 604 272 972
info@njs.cz, www.njs.cz
5 % na jazykové kurzy angličtiny,
němčiny a francouzštiny

Kino Lucerna
Minská 9, 616 00 Brno
tel.: 549 247 070
biograf@seznam.cz
www.kinolucerna.info

věž Staré radnice
Radnická 8, 602 00 Brno
tel.: 542 427 150
info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

Panská 2/4, 602 00 Brno
tel.: 542 211 353, 777 914 241
brno@lunettes.cz, www.lunettes.cz
25 % na brýlové čočky, dioptrické
a sluneční obruby
5 % na kontaktní čočky, roztoky
a všechno ostatní zboží

Nekuda OPTIK
nekudaoptik@centrum.cz
www.nekudaoptik-kurim.cz
Pobočky:
• Legionářská 463, 664 34 Kuřim
tel.: 541 214 336
• Vážného 21, 621 00 Brno
tel.: 604 308 352
10 %

Oční optika Miroslav Nippert
optika@centrum.cz, www.moje-optika.cz
Pobočky:
• Burianovo nám. 13, 616 00 Brno
tel.: 541 214 986
• Petra Křivky 1a (OC Albert), 634 00
Brno, tel.: 775 252 007
10 % na zakázku

Optik Hrežík
optik.hrezik@seznam.cz, www.optikhrezik.cz
Pobočky:
• Předměstí 392, 696 62 Strážnice
tel.: 518 334 191, 603 273 386
• Sokolovská 672, 698 01 Veselí nad
Moravou, tel.: 518 322 242

10 % z ceny vstupného
10 % na brýlové obruby

Western park Boskovice
Komenského 50, 680 01 Boskovice
tel.: 737 000 000
www.westernpark.cz
10 % na vstupné

Optik Osička
Lidická 1116, 691 23 Pohořelice
tel.: 725 325 145
optik.osicka.poho@seznam.cz
www.optikosicka.cz
10 %

Zahradní železnice v Drásově
Drásov 196, 664 24 Drásov
tel.: 606 333 066
zdenekjobanek@seznam.cz
www.zahradni-zeleznice.info
75 % pro dospělé na další jízdy

Zdravotnictví
Dětská optika
info@detskaoptika.cz
www.detskaoptika.cz
Pobočky:
• Nádražní 10,
613 00 Brno
tel.: 542 216 201, 725 437 151
• Křenová 71, 602 00 Brno
tel.: 543 213 209, 725 437 153
10 % na všechno zboží

Dům optických služeb Jánová
- Němec
Růžová 95/6, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 504
optika.ivancice@seznam.cz
www.optika-ivancice.cz
100 % na měření zraku, obruba k zakázce
nad 5 000 Kč
10 % na optické produkty

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

SEMI OPTIK s.r.o.
info@semioptik.cz, www.semioptik.cz
Pobočky:
• Hevlín 460, areál Laa Bomba, 671 69
Hevlín, tel.: 731 441 108
• Kostelní 1, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 689
• Náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany nad
Jevišovkou, tel.: 731 441 107
• Hatě 183, Excalibur City, 669 02
Chvalovice, tel.: 739 305 0413
10 % na brýlové obruby
5 % na kontaktní čočky a roztoky

VitaHarmony, s.r.o.

Vyhlídka 39, 638 00 Brno, tel.: 800 182 572
obchodni@vitaharmony.cz
www.vitaminy-mineraly.cz
15 %

Zdravá výživa 3lístek
Štefánikova 23, 602 00 Brno
tel.: 776 028 806
obchod@3listek.cz, www.3listek.cz
5 % při nákupu nad 100 Kč při platbě
v hotovosti

RO D I N K A 4 / 2 0 1 6

25

P O S K Y T O VAT E L É S L E V – R A KO U S KO

Rakouští
poskytovatelé
Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.

Zima: Požitek z lyžování, stálý sníh, moderní zařízení
a štýrská pohostinnost. Těšíme se na každého i s rodinou.

Salcburský komplex
ubytoven

10 % sleva na celodenní skipasy!
Léto: Největší jezerní náhorní plošina Evropy je zárukou
úžasných výletních zážitků.

20 % sleva na jízdu 4 sedačkovou
lanovkou vzhůru do hor i zpět do údolí.

Kaigasse 24
5020 Salzburg
Tel.: +43 662/84 11 65
Fax: +43 662/84 01 64
www.salzburger-jugendherbergswerk.at
office@salzburger-jugendherbergswerk.at

LOISIUM WeinErlebnisWelt
& Vinothek (Svět skvělých
vín a vinoték)

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se vyrábí sýr? Seznámení
s výrobou sýrů zahájíme v „sýrovém kině“, na všechny
otázky velkých i malých milovníků sýrů odpovíme na různých
zastávkách. JEDINEČNÝ tip pro návštěvu jedinečného
výletního místa! Otevřeno od úterý do neděle. Prohlídky se
konají v 10.00, 13.00 a 15.00 hod.

10 % sleva na pokrmy a nápoje
v restauraci.

Therme Laa – Hotel &
Spa****s (Termální lázně)

Na vybraných místech salcburského venkova naleznete
10 nových hotelů: Bad Gastein, St. Johann im Pongau., Zell am
See, Tamsweg, Salzburg a Obertrum.

Thermenplatz 1
2136 Laa/Th.
www.therme-laa.at

Na jednu objednanou službu získáte
10 % slevu.

Die Tauplitz

Loisium Allee 1
3550 Langenlois
Tel.: +43 27 34/32 2 40-0
Fax: DW 30
www.loisium-weinwelt.com
weinerlebniswelt@loisium.com
Nádherné vinohrady v oblasti Langenlois jsou skvělou
volbou výletů pro celou rodinu: Moderní architektura
Stevena Holla této oblasti se kloubí s 900 let starou tradicí
a nabízí nezapomenutelnou atmosféru. NOVĚ: Laserová
podívaná GENIUSS - cesta všemi smysly; HITEM PRO DĚTI
je Fridolín – sklepní myška!

Rodinný hit (2 dospělí + max. 2 děti)
34,50 € (namísto 42,- €), hit pro
jednotlivce s dětmi (1 dospělý + max. 2
děti) 21,- € (namísto € 28,50).

Die Käsemacherwelt
(Svět výroby sýrů)
8982 Tauplitz 71
Tel.: +43 36 88/22 52
www.dietauplitz.com
welcome@dietauplitz.com
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Litschauer Straße 18
3860 Heidenreichstein
Tel.: +43 28 62/52 5 28
www.kaesemacherwelt.at
office@kaesemacherwelt.at

w w w.r o d i n n e p a s y.c z

10 % sleva na vstup do termálních lázní
pro všechny děti, které jsou uvedeny
v rodinném pasu (do dne 14. narozenin).
Nelze kombinovat s jinými akcemi nebo
slevami, např. s tarifem „Sluníčko“.
Děti do 3 let vstup zdarma!

inzerce

Když volá Katschberg!
Lepší polohu pro rodinné lyžování, než jakou nabízí Katschberg, lze jen stěží nalézt.
Stálá sněhová pokrývka a radost z lyžování ve výšce 1 640–2 220 metrů je pro vás připravena na rozhraní oblastí Kärnten-Salzburg.
Lyžařská oblast, která již získala mnoho
ocenění, vás okouzlí svými 70 km skvěle
udržovanými sjezdovkami všech stupňů
náročnosti. Začátečníkům nabízíme
jedinečnou péči v dětském světě „Katschis Kinderwelt“. Naše stylové sruby
lákají k posezení s přáteli, naše koňské
spřežení s vámi projede romantická místa. Ty kdo rádi slaví, potěšíme spoustou
slavností ve stylu párty a podobných akcí
„Apres-Ski“. V destinaci závodních sjezdovek Katschberg naleznou hosté každé
věkové kategorie tratě podle svého

gusta. Tratě, které tuto oblast rodinného
lyžování dělají naprosto jedinečnou.
Skvěle k sobě ladí fakensteinské možnosti
ubytování. Vedle hotelu Falkensteiner
Club Funimation Katschberg zde naleznete také čtyřhvězdičkový hotel Cristallo
a luxusní skvost Premium Apartments
edel:weiss. Nově vystavěný, nádherný,
hotel Cristallo vsadil na kulinářské umění
a odpočinkové prostředí pro celou rodinu
s vlastním dětským Kinder-SPA centrum.
Centrem a cílem dění v hotelovém

-10%*

TELE
SLEVA PRO MAJI
SŮ
RODINNÝCH PA

komplexu Club Funimation je zejména
radost a zábava malých rekreantů. Vedle
přátelské a milé péče o děti nabízíme
i velmi pestrý program s nejrůznějšími
aktivitami. Aby vás hotel Cristallo
i hotelový komplex Club Funimation
Katschberg zbavil nesnadného putování
se zátěží lyží a vybavení, zařídil pro vás
vlastní půjčovnu lyží s lyžařskou školu.
Po prožitých chvílích na lyžích můžete
relaxovat na ploše 2000 qm Acquapura
SPA, a to v každém hotelu, kde naleznete vyhřívané vnější bazény, odpočinkové

místnosti a rozsáhlý komplexu saun.
Načerpat sílu a nechat se rozmazlovat můžete rovněž
v masážních
a kosmetických
salónech.
Když volá
Katschberg,
zažijete
dovolenou
plnou
odpočinku!!
Vítejte doma.

HOTEL CRISTALLO FFFF
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**Omezená
Platí na řádné
řádn nabídka.
ceny pokojů, Platí
Funimation:
07.06.-27.06.15,
12.09.-03.10.15;
na standardní
cenu
za pokoj.
225,03.10€ 03.10-23.10.15,
26.10-01.11.15,
12.09.-03.10.15;
Sleva
již byla zohledněna.
PlatíCristallo:
11. 12.–23.
12. 2016 slevy jsou již zahrnuty,
hlídání dětí od 3 let, servis pro nejmenší do 3 let (za úplatu).

INFO & REZERVACE:
RE
+43/(0)4734/319-801 nebo -802 · res.funimation@falkensteiner.com
Tel. +43/(0
res.cristallo
res.cristallo@falkensteiner.com
· katschberg.falkensteiner.com
reservations.katschberg@falkensteiner.com
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien,
ATU64058147, FB soud: Wien, sídlo: Wien
FN 304169 h, A
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Black Edition®
Nejlehčí dámské lyže
na světě.
photo credit: Georg Schönwiese

Ozdobeny krystaly Swarovski®

Nový model

Black Edition® vybavený technologií SlimShape

