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úvodník

Milé rodiny,
Vánoce se kvapem blíží, proto jsme si tentokrát se slevovými kupóny
trochu pospíšili. Díky vaší rodinné kartě bude nakupování opět o trochu
levnější.
Kupóny najdete na našich webových stránkách www.rodinnepasy.cz
a také ve své mobilní aplikaci, která vás na Katalog slev jednoduše nasměruje. Každý slevový kupón si můžete vytisknout a použít pouze jednou. Kupón je platný s předložením vašeho Rodinného pasu u pokladny
daného poskytovatele slev. Další slevy najdete u našich partnerů po
celé České republice.
Přejeme vám krásné prožití předvánočního období i vánočních svátků
s Rodinnými pasy.

Vašepasy

ro di

nné

Koordinátor projektu Rodinné pasy a zpracovatel tohoto katalogu neručí za případné
tiskové chyby a správnost uvedených dat. Změny jsou vyhrazeny.
© VERTIGO.CZ, s.r.o. • www.vertigo.cz

mediální partner projektu

2 000 000
VÝTISKŮ
ZDARMA
KAŽDÝ
MĚSÍC
Dostaneme vás k lidem
www.denikextra.cz

mediální partner projektu

K předplatnému Deníku kávovar Bosch Tassimo
Style TAS1106 ZDARMA
již
od 19 Kč
denně

Věrnostní program
s dárky ZDARMA

Objednávejte na celý rok
a využijte garanci letošních cen!
•
•
•
•
•

Velký výběr nápojů mnoha oblíbených značek
Perfektní kvalita nápojů díky inteligentní spařovací jednotce
Jednoduchá příprava nápojů díky obsluze stiskem jednoho tlačítka
Individuální příprava: ideální pro šálek vašeho oblíbeného teplého nápoje
Nastavitelný a odnímatelný podstavec na šálky: všechny vaše šálky se vejdou

Elektronické předplatné
k tištěnému jako BONUS
Deník Klub – přístup na
všechny články na Denik.cz

Objednávejte
Mojepredplatne.cz,
telefon 272 015 015

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

znojemské podzemí

Sleva 50 % na běžné vstupné
na klasickou prohlídkovou trasu
12. 3. - 26. 3. 2022

www.znojemskabeseda.cz

www.rodinnepasy.cz
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zábavní vědecký park vida!

chytrá zábava pro celou rodinu • www.vida.cz

www.rodinnepasy.cz
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internetové knihkupectví

www.albatrosmedia.cz

Znojemské podzemí je jedno z nejrozsáhlejších podzemních
labyrintů ve střední Evropě, jehož počátky se datují na přelom
13. a 14. století. Spletitá podzemní síť chodeb dodnes udivuje
důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami. Jejich délka se odhaduje na 27 km a vedou až čtyřmi patry
pod historickým jádrem města. Na prohlídkové trase návštěvníci uvidí i alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety,
ukázku vězeňských kobek a další. V říjnu roku 2013 byla zpřístupněna další část podzemních chodeb, které ocení především
milovníci adrenalinových zážitků – brodění vodou, zlézání žebříků, protahování úzkými profily atp.
Znojemské podzemí
Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo
podzemi@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz

+420 515 221 342

1 + 1 zdarma
1. 1. - 31. 1. 2022
Kupon je platný pouze ve všední dny. Neplatí o víkendech, prázdninách a svátcích. Je nutné jej předložit společně s kartou Rodinné
pasy. Sleva platí pouze pro běžné a snížené vstupné, nelze kombinovat s jinými mimořádnými slevami. Na pokladně bude odečtena vždy částka za levnější vstupenku.
VIDA! nabízí chytrou zábavu pro celou rodinu. V bývalém pavilonu D brněnského výstaviště najdete na ploše téměř 6 500 m2 přes
175 interaktivních exponátů! Zemětřesná deska, trenažér pilotů
stíhaček, kolo na laně, rotující místnost, obří cédéčko, lavina,
mlha, tornádo – to vše jsou ukázky exponátů, které si mohou návštěvníci vyzkoušet, a lépe tak porozumět světu kolem nás.

VIDA! science centrum
Křížkovského 12, 603 00 Brno
Otevírací doba: www.vida.cz

25% SLEVA na nákup knih + poštovné
zdarma + kniha zdarma při nákupu
nad 399 Kč
1. 11. 2021 - 31. 1. 2022
Váš slevový kód: RP21
Sleva platí pouze na www.albatrosmedia.cz. Sleva je poskytována z běžné ceny a nelze ji kombinovat s jinými slevami a akcemi e-shopu. Dárek do vyčerpání zásob.
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vakuovací fólie 28×300 cm
www.diromax-shop.cz

Návod na použití kupónu: Při objednávce do položky
„Slevový kód“ vložte kód RP21
Bezplatná telefonní linka: 800 555 513 (Po–Pá 8:00–16:00)
www.albatrosmedia.cz

Sleva 1 + 1 zdarma platí na výrobek
s označením RP28300

1. 12. 2021 - 31. 1. 2022

Vakuovací folie jsou vhodné pro použití se všemi typy
vakuovacích baliček potravin, které podporují uvedený
rozměr 28×300cm. Folie jsou z jedné strany vroubkované a z druhé hladké. Folie umožňují zachovat potraviny
déle čerstvé v lednici i v mrazničce. Folie lze po omytí
opět použít.

www.rodinnepasy.cz
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Vyrobeno v EU.
Diromax Czech, s.r.o.
Horálkova 986, 664 61 Rajhrad
+420 608 212 587
obchod@diromax.cz
www.diromax-shop.cz

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

vydavatelství zoner press
jednoduše dobré knihy • www.zonerpress.cz

www.rodinnepasy.cz
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doprava zdarma při nákupu
nAd 500 kč • www.betelnesatky.cz

www.rodinnepasy.cz
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sleva 25 % na ponožkárnu
www.ponozkarna.eu

SLEVA 30 % ze snížené internetové ceny
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Sleva je poskytována ze snížené internetové ceny a nelze
ji kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami
a akcemi e-shopu. Při objednávce do položky „Slevový kód“
vložte kód kupónu RODINA.
Vydavatelství Zoner Press nabízí širokou řadu knih pro
fotografy, praktické publikace o kreslení a malování pro
začátečníky i pokročilé, nechybí tituly z edice Volný čas ruční práce, velkému zájmu se těší i témata, jako je osobní
rozvoj, zdravý životní styl, historie a populárně naučná
literatura.
Vydavatelství Zoner Press
Nové sady 18, 602 00 Brno
+420 532 190 883
knihy@zonerpress.cz
www.zonerpress.cz
www.facebook.com/Zonerpress

Sleva 100 Kč při nákupu nad 500 Kč
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Akce platí na celý sortiment v eshopu www.betelnesatky.cz – po
zadání slevového kódu „Kuponek���“ se sleva v košíku automaticky
odečte.
Antivirový šátek představuje vysokou ochranu dýchacích cest pro
každého. Ochrání Vás před pevnými částicemi, infekty i mikroorganismy – ani zrnko pylu nemá šanci! Šátky od MYJÓMI „betelně” chrání nositele v období chřipkových epidemií, při znečištění
ovzduší i v nepříjemné pylové sezóně a zároveň alergiky nedusí,
protože mají vynikající propustnost vzduchu. Šátky jsou vyráběny
v dětských i dospěláckých velikostech (S, M, L, XL).
Nově máme v nabídce také různé sady a doplňky k Betelným
šátkům. Můžete tak originálně sladit i čepice nebo vyladit celý svůj
outfit na přání. My jsme rozhodli, že jsou BETELNÉ, a Vy určujete,
co je TRENDY!
Zákaznické centrum MYJÓMI
+420 732 565 279
shop@myjomi.cz
www.betelnesatky.cz

Sleva 25 % na ponožkárnu
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Na celý sortiment v eshopu platí sleva �� % – po zadání slevového kódu
„Kuponek��“ se sleva v košíku automaticky odečte.
Ponožky vznikají v sociálním podniku MYJÓMI družstvo invalidů,
který sídlí v centru Brna. V pletací dílně pracují lidé, kteří kvůli
nějakému neduhu nemohou vykonávat každé zaměstnání. Osoby
se zdravotním znevýhodněním v MYJÓMI tvoří cca ��–�� % všech
zaměstnanců. Pletací stroje ponožku neupletou celou, proto je potřeba
ještě další ruční práce. V dílně pracují lidé s neobyčejnými příběhy
a nákupem na eshopu podpoříte jejich práci.

www.rodinnepasy.cz
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sleva 20 % na mycí programy 1-5
a pick-up servis pro brno zdarma
www.myjomikaru.cz

www.rodinnepasy.cz
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Ponožky jsou vhodné pro každodenní nošení pro malé i velké. Do
budoucna připravujeme i rodinné sady. Vzory na ponožkách vychází
přímo z Ponožkárny – snažíme se o neobyčejné „kósky“.
Zákaznický servis
+420 603 394 320
info@ponozkarna.eu
www.ponozkarna.eu

SLEVA 20 % na mycí programy 1-5 a pick
up servis po Brně ZDARMA. Sleva bude
poskytnuta po předložení tohoto kupónu.
1. 12. 2021 – 31. 5. 2022
Vyzkoušejte naši ruční myčku sociálního podniku MYJÓMI
družstvo invalidů a podpořte práci zdravotně znevýhodněných.
Stačí se objednat u vedoucí ruční myčky paní Jany Svobodové na
telefonním čísle 777 278 705. Ta zařídí, aby se na Vás v domluvený
čas těšil náš profesionální tým. Jsme Vám k dispozici každý všední den od 7:00 do 17:00 a naleznete nás na adrese Křižíkova 72;
612 00 Brno. Rádi se o Vaši káru postaráme a díky pick-up servisu
si pro Váš vůz můžeme přijet na předem domluvené místo. Ten
Vám nabízíme díky tomuto kupónu zdarma.

Adresa myčky
Křižíkova 72, Brno, Královo Pole
+420 777 278 705
rezervace@myjomi.cz
Po–Pá: 7.00–17.00

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

terra technica

1 + 1 vstupenka zdarma
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

Největší na světě. Takovým přívlastkem se pyšní muzeum Terra Technica
v Excalibur City v Hatích u Znojma. Na ploše 8 500 m2 naleznete více než 850
jukeboxů, 250 pinballových automatů a další stovky videoher a ostatních kuriozit – celkově více než 2 000 exponátů.
Muzeum je rozděleno do šesti tematických sektorů. Cesta časem začíná na
konci 19. století, kde je vystaven model vůbec prvního jukeboxu z roku 1890.
O pár kroků vedle začínají 30. léta, zlatý věk jukeboxů, a expozice pokračuje
přes 50. léta až do roku 1989. Sektory obsahují jukeboxy a hrací automaty právě z té dané doby. Při návštěvě muzea Terra Technica se můžete občerstvit
v tematických barech. Speciální část muzea objevíte po sestoupení do podzemí. Tato expozice je věnována superhrdinům, jako jsou například Spiderman
či Batman. Nechybí samozřejmě ani originální Batmobil.
Specialitou celého muzea je skutečnost, že všechny exponáty jsou plně funkční, a každý si je tak může vyzkoušet. Nechte si z jukeboxu zahrát svoji oblíbenou písničku, anebo zkuste štěstí na pinballových automatech.

Terra Technica
Chvalovice – Hatě 194, 669 02 Znojmo
+420 530 504 150
info@terratechnica.info
www.terratechnica.info

www.rodinnepasy.cz

merlin’s kinderwelt

10 + 10 tokenů zdarma
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

V Merlinově dětském světě zažijete spoustu legrace – na zemi, ve vodě,
ve vzduchu i pod střechou. Těšit se můžete na více než 200 atrakcí!
Vstup je zdarma!
Pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná
hranic. Naleznete u nás také bistro s vlastní nabídkou Merlinových jídel,
obchůdek s hračkami a multifunkční kino.
Děti mají možnost bezplatně se zaregistrovat do Merlinova klubu, a získají tak spoustu výhod: uvítací balíček – 10 + 10 tokenů zdarma, klubové
tričko a odznak; 5 tokenů k narozeninám a spoustu dalších překvapení.
Toužíte po adrenalinu? Vyzkoušejte motokáry nebo čtyřkolky… Oblíbené
atrakce všech dospěláků i teenagerů.
Merlin’s Kinderwelt garantuje zábavu za každého počasí! Navštivte nás,
budete nadšeni!

Merlin’s Kinderwelt
Chvalovice – Hatě 183, 669 02 Znojmo
kinderwelt@excaliburcity.com
www.merlinskinderwelt.com

www.rodinnepasy.cz

znakující batole

Sleva 67 % na zkušební lekci znakování
s nemluvňaty
Nově i 50 % sleva na online kurz
s kódem RPzima21
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.znakujici-batole.cz

www.rodinnepasy.cz
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zoologická zahrada hodonín
Svět zvířat na kraji dúbravy • www.zoo-hodonin.cz

www.rodinnepasy.cz

+420 515 206 301
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Nečekejte, až Vaše děťátko začne mluvit, a komunikujte s ním už nyní! S opičkou Babu Vás to hravě naučíme!
Znakování je přirozená metoda, která umožňuje nemluvňatům komunikovat
se svým okolím mnohem dříve než začnou mluvit. Učíte své dítě PÁPÁ nebo
PROSÍM? Naučte jej více! Budete žasnout, jak chytré máte dítě a co všechno
Vám dokáže sdělit dříve, než dosáhne prvního roku. Navíc znakující batolátka mnohem méně pláčou, jsou sebevědomá a začínají mluvit dříve, než jejich
vrstevníci.
Přijďte si vyzkoušet lekci znakování v Brně v MAMIcentru a uvidíte, jak vypadá plnohodnotná lekce, seznámíte se s opičkou Babu a ověříte si, že i když dítě
v době lekce spává, u nás spát nebude a lekci hravě zvládne. ☺

Renata Kočí
+420 731 603 149
renata@znakujici-batole.cz
www.znakujici-batole.cz

50% sleva na vstupné do zoo Hodonín
pro jednoho dospělého a jedno dítě.
1. 12. 2021 - 31. 3. 2022
Svět zvířat na kraji hodonínské Dúbravy můžete prozkoumat
v Zoo Hodonín. Ta i přes svou malou rozlohu představuje na
900 zvířat ve 250 druzích. Vedle početných kopytníků je v ní
k vidění tygr ussurijský a lev jihoafrický, jaguáři, skupina
šimpanzů či kočkodanů. Na své si přijdou i nejmenší děti,
které si rády pohladí domácí zvířata.
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HODONÍN, příspěvková organizace
U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín
www.zoo–hodonin.cz
OTVÍRACÍ DOBA
duben až září 9.00–19.00
březen, říjen 9.00–17.00
listopad až únor 9.00–16.00
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ • OBČERSTVENÍ • VEŘEJNÁ KRMENÍ
ZVÍŘAT • SUVENÝRY • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

fotografování v atelieru,
vizážistka ilona pavlatová

www.rodinnepasy.cz
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ilona pavlatová

dvojnáSobná miStryně Čr v make-upu

www.rodinnepasy.cz
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bylinkový ráj sonnentor

www.sonnentor.cz

50 % na fotografování v atelieru sama nebo
s dětmi včetně foto make-upu, účesu a stylingu
dvou outfitů z vašeho oblečení a doplňků.
Fotografování včetně přípravy trvá: cca 2–2,5 hod.
jde o 5 upravených fotografií a jejich Čb verzí,
které obdržíte v elektronické podobě a které si
sami vyberete z pracovních náhledů.
Cena: 1 750 kč (běžná cena 3 500 kč)
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Toužíte mít fotografie jako celebrity z titulních stran časopisů? Není nic
jednoduššího, než si zarezervovat termín, a budete je mít! Můžete také splnit sen vašim blízkým v podobě dárkového poukazu.
Pokud se vám bude líbit více fotografií, je možné doobjednat každou další
za 150 Kč (běžná cena: 300 Kč)

Kosmetické a vizážistické studio s fotoateliérem Ilona Pavlatová, dvojnásobná mistryně ČR v make-upu
Sukova 4, 602 00 Brno, 4. patro
+420 606 835 767
ilona.pavlatova@seznam.cz
www.ipmakeup.com

50% sleva - Škola líčení pro každého!
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Chcete se umět sami profesionálně nalíčit? Naučím vás to ve škole líčení, kde se za mé asistence budete líčit samy. Obdržíte také
video-manuál, do kterého bude zaznamenán postup a použité
produkty. Pracovat budeme s profesionální dekorativní kosmetikou TANA - Egypt Wonder a Make-up Studio Professional.
Lekce trvá cca 1,5–2 hod.
Je možné zakoupit i dárkový poukaz s půlroční platností.
Po domluvě lze poukaz zaslat i poštou.
Cena 900 Kč (původní cena 1 800 Kč)

Kosmetické a vizážistické studio s fotoateliérem Ilona Pavlatová, dvojnásobná mistryně ČR v make-upu
Sukova 4, 602 00 Brno, 4. patro
+420 606 835 767
ilona.pavlatova@seznam.cz
www.ipmakeup.com

50% sleva na rodinné
vstupné na exkurzi
do Bylinkového ráje
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Navštivte nás v malebné obci Čejkovice
a poznejte příběh výroby lahodných biočajů od pěstování a sklízení bylin až po jejich
zpracování a přeměnu v hotový čaj. V Bylinkovém ráji si můžete posedět nad lahodným
šálkem čaje nebo kávy v čajovém salonu
s kavárnou Čas na čaj, navštívit útulnou
prodejnu, kde najdete asi 600 produktů v biokvalitě, projít se v bylinkové zahradě
svaté Hildegardy nebo vystoupat na Vyhlídku na výsluní s fotopointem.

www.rodinnepasy.cz
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OTEVÍRAcÍ DOBA PRO ROK 2021
leden–červen a září–prosinec PO–ČT: 9.00–17.00
PÁ–NE a státní svátky: 9.00–18.00
červenec a srpen
SONNENTOR s.r.o.
+420 518 362 687

PO–NE a svátky: 9.00–18.00
Příhon 943, 696 15 Čejkovice, Česká republika
sonnentor@sonnentor.cz

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

Exkurze je nutné objednat přes rezervační systém na webových stránkách nebo přes QR kód.

watsu® (masáže
v teplé vodě) www.watsu-brno.cz

www.rodinnepasy.cz
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20% slevy na jedno ošetření WATSU®
v délce 55 minut nebo na zakoupení
jednoho dárkového poukazu
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
WATSU® – nadstandardně účinná masáž v teplé vodě (��° C)
vycházející z prvků suchozemského Shiatsu. Tato technika protažení a uvolnění měkkých tkání napomáhá k větší mobilitě
kloubů, přináší úlevu při déle trvajících bolestech a je účinným
nástrojem k rychlejší rehabilitaci poúrazových stavů. Za pomoci
cílených protahovacích cviků, jemné masáže těla, tlaku a teploty vody dochází k velice hlubokému uvolnění na tělesné, ale
i na psychické úrovni, což vede k následnému restartu léčivých
schopností organismu.

WATSU-Brno
+420 774 992 207
g.mikulaskova@seznam.cz
www.facebook.com/watsubrno

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

oční optika Bc. Magda Zavřelová

www.optika-ivancice.cz

20% sleva na brýlové čočky
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Dům optických služeb, to je SPOLEHLIVOST (za svoji
práci ručíme a neseme za ni zodpovědnost), ŠÍŘE
a KVALITA SLUŽEB (OPTOMETRISTA bez ČEKÁNÍ, OČNÍ
LÉKAŘ, SKVĚLÁ NABÍDKA cENOVĚ DOSTUPNÝcH
ZNAČKOVÝcH OBRUB).
Přijímáme EDENRED, SODEXO, BENEFIT PLUS, UNIŠEK
a také je u nás možnost čerpání fondu FKSP.

A
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www.rodinnepasy.cz

20 %

make up dle feng šuej
www.makeupfengsuej.cz

Oční optika Bc. Magda Zavřelová
Růžová 95/6, 664 91 Ivančice
+420 546 434 504
optika.ivancice@seznam.cz
www.optika-ivancice.cz
Optika Ivancice

20% sleva na kazetový set pro každý
typ pleti.
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Kosmetika FENG ŠUEJ je rozdělena do pěti základních
kategorií VODA, OHEŇ, ZEMĚ, DŘEVO, KOV.
Každý z vás je charakteristický pro jednu z nich.
Zkuste si pocitově vybrat, která vám nejvíce sedí.

www.rodinnepasy.cz
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koberce trend
www.koberce-trend.cz

E-shop Feng Šuej + Faberlic
Rožmitálova 5 (nad Albertem), Blansko
Distribuce: Božena Volavá Davidová
J. Lady 4, 678 01 Blansko
+420 605 250 608
bozena.davidova@tiscali.cz

20% sleva na vše
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Koberce Trend - již pětadvacet let jsme tu pro Vás se širokou
nabídkou koberců, PVC, vinylů a doplňků. Provozujeme přes
50 maloobchodních prodejen v ČR a SR. Přijďte se přesvědčit
na naše prodejny nebo na www.koberce-trend.cz
Slevu na uvedené produkty nelze kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami.

www.rodinnepasy.cz
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fotoobraz z vlastní
fotografie • www.tiskni-online.cz

Koberce Trend
• Blansko
+420 516 412 210
• Brno
+420 541 218 261
• Hodonín
+420 518 340 870
• Kyjov
+420 518 612 234
• Veselí nad Moravou
+420 518 324 847
• Znojmo
+420 602 709 922
www.koberce-trend.cz

Sleva 50 % na fotoobrazy od 30 × 20 cm
až po 130 × 87 cm.
1. 11. 2021 - 31. 1. 2022
Vaši digitální fotografii natiskneme na materiál podobný malířskému plátnu, plátno
napneme na dřevěný rám, zabalíme a zašleme k Vám.

www.rodinnepasy.cz
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30 × 20 cm
40 × 30 cm
60 × 40 cm
60 × 60 cm
80 × 60 cm
90 × 60 cm
130 × 87 cm

běžná cena
598 Kč
798 Kč
998 Kč
1 198 Kč
1 398 Kč
1 398 Kč
2 598 Kč

cena po slevě
299 Kč
399 Kč
499 Kč
599 Kč
699 Kč
699 Kč
1 299 Kč

Postup objednání:
• Změřte si svoji zeď :)
• Jděte na www.Tiskni-Online.cz
• Zvolte si rozměr plátna od 30 × 20 cm až po 130 × 87 cm, vložte svoji
fotografii, tak jak má být natištěna.
• Pro získání slevy stačí v košíku do políčka Voucher napsat kód
„RODPAS/221“.
• Obrazů můžete objednat za 1 poštovné až 5, sleva se vztahuje na celou
objednávku.
info@tiskni-online.cz

www.tiskni-online.cz

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

fotokalendář dělá radost
celý rok • www.tiskni-online.cz

Sleva 50 %
1. 11. 2021 - 31. 1. 2022
Z vašich digitálních fotografií si jednoduše vytvoříte nástěnný kalendář A3 za 199 Kč nebo A4 za 169 Kč. Formát může být na výšku
i šířku. Fotografie budou natištěny ve vysoké kvalitě na křídový
papír (200 g) v horní části bude připevněna kovová spirála a háček
pro pověšení. Kalendář obsahuje 13 listů (titulní strana + 12 měsíců).

50 %
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bydleníbatole
www.rodinnepasy.cz

Postup:
• Jděte na www.Tiskni-Online.cz.
• Zvolte si rozměr a orientaci kalendáře, zvolte si pozadí a naskládejte si své fotografie do zvolené šablony.
• Pro získání slevy stačí v košíku do políčka Voucher napsat kód
„rodpas/889“.
• Kalendářů se slevou můžete objednat libovolný počet, sleva se
vztahuje na celou objednávku.

Tiskni-Online.cz
info@tiskni-online.cz

www.tiskni-online.cz

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

www.znakujici-batole.cz

konzultace harmonického bydlení,
pracoviště a zahrad • www.kralovskefengshui.cz

www.rodinnepasy.cz
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potápěčská škola albe

Konzultace projektů, rekonstrukcí,
staveb, stávajícího bydlení, pracoviště
a zahrad na podporu harmonie, úspěchu
a šťastného života. Konzultace osobně
u Vás, nebo ON LINE.
1. 12. 2021 - 1. 2. 2022
„Vedu Vás při stavbě a koupi nemovitosti.
Vytvářím zdravé a harmonické interiéry.
Regeneruji soukromé i pracovní prostory.
Rozvíjím životní energii správným směrem.
Pomáhám dosahovat Vašich cílů.
Podporuji Vaše vztahy i kariéru.“
Iva Matyášová - lektorka a konzultantka FengShui
+420 605 861 136
iva@kralovskefengshui.cz
www.kralovskefengshui.cz

30% sleva na ponor na zkoušku
v bazénu Za Lužánkami v 5M
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.albe.cz

Součástí ponoru je teoretická příprava a úvod do potápění v učebně potápěčské školy ALBE, vypůjčení kompletní potápěčské výstroje, vstup na bazén Za Lužánkami včetně doprovodu i digitální fotografie z bazénu.
Vhodné pro rodiny s dětmi od 11 let.

www.rodinnepasy.cz
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kosmetika horský tymián

www.rodinnepasy.cz
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25 %

Poukaz nejde zpeněžit. Na ponor na zkoušku je nutné se
objednat emailem či telefonicky.
ALBE centrum potápění Brno
Dukelská třída 1560/57c, Brno
Po–Pá 10.00–19.00
www.albe.cz

25% sleva
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Diamantová mikrodermabraze nebo radiofrekvence 450 Kč
(původní cena 600 Kč)
Šetrná a bezpečná metoda fungující na principu mechanického peelingu, kdy diamantové částečky obrušují vrchní vrstvu
kůže, současně pleť hloubkově čistí a rozjasňují. Zlepší se prokrvení a dojde k stimulaci kolagenních vláken. Čistí ucpané
póry a redukuje jizvy po akné i pigmentové skvrny.
Lash Lift 340 Kč (původní cena 450 Kč)
Natočení a zvýraznění řas, které vydrží 1–2 měsíce a ušetří
Vám každodenní čas při líčení řasenkou.

Hana Bartoňová, kosmetika Horský tymián
Plachty 12c, 634 00 Brno-Nový Lískovec
+420 777 860 385, +420 604 127 218
hana.bartonova@gmail.com

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

virtuální realita brno

Sleva 25 %
(původní cena 799 kč, nyní 599 kč)
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.gamecenterbrno.cz

Nabízíme hraní na dvou zařízeních současně po dobu
60 minut. Možnost střídání 2–6 hráčů. Lze hrát každý svou
hru, nebo vás můžeme propojit a hrajete společně stejnou
hru. Her můžete vyzkoušet několik.
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www.rodinnepasy.cz

kat vr walk

Game Center Brno
Jánská 9, 602 00 Brno
+420 777 754 486
info@gamecenterbrno.cz
www.gamecenterbrno.cz

1. hrací čas - cena dle ceníku,
2. hrací čas zdarma (15 minut 299 kč
+ 15 minut zdarma, hra je určena
pro 1-2 hráče)
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.gamecenterbrno.cz

www.rodinnepasy.cz

Rezervace přes FB www.facebook.com/virtualgamesbrno,
či email info@virtualgamesbrno.cz

1+1
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9d virtual cinema

Kat VR Walk - Pohybová platforma VR, všesměrová, známá také jako VR běžecký pás umožňuje dosáhnout 360°
nekonečné akce ve virtuálním světě na malém prostoru
a ovládat pohyb ve virtuální realitě, kde máte na výběr
z několika druhů akčních her.
Rezervace přes e-mail info@gamecenterbrno.cz
Game Center Brno
Jánská 9, 602 00 Brno
+420 777 754 486
info@gamecenterbrno.cz
www.gamecenterbrno.cz

1 + 1 zdarma (cena 69 kč
+ druhý film zdarma)
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.gamecenterbrno.cz

Jako naprostou novinku nabízíme v našich prostorách 9D virtuální kino, kde si kromě světa obrazu ve virtuální realitě a prostorového zvuku ve dvou speciálních křeslech užijete i další vjemy
jako je pohyb, náraz, tlak, vítr, šimrání atd. Nabízíme více jak
30 nejrůznějších filmů, projížděk, přeletů a ponorů. Garantujeme, že Váš zážitek z této atrakce bude naprosto famózní. Každý
film/hra trvá cca 4 minuty.

www.rodinnepasy.cz
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60 minut zábavy
v game center brno • www.gamecenterbrno.cz

Rezervace přes e-mail info@gamecenterbrno.cz

Game Center Brno
Jánská 9, 602 00 Brno
+420 777 754 486
info@gamecenterbrno.cz
www.gamecenterbrno.cz

Sleva 35 %
(původní cena 699 kč, nyní 499 kč)
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Balíček 60 minut zábavy obsahuje:
• 20 minut Virtuální reality systémem Oculus Quest (nabídka
her: Star Wars, Beat Saber, Job Simulator)
• 20 minut na laserovém střeleckém simulátoru - Laser Sniper
• 4 hry Button Rocket nebo Button Table (postřehové hry)
• 2 filmy v 9D virtuálním kině

www.rodinnepasy.cz
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Rezervace přes e-mail info@gamecenterbrno.cz

Game Center Brno
Jánská 9, 602 00 Brno
+420 777 754 486
info@gamecenterbrno.cz
www.gamecenterbrno.cz

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

oknostudio

50% sleva na špičková plastová
okna a dveře, 10 % na samostatně
objednané žaluzie, rolety, markýzy
a sítě, 10 % na servis oken a dveří
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

kvalitní a originální • www.oknostudio.cz

www.rodinnepasy.cz
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rodokmen, rodové bádání

www.silarodu-eva.cz

Poskytujeme slevu na plastová okna a dveře, sítě proti
hmyzu, venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy a také
na servis oken a dveří. Naše výrobky vyrobíme v nejvyšší
kvalitě, náš profesionální tým zajistí kompletní realizaci
„na klíč“. Slevové akce na sobě nejsou závislé, sleva bude
vždy uvedena v rozpočtovém návrhu, slevy se nesčítají s jinou akcí.
OKNOSTUDIO, s.r.o.
Masná 34, Brno
545 212 920
info@oknostudio.cz
www.oknostudio.cz

100% sleva na nalezení 1 rodného nebo oddacího matričního zápisu přímého předka z ČR do roku 1784 při uzavření
zakázky nad 1 000 kč na rodové bádání
100% sleva na nalezení 2 RL nebo OL matričního zápisu
přímého předka z ČR do roku 1784 při uzavření zakázky
nad 5 000 kč na rodové bádání
100% sleva na nalezení 4 RL nebo OL matričního zápisu
přímého předka z ČR do roku 1784 při uzavření zakázky
nad 10 000 kč na rodové bádání

1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.rodinnepasy.cz
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relax se slevou 50 % v aquaparku
vyškov • www.aquaparkvyskov.cz

CeloroČní Sleva: 10 % na nabízenÉ SluŽby a dárkovÉ
poukazy k vánoCŮm, narozeninám, Svatbám.
Pro každé dítě, každého člověka je důležité znát své kořeny, odkud pochází, znát historii
svého rodu. Je to také cesta sebepoznání a odpovědí, proč se nám co děje v životě, neboť
z rodu přebíráme dispozice nemoci, nastavení partnerství, vztah k penězům atd.

Genealogické služby Eva Gärtnerová, MSc.
Útěchovská 32, 644 00 Brno
+420 725 730 534
sophia@volny.cz
www.silarodu-eva.cz

50% sleva na 2hodinový vstup
do krytého bazénu pro celou rodinu
sobota 19. 3. 2022
Krytý bazén
• bazén 25 m na kondiční plavání
• rekreační bazény s tobogány a divokou řekou
• dětské brouzdaliště
• parní sauna
• vířivá vana

www.rodinnepasy.cz
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království konopí

Aquapark Vyškov
Sportovní 5, Vyškov
bazen@vyskov.cz

+420 517 348 745
www.aquaparkvyskov.cz

30% sleva na celý sortiment + při nákupu nad 999 Kč po slevě 1 ks proteinové
tyčinky zdarma
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

www.kralovstvikonopi.cz

Sleva se vztahuje na celý sortiment bio konopných potravin a nápojů v kamenných prodejnách Konopný krámek ve Starovičkách, Lednický sklípek
na ulici Mikulovská v Lednici nebo v e-shopu www.kralovstvikonopi.cz.

www.rodinnepasy.cz
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Prodej bio konopných potravin, nápojů a vína, bohatých na vitamíny
a omega-mastné kyseliny, vhodné i pro vegany a vegetariány, stejně jako
pro bezlepkovou dietu, sportovce a aktivní lidi včetně dětí a seniorů. Náš
široký sortiment zahrnuje čaje, oleje, konopná semínka, konopné pamlsky, čokolády, sušenky, konopný protein, mouku, těstoviny, konopné pivo
a suvenýry z konopné látky. Od května do září otevřen náš Konopný krámek na Hlavní ulici ve Starovičkách, mimo sezonu na zazvonění. Sleva
platí pro Konopný krámek i eshopové objednávky.

Království konopí s.r.o.
Hlavní 129, 691 68 Starovičky
kralovstvikonopi@gmail.com
www.kralovstvikonopi.cz • www.lednickysklipek.cz

606 334 558

Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.
Kupon je platný při předložení karty Rodinné pasy. Slevy se nesčítají
a vztahují se na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

kvalitní nanovlákenné
produkty respilon • shop.respilon.cz

SLEVA 10 %
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022, Chraňte sebe a své
zdraví pomocí nanovlákenné technologie.
S rodinnými pasy získáte 10% slevu na:
Antivirové nákrčníky R-shield
• Všitá nanovlákenná membrána v oblasti nosu a úst
• Záchyt 99,9 % virů a bakterií
Nanovlákenné respirátory RespiPro White a RespiPro Carbon
• Filtrační účinnost FFP2
• Záchyt virů, bakterií, alergenů, smogu, prachu a pylu
• RespiPro Carbon navíc eliminuje pachy

www.rodinnepasy.cz
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Okenní membrána do oken RWM 5.0
• Nanovlákenná membrána zachytí smog, pylové částice, prach
i dešťovou vodu
• Do interiéru nevpustí UV záření ani plísňové alergeny
Při objednávce na shop.respilon.cz zadejte slevový kód „RESPILON-��“
a sleva vám bude automaticky odečtena.
RESPILON

poukaz na zkušební lekci
plavání zdarma • www.plavacci.com

www.rodinnepasy.cz

poukaz na zkušební lekci zdarma
Cvičení pro děti s rodiči i bez rodičů

www.rodinnepasy.cz

+420 530 332 163, +420 604 458 003

100% sleva na zkušební lekci
plavání zdarma
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
•
•
•
•

0%
0
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shop@respilon.cz

Kurzy plavání pro děti od 6 měsíců na Hotelu Rakovec
Kurzy plavání od 1 roku v Brně a Kuřimi
Kurzy plavání pro děti od 3 let bez rodičů
Zdokonalovací lekce plavání v dráze

Kde plaveme:
Brno, Hotel Rakovec Bystrc • Brno, Kraví hora
Wellness Kuřim • Brno, Za Lužánkami
Plaváčci s.r.o
+420 604 344 219
www.plavacci.com

info@plavacci.com

Na zkušební lekci je třeba se objednat.
„Bez obav si s námi plav!“

1 00% sleva na zkušební lekci zdarma
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
• Dětská jóga pro děti od 1 roku do 12 let
• Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců do 4 let
• Aquafitness – kondiční cvičení pro maminky
s hlídáním dětí
• Tábor pro rodiny s dětmi
• Příměstské tábory
• Tábor v přírodě

%
A 10 0
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prožitkové ženské kruhy
www.slaskousona.cz

Čiperové z.s.
Brno, Vranovská 93
info@ciperove.com

+420 601 308 738
www.ciperove.com

Na zkušební lekci je třeba se objednat. Kupón se vztahuje
pouze na zkušební lekci cvičení a dětské jógy.

20% sleva na zápisné na 3hodinový
prožitkový ženský kruh
1. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Setkání je určeno pro každou ženu, která chce rozvíjet své
ženství a pečovat o ně.
Objevujeme ženské kořeny a pokládáme základy ženského
samoléčení tak, abychom žily spontánně a radostně.

www.rodinnepasy.cz
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Povídáme si, provedu vás meditacemi a ženskými cvičeními
na propojení se s tělem, emocemi a energiemi. Vždy je dostatek prostoru pro vzájemné sdílení a podporu.
S láskou Soňa
Terapie, koučink a workshopy
+420 773 162 986
info@slaskousona.cz
www.slaskousona.cz
S láskou Soňa • www.facebook.com/slaskousona

Katalog

výhodné
slevy
pro rodiny
s dětmi

kupónových slev

ZIMA

2021

/

neprodejné

Možnost čerpání slev
pro rodiny s dětmi
do 18 let
v rámci celé České republiky.
Registrace zdarma na www.rodinnepasy.cz
nebo prostřednictvím HELP LINE +420 771 130 666

jiznimorava@rodinnepasy.cz

Projekt RODINNÉ PASY je financován Jihomoravským krajem

