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milé rodiny,
přinášíme Vám seznam všech poskytovatelů slev, u kterých můžete 
po předložení Vašeho Rodinného pasu uplatnit slevu. Katalog po-
skytovatelů slev obsahuje všechny poskytovatele slev, kteří nabízejí 
slevu v našem kraji. Nezapomeňte ale, že Váš Rodinný pas platí 
v celé České republice u všech poskytovatelů slev, kterých je bez-
mála šest tisíc. 

Úplný seznam všech poskytovatelů najedete na webových stránkách 
projektu www.rodinnepasy.cz v sekci poskytovatelé slev a v mo-
bilní aplikaci, která Vám díky funkci GPS zobrazí všechny nabídky 
slev ve Vašem okolí, ať už jste kdekoliv. Ukáže Vám jejich polohu na 
mapě, vzdálenost pěšky, autem nebo na kole, otevírací dobu a sa-
mozřejmě výši slevy. Navíc díky jednoduchému přechodu do navi-
gace ve Vašem telefonu se tak dostanete k Vámi vybrané slevě bez 
zbytečného bloudění. Součástí aplikace je také praktický vyhledávač, 
který Vám umožní dle zvolených parametrů 
pohodlně filtrovat slevy dle 
místa, výše slevy a kategorie. vAše  

rodinné pAsy

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

ú v o d n í k
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auto-moto
Auto kelly Autoservis - euro 
Auto bm
Dukelská 90, 614 00 Brno
tel.: +420 603 463 926
euroautobm@atlas.cz 

Servis osobních automobilů všech značek, 
prodej autodílů. 

5 % na náhradní díly 
15 % na servis

Autokutil
Rokytova 1, OD Lerk 2. p, 615 00 Brno
tel.: +420 534 008 877, +420 607 913 027
info@autokutil.cz
www.autokutil.cz

5 % na veškeré zboží. 
20 % na vybrané druhy zboží

Autosalon hora cz a.s.
Štouračova 1a, 635 00 Brno
tel.: +420 736 626 399
josef.horacek@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz

Autorizovaný prodej a servis vozů Škoda.

4 % na nové vozy Škoda 
5 % na servis, práci a materiál

canocar, s.r.o.

Olomoucká 176, 627 00 Brno
tel.: +420 547 357 017
info@canocar.cz
www.canocar.cz

30 % na doplňky k novému vozu 
21 % na servis k novému vozu

citröen - cl Junior Auto bo-
skovice
nám. 9. Května 2a, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 453 840, +420 608 776 074
sedlak@cljuniorauto.cz
www.cljuniorauto.cz

Nabídka osobních i užitkových vozů zn. Citröen. 
Servisní služby.

30 % na servisní úkony

Ford cArent - prodej
Bělohorská 46, 636 00 Brno
tel.: +420 548 141 414
info@carent.cz
www.fordbrno.cz

Společnost Ford CARent působí na trhu již téměř 
dvacet let. Součástí našeho autocentra je prodej 
nových vozů, ojetých vozů, autorizovaný servis 
a karosárna, prodej náhradních dílů a největší 
autopůjčovna na Moravě. Hlavní autorizovaný 
dealer značky FORD, poskytuje téměř dvacet let 
kompletní autoslužby nejvyšší kvality.

doplňky v hodnotě 1 000 Kč při koupi vozu

Ford cArent - půjčovna
Bělohorská 46, 636 00 Brno
tel.: +420 548 141 414
info@fordcarent.cz
www.fordbrno.cz

Společnost Ford CARent působí na trhu již 
téměř dvacet let. Součástí našeho autocentra 
je prodej nových vozů, ojetých vozů, autorizo-
vaný servis a karosárna, prodej náhradních dílů 
a největší autopůjčovna na Moravě. Největší 
autopůjčovna osobních a užitkových vozů na 
Moravě.

15 % na služby autopůjčovny

Ford cArent - servis
Bělohorská 46, 636 00 Brno
tel.: +420 548 141 414
info@fordcarent.cz
www.fordbrno.cz

Společnost Ford CARent působí na trhu již 
téměř dvacet let. Součástí našeho autocentra 
je prodej nových vozů, ojetých vozů, autori-
zovaný servis a karosárna, prodej náhradních 
dílů a největší autopůjčovna na Moravě. Servis 
vozidel, prodej náhradních dílů a příslušenství.

5 % na servis (do 5 let stáří vozu) 
20 % na servis (nad 5 let stáří vozu) 
5 % na náhradní díly (do 5 let stáří vozu) 
20 % na náhradní díly (nad 5 let stáří vozu) 
10 % na příslušenství

Garáže krč s.r. o.
Oblekovice 34, 671 81 Znojmo
tel.:  +420 515 227 941, +420 603 495 681, 

+420 739 062 619

garaze-bosch@volny.cz
www.garaze-bosch.cz
10 % na veškeré seřizování, servisní práce, 
úkony, opravy a materiál

Jaroslav cendelín
Sádky 406, 664 43 Želešice
tel.: +420 604 536 766
cendelin@opelastra.cz
15 % na zakázku

kh pneuservis
Dukelská 2143/35, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 454 160, +420 777 620 725
khpneuservis@iol.cz
www.khpneuservis.cz

Prodej pneu, disků, autokosmetiky, autobate-
rií, autodílů atd. Montáže a vyvažování pneu. 
Opravy průrazů pneumatik. Servis klimatizací 
a mechanické opravy. Renovace plastových 
světel.

10 % na pneuservisní práce 
20 % na autoservisní práce 
10 % na servis klimatizací

km servis brno - autoservis
Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno
tel.: +420 776 111 671
info@kmservisbrno.cz
www.kmservisbrno.cz
10 % na servisní práce

minibus - brno
Mírová 7, 618 00 Brno
tel.: +420 775 189 917
minibus@minibus-brno.cz
www.minibus-brno.cz

Nabízíme přepravu až 19 osob plně klimatizo-
vanými minibusy Mercedes Benz Sprinter. 12 
místný minibus je navíc opatřen nájezdovou 
rampou pro invalidní vozíky. - Pracovní doba: 
dle domluvy non-stop

15 % na přepravu

myjómi - ruční mytí vozidel

Křižíkova 72, 612 00 Brno
tel.: +420 777 278 705
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rezervace@myjomi.cz
www.myjomikaru.cz
Sleva na ruční mytí: MYJÓMI KÁRU - sleva 10 
% na mycí programy 1-5 a pick-up servis pro 
Brno zdarma - adresa myčky: Křižíkova 72, 
Brno, Královo Pole - kontaktní email: rezer-
vace@myjomi.cz - web: www.myjomikaru.cz 
- telefon: 777 278 705 - otevírací doba: Po-Pá: 
7:00 – 17:00 FB Myjómikáru

10 % na mycí programy 1-5 a pick-up 
servis pro Brno zdarma

pneu plus, s.r.o.
Pobočky:
•	 Libušino údolí 160, 623 00 Brno 

tel.: +420 518 332 245 
brno@pneuplus.cz

•	 Brněnská 40, 695 01 Hodonín 
tel.:  +420 518 342 906, 

 +420 602 762 106
hodonin@pneuplus.cz

•	 Jungmannova 216, 697 01 Kyjov 
tel.:  +420 518 616 420,  

+420 602 562 114
kyjov@pneuplus.cz

•	 Masarykova 1663,  
698 01 Veselí nad Moravou 
tel.:  +420 518 323 705,  

+402 602 564 287
veseli@pneuplus.cz

•	 U Vlečky 863, 696 62 Strážnice 
tel.:  +420 518 332 244,  

+420 602 165 479
straznice@pneuplus.cz

www.pneuplus.cz
35 % na servis z platného ceníku služeb 
PNEU PLUS,s.r.o., cena za kompletní 
přezutí s prům. kol do 17” je 695,- Kč vč. 
DPH. Tato cena (sleva) neplatí v období 
od 1. 4. do 15. 5. a od 10. 10. do 30. 11. 
daného roku 
20 % na letní pneumatiky BARUM a MATA-
DOR (ostatní značky na dotaz) 
Jako dárek 3 litry kapaliny do ostřikovačů 
za 1 Kč

svetelektrokol.cz
Hudcova 76J, 612 00 Brno
tel.: +420 733 320 758
svetelektrokol@centrum.cz
www.svet-elektrokol.cz

Plný sortiment kvalitních elektrokol. Záruka, 
servis, testování, zaváděcí ceny. Rozvoz po ČR 
zdarma.

5 % 

svetelektrokol.cz - e-shop
Hudcova 76J, 612 00 Brno
tel.: +420 733 320 758
svetelektrokol@centrum.cz
www.svet-elektrokol.cz

Plný sortiment kvalitních elektrokol. Záruka, 
servis, testování, zaváděcí ceny. Rozvoz po ČR 
zdarma.

5 % 

tAsy s.r.o. pneucentrum

Pobočky: 
•	 Jedovnická 11, 628 00 Brno 

tel.:  +420 544 216 353,  
+420 602 583 865

vinohrady@tasy.cz
•	 Řípská 20a, 627 00 Brno 

tel.: +420 545 231 010 
slatina@tasy.cz

•	 Mokrá 358, 664 04 Mokrá-Horákov 
tel.:  +420 544 425 323,  

+420 602 535 753
obchod@tasy.cz

www.tasy.cz

Široká nabídka osobních 4 x 4, VAN pneumatik. 
Opravy pneu, pneuservis, geometrie a mecha-
nické opravy vozidel.

25 % pneu osobní, 4x4, dodávky (mimo 
akční nabídky)
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dům, bydlení A zAhrAdA
A Je to cz
Halasovo nám. 6, 638 00 Brno
tel.: +420 548 529 977
nabytekbrno@ajeto-cz.cz

Nábytek, kuchyně, sedací soupravy, koberce 
a PVC.

5 % na veškeré zboží (mimo akční slevy)

AAA malířství - barevný svět 
- karel koubek
Kulířov 63, 679 06 Jedovnice
tel.: +420 603 444 929
koubekkarel@seznam.cz
www.aaamalirstvi.cz

Jsme spolehlivé rodinné malířství, 
natěračství a tapetářství. S vámi již od 
roku 1994. Renovujeme umakartová 
bytová jádra bez bourání v celé ČR. 
Jádra renovujeme moderními tmelícími 
a nástřikovými vícevrstvými technologiemi. 
U nás nyní ušetříte, neplatíte DPH. Levně, 
pěkně a precizně. Provádíme malé a velké 
zakázky. Malířské, natěračské, tapetářské 
práce a služby. Od návrhu po realizaci 
a s úklidem. Pro vás a vaše děti klasickými či 
odolnými a trvanlivými ekologickými barvami 
Johnstones, ROKO, Primalex Procolor... 
Renovujeme umakartová bytová jádra 
bez bourání + dveře, zárubně, radiátory, 
kuchyňské linky a vestavěné skříně v celé 
ČR. Stříkané bezešvé tapety odolají vám 
i vašim dětem. Jemně plastické stříkané 3D 
tapety jen u nás “Ranní Rosa” a již klasické 
nástřiky imitující tradiční Gota tapety a na 
přání i Variopaint.  
Poradíme a doporučíme Vám spolehlivé 
řemeslníky ostatních profesí, smontujeme 
nábytek, pomůžeme s drobnou údržbou... 
Rádi pro vás pracujeme již od roku 1994. 
Jsme Člen Cechu malířů ČR. Více na  
www.barevnysvet.com a www.aaamalirstvi.cz

10 % na malířské práce při domluvě druhé 
rodiny 
50 % na přípravné a dokončovací úklidové 
malířské práce

Agro-artikel, s.r.o.
Jízdárenská 303, 691 63 Velké Němčice
tel.:  +420 519 417 564,  

+420 602 683 071
dohnalek.artikel@seznam.cz

Široká nabídka přípravků na ochranu rostlin, 
hnojiv a zahradnických substrátů.

5 % 

Arboretum borotín

Borotín 305, 679 37 Borotín
tel.: +420 603 148 019
chlup@jevicko.net
www.zahrada-borotin.cz

Ukázky rodinných zahrádek, bonsaje, rozsáhlé 
alpinum, bylinková expozice. Možnost nákupu 
v místní prodejně s poradenstvím. Výstavy: 
jaro, léto, podzim, Vánoce. Vedle arboreta 
pohyblivé betlémy.

10 % na zboží, vstupné

Arboretum šmelcovna

Šmelcovna 1364/3, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 453 071

arboretum@smelcovna.cz
www.smelcovna.cz
Výlet pro celou rodinu - 7 ha areál osázený 
sortimentem okrasných rostlin, doplněný 
zookoutkem, pohádkovými bytostmi 
a zahradním prodejním centrem s nabídkou 
okrasných a užitkových rostlin, pěstebních 
nádob, substrátů, hnojiv a dalšího  
sortimentu.

7 % při nákupu nad 500 Kč

Ateliér ish -  
ing. arch. ivana hrazdilová
Nádražní 898, 667 01 Židlochovice
tel.: +420 608 436 772
hrazdilova@atelier-ish.cz
www.atelier-ish.cz

Architektonická, projekční a inženýrská činnost 
ve výstavbě, návrhy a projekty, interiéry, ručně 
malované hedvábí.

20 % na architektonické studie rodinných 
domů, řešení bytů a návrhy bytových 
interiérů

besteco koupelny
Václavská 2, 603 00 Brno
tel.: +420 725 560 183
info@besteco.cz
www.koupelny-besteco.cz

Našim záměrem je nabízet designové 
vybavení koupelen za příjemné ceny. 
Specializujeme se na sprchové kouty, vany, 
umyvadla, vodovodní baterie a koupelnová 
zrcadla. Snažíme se jejich nabídku co nejvíce 
rozšířit, abychom ji přizpůsobily rozmanitým 
přáním zákazníka.

10 % na výrobky Besteco

brnoalarm
Antala Staška 30, 612 00 Brno
tel.: +420 545 210 562
j.stejskal@brnoalarm.cz
www.brnoalarm.cz

Prodej a montáž elektronického zabezpečova-
cího zařízení, bezpečnostních kamer a video-
telefonů od výrobců Jablotron, WRT, PARADOX 
a jiné.

6 % na zboží
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buildteam, spol. s.r.o.

Vinařská 42, 603 00 Brno
tel.: +420 602 545 444
info@buildteam.cz
www.buidlteam.cz

Zateplení domů je hlavní činností společnosti 
BuildTeam. Realizace zateplování fasád, stropů, 
suterenu, stěn a střech.

10 % 

bytové studio  
Alsyscom  
povlečení-záclony
nám. Republiky 11, 614 00 Brno
tel.: +420 606 909 400
info@povleceni-zaclony.cz
www.povleceni-zaclony.cz

Bytový textil za příznivé ceny na  
www.povleceni-zaclony.cz nebo v kamenném 
obchodě. Změňte vzhled vašeho bytu: ložní 
soupravy, záclony, závěsy, polštářky, ubrusy, 
závěsné systémy...

100 % na obšití záclon při jejich nákupu

bytové studio  
Alsyscom  
povlečení-záclony
nám. Republiky 11, 614 00 Brno
tel.: +420 606 909 400
info@povleceni-zaclony.cz
www.povleceni-zaclony.cz

Bytový textil za příznivé ceny na  
www.povleceni-zaclony.cz nebo v kamenném 
obchodě. Změňte vzhled vašeho bytu:ložní 
soupravy, záclony, závěsy, polštářky, ubrusy, 
závěsné systémy... Při uplatnění slevy 
v e-shopu je nutné zadat kód RP a číslo 
Rodinného pasu!

100 % na poštovné a balné 
při objednávkách nad 1 500 Kč

century 21 All inclusive

Nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno
tel.: +420 734 799 444, +420 530 507 488
allinclusive@centrury21.cz
www.allinclusive.century21.cz

All Inclusive je jedna z brněnských poboček 
společnosti Century 21. Za dobu naší působ-
nosti jsme získali spoustu ocenění a pravidelně 
se řadíme mezi nejúspěšnější kanceláře v síti 
Century 21 v ČR. Specializujeme se na rezi-
denční bydlení, sídla společností a investiční 
nemovitosti. Naši specialisté vám u dobré kávy 
rádi poradí v oblasti prodeje, koupě a pronájmu 
nemovitostí na bydlení i investici. Klientům 
nabízíme aktivní vyhledávání vhodné nemovi-
tosti a s tím související služby, které vedou ke 
spokojené koupi. Našim cílem je dlouhodobá 
spokojenost klientů.

25 % na zpracování energetického štítku 
100 % na zpracování smlouvy vč. úschovy 
od advokáta zapsaného v AK ČR 
100 % na znalecký posudek 
100 % na službu aktivní vyhledávání 
nemovitostí 
100 % na konzultace o investičních 
nemovitostech 
100 % na poradenství ohledně nemovitostí 
100 % na odhady tržní ceny nemovitostí

colorarena
Tuřanka 115, 627 00 Brno
tel.: +420 545 219 517, +420 702 295 701
prodejna@colorarena.cz
www.colorarena.cz

Velkoobchod barev a laků, stavební chemie, 
poradenský servis, míchání barev na počkání - 
Dulux, Austis.

10 % na celý sortiment, mimo akční zboží

čalounictví tölger
Brněnská pole 8, 664 51 Šlapanice
tel.: +420 721 412 514
tolger@seznam.cz

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

dětský 
a studentský 
nábytek  
čilek
U Červeného mlýna 
613/2, 612 00 Brno
tel.: +420 774 126 964
info@hezkydetskynabytek.cz
www.hezkydetskynabytek.cz

Prodáváme dětský a studentský nábytek. 
Nábytek pro děti od 0 do 24 let. Variabilní 
sestavy s širokou škálou prvků a rozměrů. 
Na nábytek poskytujeme 5 let záruku. Máme 
kompletní sortiment doplňků: dětské koberce, 
svítidla, matrace.

5 % na vše, slevy nelze sčítat

diromax czech, s.r.o.
Horálkova 986, 664 61 Rajhrad
tel.: +420 608 212 587
obchod@diromax.cz
www.diromax.cz

prodej vodních filtrů

10 % na nákup na webu  
www.icepure-filtry.cz, při využití 
slevového kódu: PAS

dveře sapeli lukáš tesař
Heršpická 5a (M-Palác), 639 00 Brno
tel.:  +420 543 107 558,  

+420 774 444 890
info@dvere-sapeli.cz
www.dvere-sapeli.cz

Dveře a zárubně Sapeli.

5 %  
10 % při nákupu nad 100 000 Kč

eim elektro, s.r.o.
Tábor 26, 602 00 Brno
tel.: +420 541 212 560
jmoucka@eimelektro.cz
www.eimelektro.cz
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Kompletní sortiment elektromateriálu pro 
domovní a průmyslové instalace.

5 % na veškerý nabízený sortiment 
10 % Při odběru zboží v celkové částce 
3 000 Kč bez DPH a více

elektro rumler
Burianovo nám. 8, 616 00 Brno
tel.: +420 541 212 600, +420 737 288 188
info@irumer.cz
www.irumler.cz

10 % mimo akcí

elektro-průmyslové zboží
Nám. Krále Jiřího 23, 679 72 Kunštát
tel.: +420 516 461 202
d.zachoval@quick.cz

Elektro a domácí potřeby.

5 % z doporučené ceny zboží mimo akční 
modely a jiné již slevněné zboží

Flat in, s.r.o.
Hrnčířská 6, 602 00 Brno
tel.: +420 733 508 238, +420 737 845 012
info@flatin.cz
www.hlatin-interier.cz

Prodej sedacích souprav české výroby, mož-
nost objednat i na míru. Kompletní dodávky 
interiérů, zakázková výroba, služby bytového 
designera, kuchyňský nábytek, dětské pokoje, 
nábytek pro byt i kancelář, bytové doplňky 
a textil. Prodejní výstavy uměleckých děl.

10 % při platbě v hotovosti na sedací 
soupravy 
5 % na ostatní doplňkový sortiment

Gasoil Fashion

Štefánikova 46, 602 00 Brno
tel.: +420 603 110 287
sarka@pracovnitextil.cz
www.rondony.cz

Navštivte náš bytový textil s vlastní chráně-
nou šicí dílnou. Prodáváme české zboží, ložní 
prádlo, prošívaný program, záclony, závěsy, 
pracovní oděvy, vyšíváme.

20 % oblečení pro mladé kuchaře

GuAa
U Leskavy 39, 625 00 Brno
tel.: +420 607 041 234
obchod@GUAa.cz
www.guaa.cz

Bezchlórová dezinfekční chemie GUAa je vhod-
ná nejen pro bazény a vířivky, ale své uplatnění 
najde i při dezinfekci povrchů a ploch. Pro 
objednávku na eshopu www.GUAa.cz zadejte 
pro uplatnění slevy slevový kód „rpasy“.

15 % na celý sortiment, doprava nad 
500 Kč zdarma. Slevy se nesčítají.

Guapex a.s.
U Leskavy 733/39, 625 00 Brno
tel.: +420 543 215 582
info@guaa.cz
www.guaa.cz
 
20 % na celý sortiment kromě robotů 
Virtuoso - sleva se nevztahuje. Slevy se 
nesčítají 
doprava nad 500 Kč zdarma. Slevy se 
nesčítají

h2o cool
Stránského 11, 616 00 Brno
tel.: +420 725 552 548
sales@h2o-cool.cz
www.h2o-cool.cz

Revoluční bezchlórové čistící a dezinfekční 
prostředky, určené pro domácnosti, bazény, 
vířivky a veřejné prostory. Pro uplatnění slevy je 
nutné vložit slevový kód H2O COOL do košíku 
na www.h2o-cool.cz.

30 % na kompletní sortiment produktů H2O 
a disiCLEAN. Doprava zdarma.

ipm Group, a.s.
Kulkova 4001/4,  
615 00 Brno
tel.: +420 737 285 309
marketa.vytopilova@ipmgroup.cz
www.ipmgroup.cz

Velkoobchod na barvy interierové, fasádní, 
na dřevo i kov. Dále nabízíme omítky, zateplo-

vací systém, hydroizolace atd. Otevírací doba: 
PO - PÁ 6.30 - 18.00, SO 7.00 - 12.00 hod.

10 % na veškerý sortiment

iveta kameníková - 
hlídání dětí
Brněnská 67, 682 01 Vyškov
tel.: +420 604 120 471
ivetakamenikova@seznam.cz
www.hlidani-deti-vyskov.ic.cz

10 % na nabízené služby

Jan červenka - garážová 
vrata a stínící technika
Břízová 271, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: +420 777 084 26

15 % na kompletní sortiment stínící techniky

klimalengál lenGál, a.s.
Holásecká 688/14a, 620 00 Brno
tel.:  +420 545 218 097,  

info linka +420 727 983 765
info@klimalengal.cz
www.klimalengal.cz

Klimatizace do RD + bytu, servis, montáž, 
čištění.

10 % na klimatizace

kovotechnika, spol. s r.o.
Křídlovická 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 543 233 655, +420 731 155 560

Výroba klíčů, trezory, sejfy, kovový nábytek, 
bezpečnostní dveře, klíčové systémy, bankovní 
technika, kliky, zámky, kování, schránky, 
cylindrické vložky, ohnivzdorné schránky 
a trezory, sestavy schránek.  
Další web: www.konsmetal.cz, www.gege.cz 
Další email: info@konsmetal.cz, info@gege.cz 
Otevírací doba: Po–pá 8.00–17.30

7 % na veškerý sortiment

kuchyně Gardoň
náměstí Míru 17,  
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: +420 515 229 300
info@kuchyne-gordon.cz
www.kuchyne-gordon.cz

Zakázková výroba nábytku - Kuchyňských 
linek - Vestavěných skříní - Pokládka a prodej 
plovoucích podlah
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10 % na zakázku bez spotřebičů

kuchyně rumler
Burianovo nám. 8, 616 00 Brno
tel.:  +420 541 212 600,  

+420 737 288 188
info@irumer.cz
www.irumler.cz

5 % z celkové ceny zakázky 
100 % na grafický návrh

květinářství myFloWers
Horní náměstí 7, 669 02 Znojmo
tel.: +420 604 131 344
klara.jordan@seznam.cz
www.my-flowers.cz

Řezané a hrnkové květiny, dárkové zboží 
a keramika. Svatební a smuteční floristika. 

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

květinářství u chudějů, s.r.o.
nám. Míru 89, 671 67 Hrušovany  
nad Jevišovkou
tel.:  +420 777 109 762,  

+420 515 229 435
info@kvetiny-chudejova.cz
www.kvetiny-chudejova.cz

Vše pro vás a vaše květiny. Rádi vás  
uvidíme v našem rodinném obchodu nebo 
přivítáme na našich webových stránkách,  
kde se vám budeme snažit pomáhat s péčí 
o vaše květiny i zahrádku, v sekci  
www.kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.eu/
atlas_skudcu.html atlas škůdců  
a www.kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.
eu/atlas_houbovych_chorob.html atlas  
chorob najdete základní rady. Taky se 
určitě koukněte na www.kvetinarstvi-
chudejovairena.snadno.eu/ukazka_nasich_
praci.html ukázky našich prací, které budeme 
stále rozšiřovat a když vás něco zaujme, tak 
vám to rádi navážeme.

5 % na všechno neslevněné zboží.  
Slevy se nesčítají.

květinka vracov
Náměstí Míru 210, 696 42 Vracov
tel.:  +420 777 769 545,  

+420 518 628 565
 
5 % na nabízené služby a sortiment

květiny Arancio
Pobočky:
•	 Makovského náměstí 1 (OC Rubín),  

616 00 Brno 
tel.: +420 541 212 746

•	 Sedláčkova 4, OD BILLA, 628 00 Brno 
tel.: +420 544 212 027

•	 Minská 31, 616 00 Brno 
tel.: +420 541 214 836

•	 EDEN, Purkyňova 35c, 612 00 Brno 
tel.: +420 541 211 656

arancio@arancio.cz
www.arancio.cz

Nabízíme široký výběr čerstvých květin, 
moderní bytové doplňky, keramiku prestižních 
značek a celou řadu doplňkového sortimentu. 
Naše floristky promění jakoukoliv vaši před-
stavu o aranžmá v realitu. Doručujeme květiny 
po Brně a blízkém okolí přesně dle vašich 
požadavků. Při objednávce nad 1500 Kč je 
doprava zdarma, v ostatních případech dle 
vzdálenosti (obvykle 100–200 Kč). Provádí-
me veškeré floristické práce: svatební vazby 
smuteční vazby zakázkové a sezónní vazby 
návrhy a realizace interiérových i exterié-
rových dekorací květinový servis na rauty, 
firemní akce apod

10 % na květiny i veškerý další doplňkový 
sortiment, nabízený v našich prodejnách 
květin. Sleva se nevztahuje na již zlevněné 
zboží nebo zboží v akci. Slevy se nesčítají.

mArtec podlahy, nábytek
Dukelská 57, 614 00 Brno
tel.: +420 545 577 545, +420 731 440 814
martec@martec.cz
www.martec.cz

laminátové a dřevěné podlahy, PVC, koberce, 
korek, renovace parket, doplňkový prodej - 
zakázková výroba nábytku, kuchyňské linky, 
vestavěné skříně a jiné - dveře Polskone

8 % na drobné zboží 
6 % na práci, při realizované zakázce. 
Slevy se nesčítají.

nore nábytek a kuchyně
Minská 109, 616 00 Brno
tel.: +420 541 247 755, +420 721 632 636
info@noretrade.cz
www.noretrade.cz

Dodáváme kvalitní české kuchyně zn. Active 
a Hanák, obývací stěny, ložnice, matrace, rošty, 
vestavěné skříně, spotřebiče. Zajišťujeme 

návrhy, 3D vizualizace, profesionální montáže, 
individuální přístup, originální řešení.

10 % na kompletní kuchyňskou linku zn. 
Hanák a Active. Akce a slevy uvedené jinde 
se nesčítají.

oknostudio, s.r.o.

Masná 229/34, 602 00 Brno
tel.: +420 773 511 088
rakusan@oknostudio.cz
www.oknostudio.cz

Špičková plastová, dřevěná a hliníková okna 
a dveře se zárukou precizního zpracování 
a profesionální realizací na klíč.

50 % na plastová okna, dveře 
10 % na stínící techniku 
10 % na servis oken

oknostyl

Pobočky:
•	 Tišnovská 305 (areál bývalého statku - 

bílá správní budova), 664 34 Kuřim 
tel.: +420 601 338 524 
nabidky2@oknostyl.cz 
Provozní doba: PO–PÁ 7.00–18.00 hod.

•	 Masarykova 14, 678 01 Blansko 
tel.: +420 775 872 703 
blansko2@oknostyl.cz 
Provozní doba: PO, ST 9:00–12:00, 
13:00–17:00 a ÚT, ČT, PÁ 8.00–12.00, 
13.00–16.00 hod.

www.oknostyl.cz

Přemýšlíte o pořízení plastových oken? 
Nabízíme vám kvalitní plastová okna pro běžné 
rekonstrukce i špičková plastová okna pro váš 
nový nízkoenergetický dům. Pečlivě měříme 
naše ceny a nabízíme pouze taková okna, která 
mají vysoký poměr ceny a kvality. Zákazník 
zakoupením oken od společnosti OKNOSTYL 
získává kvalitní výrobek za nejnižší možnou 
cenu. Vše na klíč vč. montáže a příslušenství 
a bezplatného 5 letého servisu. Potřebujete-li 
kvalitní i levná plastová, hliníková nebo dřevěná 
okna a dveře či garážová vrata obraťte se na 
naše odborníky - obchodní zástupce firmy 
Oknostyl, ve svém městě nebo kraji. 
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15% dodatečná sleva na 6 komorová 
plastová okna Oknostyl PREMIUM round 
line a klasik. Sleva se sčítá se základní 
slevou 55 %. Na nová úsporná okna tak 
získáte slevu až ve výši 70 %! 
15% dodatečná sleva na 7 komorová 
plastová okna Oknostyl REHAU SYNEGO. 
Sleva se sčítá se základní slevou 55 %. 
Na nová úsporná okna tak získáte slevu 
až ve výši 70 %!

osobní zahradník
Moutnická 1382/6, 627 00 Brno
tel.: +420 777 659 643
info@osobnizahradnik.cz
www.osobnizahradnik.cz

Nabízíme služby v oblasti údržby zahrad, 
sekání trávníku, spolupráce se zahradním 
architektem.

15 % na veškeré nabízené služby

pavel hobza
Žleb 152, 664 91 Neslovice
tel.: +420 739 342 041
pavel@filtracevodynamiru.cz
www.filtracevodynamiru.cz

Filtry pro pitný režim, změkčení vody, sprchové 
a pračkové filtry.

15 % na veškerý sortiment,  
mimo změkčovaců vody 
20 % na veškerý sortiment,  
mimo změkčovačů vody v období léto  
1. 7. - 30. 8. a zima 1. 12. - 29. 2.

pavel randula, doprava - 
stěhování umzuG
Stránského 28, 616 00 Brno
tel.:  +420 603 468 139,  

+420 546 223 075
www.stehovanidoprava-brno.cz

Stěhování, nákladní doprava a vyklízecí 
práce. kompletní stěhovací a dopravní služby 
Stránského 3033/28, 616 00 Brno-Žabovřesky 
okres Brno-město, Jihomoravský kraj za 
obchodem BILLA

10 % z celkové ceny stěhování

prodejna siGmAshop.cz brno
Pobočky:
•	 Kaštanová 265/19, 620 00 Brno 

tel.: +420 545 214 783 
brno@sigmashop.cz

•	 Velkomoravská 2606/83,  
695 01 Hodonín 
tel.: +420 518 321 641 
hodonin@sigmashop.cz

www.sigmashop.cz

Nakupujte čerpadla u profesionálů. Využijte 
slevu 10 % na nákup čerpadel a domácích 
vodáren značky SIGMA. Česká výroba, 
garance kvality, prodloužená záruka 
a tradice od roku 1868, to jsou SIGMA 
PUMPY. Ke všem objednávkám nad 500 Kč 
navíc doprava zdarma. V nabídce kompletní 
sortiment pro dům, dílnu a zahradu.

10 % na čerpadla SIGMA NAUTILA 
a vodárny SIGMA DARLING KONTA 
100 % na dopravu při nákupu nad 500 Kč 
5 % na tlakové nádoby REFLEX, na zahradní 
bazény, na zahradní nábytek, na grily. 
Slevy nelze kombinovat.

prozk - bArvy & tóny
Pobočky:
•	 Letní 1, 682 01 Vyškov 

tel.:  +420 517 343 494,  
+420 603 809 723

vyskov@prozk.cz 
Po–Pá: 7:00–17:00 So: 8:00–12:00

•	 Dobšická 17, 671 82 Znojmo 
tel.:  +420 515 240 053,  

+420 602 737 370
prozkdobsice@seznam.cz 
Po–Pá: 7:00–17:00  
So: DOČASNĚ ZRUŠENO

www.prozk.cz

Prodej a tónování barev. Prodej zateplovacích 
systémů Caparol a Het. 

5 % 

reflexní terapie
Tuřanka 20, 628 00 Brno
tel.: +420 608 450 207
pavla140@post.cz

10 %

sáčky do vysavačů, 
svěráková s.r.o.
Poštovská 455/8, Alfa pasáž, 602 00 Brno
tel.: +420 734 152 339
info@vropap.cz
www.vropap.cz

Sáčky do vysavačů - nejširší sortiment českých 
výrobců, chráněná dílna.

15 % na všechny produkty v prodejnách 
a na e-shopu

slovAktuAl brno

Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany
tel.: +420 608 777 137
info@thermpasiv.cz
www.thermpasiv.cz

Okna, dveře, vrata, parapety.

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

stěhování brno
Mírová 7, 618 00 Brno
tel.: +420 775 189 917
minibus@minibus-brno.cz
stehovanibrno.kvalitne.cz

Zajišťujeme veškeré stěhování, přepravu, 
vyklízecí práce a rozvoz Vámi zakoupeného 
zboží, včetně výnosů do pater.

20 % z celkové nabídky

stolařství pavel lipanský
Poděbradova 111, 612 00 Brno
tel.: +420 608 400 528
pamm@volny.cz
www.pamm-nabytek.cz

Zhotovujeme na zakázku kuchyně, pokoje, ve-
stavěné skříně, koupelny, interiéry, kanceláře... 
Vždy dbáme na kvalitu a celkový dojem, vzhled 
a funkčnost jednotlivých prvků a celkového 
uspořádání.

10 % na zakázku

stone brick
Kotlářská 32, 602 00 Brno
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tel.: +420 603 441 782
peroznak@seznam.cz
www.stone-brick.cz

V rychlosti a kvalitě síla, Obklady mají 
široké použití v interiéru i v exteriéru, např. 
jako: obklady stěn, fasád budov, soklů 
domů, zděných plotů, sloupů, komínů, krbů, 
bazénů, a pod. Vlastnosti výrobku jako 
mrazuvzdornost, nízká nasákavost, barevná 
stálost a difúznost vůči vodním parám ho 
řadí mezi univerzální a progresivní stavebně-
dekorační materiály. Cihla/pásek - jako pravá 
cihla, rohové prvky, imitace kamene, dlažba/
kámen/přírodní kámen, vše v 23-barevných 
odstínech, lepidla, lepící maltové směsi, 
spárovací směsi, adhezní křemičitý můstek, 
více: www.stone-brick.cz

8 %

tesařství michal chabiča
Blatnička 110, 696 71 Blatnice  
pod Svatým Antonínkem
tel.: +420 775 080 102
info@tesarstvichabica.cz
www.tesarstvichabica.cz

10 % na veškeré tesařské a truhlářské 
práce - střechy, pergoly, garážová stání, 
nábytek z masivu aj.

tiskni-online.cz
Dřevařská 28, 602 00 Brno
info@tiskni-online.cz
www.tiskni-online.cz

20 % na zakázku, třeba zadat kód: RP20 
a do poznámky objednávky vepište číslo 
Rodinného pasu

truhlářství prát
Starovičky 262, 693 01 Starovičky
tel.: +420 606 387 209
papelprat@seznam.cz

Výroba nábytku na zakázku. Kuchyňské linky, 
vchodové dveře, vrata, schody.

5 %

voda - topení - plyn
Gorkého 61/11, 602 00 Brno
tel.: +420 603 886 136
radmilz@seznam.cz

10 % na práci při realizaci zakázky voda, 
topení, plyn a další instalatérské práce.

WAtero - koupelnové studio

K Lesu 1a, 635 00 Brno
tel.: +420 606 740 691
watero@watero.cz
www.watero.cz

Koupelnové studio - návrhy a realizace nových 
koupelen - rekonstrukce stávajících koupelen 
- prodej zařizovacích předmětů (koupelnové 
vany, baterie, sprchové kouty, obklady, dlažby, 
sanitární keramika).

20 % na sprchové kouty, vany a koupelnový 
nábytek 
35 % na vodovodní baterie, sanitární 
keramiku

www.kupsi-tapety.cz
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
tel.: +420 777 933 164, +420 608 813 756
info@kupsi-tapety.cz
www.kupsi-tapety.cz

V e-shopu je nutno zadat při objednávce kód 
RP a číslo karty držitele!

100 % na poštovné a balné při nákupu 
vyšším než 1 500 Kč

www.kvetiny-chudejova.cz - 
e-shop
nám. Míru 89, 671 67 Hrušovany  
nad Jevišovkou
tel.: +420 777 674 908
www.kvetiny-chudejova.cz

Vše pro vás a vaše květiny. Rádi vás uvidíme 
v našem rodinném obchodu nebo přivítáme na 
našich webových stránkách, kde se vám bude-
me snažit pomáhat s péčí o vaše květiny i za-
hrádku, v sekci www.kvetinarstvi-chudejovaire-
na.snadno.eu/atlas_skudcu.html atlas škůdců 
a www.kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.
eu/atlas_houbovych_chorob.html atlas chorob 
najdete základní rady. Taky se určitě koukněte 
na www.kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.eu/
ukazka_nasich_praci.html ukázky našich prací, 
které budeme stále rozšiřovat a když vás něco 
zaujme, tak vám to rádi navážeme.

5 % na vše, slevy nelze sčítat, pokud není 
uvedeno jinak

zahradnictví František chlup
Borotín 205, 679 37 Borotín
tel.: +420 603 148 019
chlup@jevicko.net
www.zahrada-borotin.cz

Možnost nákupu v prodejně s poradenstvím.

10 % na rostliny

značková prodejna Gorenje 
a mora
Pražská 3199/2, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 220 114, +420 731 454 025
gorenjezn@seznam.cz
www.gorenje.cz

Kuchyňské studio - zakázková výroba kuchyní, 
řešení dle požadavků zákazníka, 3D vizuali-
zace a grafické zpracování návrhu. Doprava 
a montáž v ceně. Prodej vybavení, doplňky do 
kuchyně, prodej bílé techniky. Kuchyně od nás 
jsou reprezentativním místem vašeho domova, 
vyberte si a udělejte kuchyni moderní, ekono-
mickou, elegantní nebo klasickou dle vašich 
představ. www.mora.cz nebo www.gorenje.cz

5 % při objednání kuchyňské linky včetně 
spotřebičů, slevy se nevztahují na již 
zlevněné zboží a nesčítají se

Železářství + kuchyňka
Jungmannova 499, 697 01 Kyjov
tel.: +420 603 453 193, +420 518 611 569
zelezarstvi@centrumkyjov.cz
www.centrumkyjov.cz

Prodejna železářství s kuchyňkou. Železářské 
zboží - nářadí, nástroje, spojovací materiál, 
tmely, silikony, lepidla, elektrické nářadí, žebříky, 
vodovodní baterie, zámky a kování, malířské po-
třeby aj. Veškerý sortiment kuchyňských potřeb.

10 % na veškeré zboží, nevztahuje se na 
zboží v akci

Živa lysice - zahradnictví
Žerůtská 420, 679 71 Lysice
tel.: +420 608 734 126

Prodej okrasných a ovocných dřevin, květin, vod-
ních rostlin, substrátů a dalších potřeb. Výsadby 
zahrad včetně návrhů, údržba zeleně, trávníky.

10 %
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elektro, komunikAce A médiA
computer Agency, o.p.s.
Zábrdovická 15/16 Zábrdovice, 615 00 Brno
tel.: +420 511 205 378
info@c-agency.cz
www.c-agency.cz

Kurzy, rekvalifikace v oblasti PC - AutoCAD, 
Inventor, 3ds max, Revit, Mocrosoft Office, 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Soft skills, 
MS Projekt, Windows Server, Správa sítí.

10 % na libovolný kurs

eim elektro, s.r.o.
Tábor 26, 602 00 Brno
tel.: +420 541 212 560
jmoucka@eimelektro.cz
www.eimelektro.cz

Kompletní sortiment elektromateriálu 
pro domovní a průmyslové instalace.

5 %  na veškerý nabízený sortiment 
10 % Při odběru zboží v celkové částce 
3 000 Kč bez DPH a více

elcomt system´s, s.r.o.
Zámecká 777, 696 81 Bzenec
tel.: +420 518 386 999
madaj@elcomt.com
www.elcomt.com

Počítače, notebooky, spotřební materiál, 
tiskárny, kopírky, faxy, satelity, GPS navigace, 
počítačové sítě, servis PC, internet.

7 % na spotřební materiál a veškeré služby

Foto mašek
Kovářská 3, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 220 944
fotomasek@seznam.cz
www.fotomasek.cz

Prodej fotopřístrojů, příslušenství, fotopotřeb. 
Fotoateliér. Digitální laboratoř. Veškeré fotogra-
fické služby. Přímo v centru města.

10 % na služby, fotopříslušenství

Foto mašek e-shop
Kovářská 3, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 220 944
fotomasek@seznam.cz
www.fotomasek.cz

Prodej fotopřístrojů, příslušenství, fotopotřeb. 
E-shop.

5 % 

havrda - servis a prodej 
pokladen a počítačů
Pastrníkova 59, 615 00 Brno
tel.: +420 602 768 225
info@havrda.cz
www.havrda.cz

Sestavování pc sestav a notebooků dle přání 
zákazníka. Nové počítače a periferie. Pokladní 
systémy (obchodní, restaurační, dotykové). 
Poradenství a servis.

20 % na servis a poradenství

chladservis
Křenová 19, 602 00 Brno
tel.: +420 775 214 728
chladservis@chladservis.cz
www.chladservis.cz

Nové i povrchově poškozené chladničky, mraz-
ničky a pračky.

5 % na nové spotřebiče AEG a LIEBHERR 
(nevztahuje se na akční cenu, nelze kumu-
lovat s jinými slevami)

imeX tour
Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 221 851
hypernova_imex@sky.cz
www.imex.cz

Široký sortiment mobilních telefonů a příslušen-
ství. Fotoaparáty. GPS. Pozáruční servis. Připojení 
k internetu. Prodej pc a veškerého příslušenství.

5 % na příslušenství k mobilním telefonům 
20 % na pozáruční servis

inter-sat ltd, organizační 
složka, provozovna blučina

Blučina 704, 664 56 Blučina
tel.: 530 506 900

info@inter-sat.cz
www.inter-sat.cz

Maloobchodní a velkoobchodní prodej satelitní 
a anténní techniky s pobočkami v Blučině, 
Českých Budějovicích a Bratislavě. Nabízíme 
odborný prodej, kvalitní montáž a rychlý záruční 
i pozáruční servis světových značek jako jsou 
Technisat, Topfield, Amiko, Zircon, Optibox, 
Alma, Inverto, Telesystem, FTE, Triax a dalších.

15 % z maloobchodních cen (Sleva se 
nevztahuje na akční a letákové zboží 
a rovněž na zboží ve výprodeji.)

mobiltel, spol. s.r.o.
Dolní valy 25, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 343 553
mobiltelho@quick.cz

Prodej a servis mobilních telefonů, digi fotoa-
parátů, MP3, GPS. Poradenství.

5 % na zboží 
10 % na servis

mobily a počítače
Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: +420 604 368 131
info@sofi.cz
www.sofi.cz

Mobilní telefony, počítače, digitální technika, 
prodej a servis. Příslušenství.

20 % na servis (mobily a počítače)

promobily.cz s.r.o.
Dobrovského 427/2, 682 01 Vyškov
tel.: +420 774 518 666
dotazy@promobily.cz
www.mobilcentrumxxl.cz

Mobilní telefony, smlouvy T-mobile, O2, velký 
výběr příslušenství, opravy a servis. Facebook 
www.facebook.com/mobilcentrum

10 % na opravy mobilních telefonů 
5 % na příslušenství k mobilním telefonům

sAmson
Konec 14/268, 691 53 Tvrdonice
tel.: 603 285 075
samsonbronislav@seznam.cz
www.samsonbronislav.cz
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módA
Servis a prodej výpočetní techniky, serverů, 
sítí, mobilní techniky a zabezpečovacích sys-
témů, včetně dalších služeb uveřejněných na 
www.samsonbronislav.cz

10 %

sAtzónA.cz
Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: +420 604 368 131
www.satzona.cz

Satelitní technika, montáže a prodej satelitních 
kompletů. České programy bez poplatku.

20 % na montáž (satzona.cz)

www.inter-sat.cz (e-shop)
Blučina 704, 664 56 Blučina
tel.: +420 530 506 900
info@inter-sat.cz
www.inter-sat.cz

Maloobchodní a velkoobchodní prodej satelitní 
a anténní techniky s pobočkami v Blučině, 
Českých Budějovicích a Bratislavě. Nabízí-
me odborný prodej, kvalitní montáž a rychlý 
záruční i pozáruční servis světových značek 
jako jsou Technisat, Topfield, Amiko, Zircon, 
Optibox, Alma, Inverto, Telesystem, FTE, Triax 
a dalších.

15 % z maloobchodních cen (Sleva se 
nevztahuje na akční a letákové zboží 
a rovněž na zboží ve výprodeji.)

barefoot brno
Pražákova 1008/69 (AZ Tower), 639 00 Brno
tel.: +420 799 512 464
info@barefootbrno.cz
www.barefootbrno.cz

Jsme obchod s barefoot obuví pro dospělé 
a větší děti (neboli bosá obuv). Máme e-shop 
www.barefootbrno.cz a kamennou prodejnu 
Barefoot Brno v AZ Tower, pro využití slevy na 
e-shopu je nutno do poznámky zadat heslo: 
Rodinnepasy2019  
Po–Pá 9–18 hod, So 9–12 hod.

10 % na nezlevněnou obuv 
5 % na nezlevněné ostatní produkty (ponož-
ky, stélky, přípravky na péči o obuv apod.)

barefootbrno.cz
Pražákova 1008/69 (AZ Tower), 639 00 Brno
tel.: +420 799 512 464
info@barefootbrno.cz
www.barefootbrno.cz

Jsme obchod s barefoot obuví pro dospělé 
a větší děti (neboli bosá obuv) a pro využití 
slevy na e-shopu je nutno do poznámky zadat 
heslo: Rodinnepasy2019  
Po–Pá 9–18 hod, So 9–12 hod.

5 % na nezlevněné ostatní produkty 
(ponožky, stélky, přípravky na péči o obuv 
apod. nutno do poznámky zadat heslo: 
Rodinnepasy2019) 
10 % na nezlevněnou obuv (nutno do po-
známky zadat heslo: Rodinnepasy2019)

belly - těhotenská 
Orlí 3 - Galerie Orlí, 602 00 Brno
tel.: +420 542 516 106, +420 702 498 698
bellybrno@seznam.cz
www.belly-tehotenska-moda.cz

Prodej kompletního těhotenského zboží 
značek MUTTI, NOPPIES, ESPRIT maternity, 
LOVE2WAIT, ANITA, EMMA-JANE.

10 % 

centrum zdravé dětské 
obuvi, boty rybička
Stará Osada 15, 615 00 Brno
tel.: +420 608 879 067
BotyRybicka@gmail.com
www.botyrybicka.cz

V naší prodejně a na eshopu prodáváme pouze 
ZDRAVOU dětskou obuv té nejvyšší kvality. 
Spolupracujeme s lékaři a odborníky, kteří se 
zabývají dětskou chůzí. Pravidelně pořádáme 
odborné měření nožiček s fyzioterapeutem. 
Poctivě se zabýváme aktuálními trendy v oblasti 
obouvání dětí (barefoot obouvání, kompromisní 
obouvání). Snažíme se společně s rodiči hledat 
ty nejlepší cesty pro zdravý vývoj chodidla jejich 
dítěte. Naše práce je pro nás závazkem a hlavně 
srdeční záležitostí. telefon: +420 605 883 590  
Po–Pá 9:30–17:30 So 9:30–12:00

5 % na kožené boty a sněhule

centrum zdravé dětské 
obuvi, boty rybička
Jablonova 26, 621 00 Brno
tel.: +420 608 879 067
BotyRybicka@gmail.com
www.botyrybicka.cz

V naší prodejně a na eshopu prodáváme pouze 
ZDRAVOU dětskou obuv té nejvyšší kvality. 
Spolupracujeme s lékaři a odborníky, kteří se 
zabývají dětskou chůzí. Pravidelně pořádáme 
odborné měření nožiček s fyzioterapeutem. 
Poctivě se zabýváme aktuálními trendy v oblasti 
obouvání dětí (barefoot obouvání, kompromisní 
obouvání). Snažíme se společně s rodiči hledat 
ty nejlepší cesty pro zdravý vývoj chodidla jejich 
dítěte. Naše práce je pro nás závazkem a hlavně 
srdeční záležitostí. telefon: +420 605 882 196  
Po–Pá 9:30–18:00 So: 9:30–12:00

5 % na kožené boty a sněhule

český košík
Veselice 66, 679 13 Vavřinec
tel.: +420 737 177 738
info@ceskykosik.cz
www.ceskykosik.cz

V našem internetovém obchodě můžete najít 
pouze české výrobky od českých značek. 
Jedná se především o potřeby pro domácnost, 
děti, volný čas a pro zvířata.

5 % na veškerý sortiment 
10 % při nákupu nad 3 000 Kč - tato sleva 
platí až od listopadu 2010 
20 % při nákupu zimního oblečení 
nad 2000 Kč 
20 % na bytový textil a matrace při nákupu 
nad 2000 Kč
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dětská obuv u kačenky
Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno
tel.: +420 774 363 136
katka05@atlas.cz
www.detskaobuvukacenky.cz

Prodejna dětské zdravotně nezávadné obuvi 
se školeným personálem s dlouholetou praxí. 
Poradíme, pomůžeme.

5 % na nezlevněné zboží

dětská obuv u zajíčka
Táborská 155, 615 00 Brno
tel.: +420 604 108 616
info@milpetex.cz
www.detskaobuvuzajicka.cz

Prodejna specializovaná na zdravotně 
nezávadnou dětskou obuv (vel. 17–35) českých 
výrobců: Béďa obuv, Fare, Pegres, KTR, ESSI, 
HP Čechtín a rakouského výrobce SUPERFIT 
(zimní kolekce včetně GORE.TEX). Doplňkové 
zboží: impregnace, ponožky, punčocháče, 
pláštěnky, deštníky, kufříky KAZETO, batohy 
na kolečkách.

5 % na obuv (neplatí pro akční a již 
slevněné zboží)

dětské oblečení sanetta
Orlí 3, 602 00 Brno
tel.: +420 605 258 775
kamila.blatna@seznam.cz
www.sanetta.wz.cz

Oblečení pro děti (vel. 56-176cm) z bio bavlny, 
díky čemuž je mimořádně dobře snášeno 
pokožkou,s UV ochranou a pohodlnou údržbou 
(pračka, sušička). Veškeré zboží vyrobeno v EU.
Dále nabízíme značky Marc O´ Polo jr. a Pepe 
Jeans jr.

5 % na dětské oblečení značky Sanetta, 
Marc O´ Polo, Pepe Jeans. Sleva se 
nevztahuje již zlevněné zboží

dítě ze škatulky
Bubeníčkova 751/7, 615 00 Brno
tel.: +420 606 084 966
info@ditezeskatulky.cz
www.ditezeskatulky.cz

V naší nabídce naleznete látkové pleny 
(různé druhy, materiály), doplňky k plenám, 
ergonomická nosítka, šátky na nošení dětí, 
oblečení pro miminka z biobavlny, vlny 
a hedvábí, dámské hygienické potřeby, přírodní 

kosmetiku, dřevěné hračky, ekodrogerii 
a mnoho dalších potřeb pro vás a vaše 
nejmenší. Doufáme, že se zde budete cítit 
dobře. Nejspokojenější zákazník je pro nás totiž 
ten, který se k nám vrátí. - prodejna se nachází 
v Brně-Židenicích, asi 5 minut chůze od 
dopravního uzlu Stará osada - pro zákazníky je 
k dispozici vyhrazené parkování po celou dobu 
otvírací doby - prodejna má bezbarierový vstup 
- nabízíme poradenství, se sortimentem máme 
osobní zkušenosti - v prodejně je k dispozici 
dětský koutek s hračkami a omalovánkami 
- pravidelně pořádáme kurzy vázání šátků, 
prezentace látkových plen a prezentace šátků 
a nosítek - akceptujeme platební karty - dbáme 
na kvalitu prodávaného zboží a preferujeme 
české výrobky Slevy platí pouze na nákup 
v kamenné prodejně. Slevu nelze uplatnit na 
akční a již zlevněné zboží.

5 % na vše při nákupu do 5 000 Kč včetně 
8 % při nákupu nad 5 000 Kč 
20 % z poplatku za absolvování kurzu či 
prezentace

elisen
Úvoz 4, 602 00 Brno
tel.: +420 774 294 020
info@elisen.cz
www.elisen.cz

Značkové a kvalitní oblečení pro celou rodinu.

10 % na značku Helly Hansen pro děti 
5 % na prodávané zboží

FAshion For help

Pobočky:
•	 Hybešova 26, 602 00 Brno 

tel.: +420 7727 993 179 
petr.simajchl@fashionforhelp.cz

•	 Předměstí 393, 696 62 Strážnice 
tel.: +420 734 234 259 
petr.simajchl@fashionforhelp.cz

www.fashionforhelp.cz

Fashion for help je označení charitativních 
secondhand obchodů sociální firmy Broome, 
s.r.o. Jsme síť dobročinných secondhandů 
s nabídkou oblečení světových značek, které 
dovážíme z USA, Švýcarska a EU. V obchodech 
zaměstnáváme prodavačky (prodavače) se 
zdravotním postižením, nebo ohrožené sociálním 
vyloučením. Každý náš obchod podporuje 
konkrétní dětský domov, ústav sociální péče, 
nebo domov důchodců. Již od roku 2013 
zaměstnáváme desítky lidí se zdravotním 
postižením a sociálním vyloučením.V současné 
době provozujeme 17 prodejen po ČR, jejich 
seznam je uveden na www.fashionforhelp.cz.

20 % na čepice, sály, rukavice v termínu 
1. 12. - 31. 3. 
5 % na vše, mimo již zlevněné zboží

FoXy  - módní 
dětské oblečení
Lidická 467, 691 23 Pohořelice
tel.: +420 519 325 645
info@foxymoda.cz
www.foxymoda.cz

Prodej módního dětského oblečení a zajíma-
vého dětského sortimentu. Koutek pro děti 
a příjemná obsluha u nás je samozřejmostí. 

5 % neplatí pro akční a již zlevněné zboží

hlavapata

Mezírka 3, 602 00 Brno
tel.: +420 728 998 885
hlvpt@seznam.cz
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Oblékneme Vás od hlavy až k patě v nově 
otevřeném dámském butiku s 10% slevou na 
veškeré zboží.

10 % na veškeré zboží

kadeřnictví do domu
Zámecká 1068, 664 34 Kuřim
tel.: +420 605 420 634
www.vasekadernice.cz

Na zavílání - za dobré ceny - přímo k vám. 
Nabízíme komplexní kadeřnické služby 
v pohodlí zákazníkovy domácnosti.

10 % na práci bez materiálu

lady´s

Puškinova 63, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 347 128
jstepanova@centrum.cz

Těhotenské zboží, plnoštíhlá , kojenecké zboží, 
postýlky, kočárky.

5 % mimo kočárků

leGo® wear
Orlí 3, Sanetta, 602 00 Brno
tel.: +420 234 132 534
prodejna@smartlife.cz
www.smartlife.cz

Světově známá značka LEGO® wear se 
prodává ve více než 1000 prodejnách po celé 
Evropě. Jedná se o vysoce kvalitní, funkční 
a pohodlné oblečení pro chlapce a dívky 
ve věku od 2 měsíců do 12 let.Výrobcem je 
dánská firma KABOOKI A/S, která je součástí 
skupiny LEGO Group a vyrábí dětské oblečení 
od roku 1993. Výhradním distributorem 
LEGO® wear pro Českou a Slovenskou 
republiku je od listopadu 2010 společnost 
Smartlife s.r.o.Oblečení LEGO® wear je 
přizpůsobeno potřebám dětí v různém věku. 

Výrobce dbá na propracování každého detailu. 
Oblečení nejen výborně vypadá, ale také se 
pohodlně obléká a skvěle nosí. Modely se 
nesrazí, nevytahají ani nevyblednou.

5 %

meAtFly
Běhounská 22, 602 00 Brno
tel.: +420 775 603 151
Antuanetta@meatfly.cz
www.meatfly.cz

PO–PÁ 9:30–18:00, SO 9:30–13:00 
tel: +420 725 984 535

15 % na nezlevněný sortiment

meAtFly - oc olympiA
U Dálnice 777, OC Olympia, 664 42 Modřice
tel.: +420 775 603 151
subform.olympia.brno@seznam.cz
www.meatfly.cz

PO–PÁ 10:00–21:00, SO 9:00–21:00 
tel: +420 725 984 547

15 % na vše, nelze kombinovat s dalšími 
slevami

mill
Minská 30, 616 00 Brno
tel.: +420 739 462 591, +420 604 258 433
info@mill.cz
www.shop.mill.cz

Český výrobce oblečení pro snowboarding, 
freeski, outdoor i street z japonské membrány 
Gelanots XP.

10 % na oblečení Mill (neplatí pro akční 
a již slevněné zboží)

módní boutique eam
Havlíčkova 69, 695 01 Hodonín
tel.: +420 774 584 352
mariemakovska@seznam.cz
www.modniboutique-eam.webnode.cz

Jsme tu pro ty z vás, které chtějí být originální. 
Nabízíme hotové modely pro všechny 
společenské příležitosti (svatba, plesy, 
promoce, maturity, taneční). Pouze z našich 
materiálů je možné dohodnout ušití šatů 
na zakázku (lze dohodnout jakýkoli termín, 
7 dní v týdnu). Dále poskytujeme poslechy 
AVS přístrojů a můžeme zprostředkovat prodej 
AVS přístrojů.

10 % na hotové výrobky 
20 % v termínu od 15. 8. – 30. 9.  
a od 15. 11. – 31. 12.

myjómi - betelné šátky

Špitálka 91/23, 602 00 Brno
tel.: +420 732 565 279
shop@myjomi.cz
www.betelnesatky.cz

Betelné šátky - sleva 10% pod kódem  
RP10 se vztahuje na celý sortiment  
(bavlněné i šátky s potiskem) 
Kontaktní email pro dotazy: shop@myjomi.cz 
eshop: www.betelnesatky.cz 
telefon: +420 732 565 279, FB Myjómi

10 % pod kódem RP10 se vztahuje na celý 
sortiment (bavlněné i šátky s potiskem)

neobuto s.r.o.
Tržní 12, 618 00 Brno
tel.: +420 725 111 228
chodim@neobuto.cz
www.neobuto.cz

Neobuto nabízí dětskou obuv, která svými 
vlastnostmi, tvarem a zpracováním poskytuje 
dětskému chodidlu optimální ochranu při 
zachování správného vývoje nohy a celého 
pohybového aparátu.  
www.facebook.com/neobuto

5 % na nezlevněnou dětskou obuv

obuv čipera a syn
Pobočky:
•	 Hlavní 12, 664 64 Dolní Kounice 

tel.: +420 739 633 835 
ciperasyn@seznam.cz

•	 T. Procházky 5, 664 91 Ivančice 
tel.: +420 739 633 836 
1janaurban@seznam.cz

10 % na dětskou obuv, slevu lze uplatnit od 
částky 150 Kč, nevztahuje se na akční a již 
slevněné zboží

obuv shoets - studio 
zdravého obouvání
Příkop 27/2A, 602 00 Brno
tel.: +420 720 022 433
brnoprikop@shoets.cz
www.shoets.cz
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5 % na veškerý nezlevněný nebo jinak 
zvýhodněný sortiment, slevy a akce se 
nesčítají

oc olympiA - nuGGet
U Dálnice 777, 664 42 Modřice
tel.: +420 725 984 543
www.meatfly.cz

PO–PÁ 10:00–21:00, SO–NE 9:00–21:00

15 % na vše, nelze kombinovat s dalšími 
slevami

opravy oděvů
Úvoz 391/6, 664 31 Lelekovice
tel.: +420 602 506 463
F.Kalvoda@centrum.cz
www.opravy-odevu-brno.cz

Opravy oděvů i s rozvozem.

10 % na opravy oděvů

romantické prádlo
Žitná 1, 621 00 Brno
tel.: +420 776 583 795
krajcovicova@chello.cz
www.romantickepradlo.cz

Prodej dámského luxusního spodního prádla, 
dámského a dětského oblečení. V našem 
internetovém obchodě najdete pouze české 
a slovenské výrobky.

5 %  
10 % na nákup nad 2 000 Kč

stribro.eu
Skřivanova 14, 602 00 Brno
tel.: +420 723 085 250
budejovice@stribro.eu
www.stribro.eu

Prodáváme stříbrné šperky, šperky z přírodních 
materiálů a oceli, ale také současný hit 
- hodinky značky SILIC. Nabízíme čištění 
a realizaci vlastních šperků. Zakoupíte zde 
i vstupenky sítě Ticket Pro na různé koncerty, 
festivaly a divadla po celé ČR.

10 % na šperky stříbrné, ocelové 
a z přírodních materiálů

stribro.eu, s.r.o.
Skřivanova 14, 602 00 Brno
tel.: +420 723 085 250
info@stribro.eu
www.stribro.eu

Stribro.eu se zabývá internetovým prodejem 
stříbrných šperků a nabízí vám doplňky nejen 
ze stříbra a oceli, ale také šperky z přírodních 
matriálů a to vše s výrazným a osobitým 
vzhledem.

10 % na šperky stříbrné, ocelové 
a z přírodních materiálů

stříbrnictví
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
tel.:  +420 777 933 164,  

+420 608 813 756
info@kupsi-tapety.cz
www.kupsi-tapety.cz

Prodej stříbrných, ocelových šperků, bižuterie 
a hodinky (STORM, EXEED, QQ).

8 % slevy nelze kumulovat

svatební salon kriss bey
Úvoz 58, 602 00 Brno
tel.:  +420 543 245 140, 
+420 606 804 526
krissbey@krissbey.cz
www.krissbey.cz

Široká nabídka svatebních a společenských 
šatů různých střihů, barev a stylů. Velký výběr 
doplňků: závoje, šály, štoly, šperky, ozdoby 
do vlasů, punčošky, myrty, ozdoby na auto, 
kožíšky ... Šátečky pro družičky i fráčky pro 
malé družby. Svatební oznámení a snubní 
prsteny. Doporučíme další služby: floristy, 
kadeřnice, vizážistky, fotografa.

12 % na půjčovné svatebních 
a společenských šatů, obleků pro ženichy, 
družičky a družby

www.zlatnictvitrimama.cz
Bašného 53, 623 00 Brno
tel.: +420 777 692 255
utrimamy@seznam.cz
www.zlatnictvitrimama.cz

E-shop s levnými šperky z chirurgické oceli, 
koženými náramky, šperky Swarovski, 
Morellato, hodiny a budíky se slevou 15 %, 
JVD hodiny a budíky, luxusní česká bižuterie, 
stříbrné šperky.

10 %

zlatnictví hana střítecká
Bašného 53, 623 00 Brno
tel.: +420 777 692 255
utrimamny@seznam.cz
www.utrimamy.cz

10 %
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ostAtní
1.české centrum pro 
pedagogickou kineziologii
Václavská 6, 603 00 Brno
tel.: +420 774 999 268
misabuchberger@hotmail.com
www.edu-k.7x.cz

Pedagogická kineziologie - pomáhá dětem 
zvládat učení, děti se učí lépe a radostněji. 
Již po cyklu 10 sezení je poznat změna 
ve schopnosti učit se a vnímat lépe učivo. 
Tato metoda pomáhá obzvláště při dyslexii, 
hyperaktivitě, nesoustředěnosti, koordinaci, 
lehké mozkové dysfunkci, trémě nebo když dítě 
škola prostě jen nebaví.

10 % na první sezení 
5 % na každé další sezení 
10 % na „Cyklus 10 sezení“

Agentura lr sport kultura
Sladkovského 2, 678 01 Blansko
tel.: +420 723 089 842
luba.rek@seznam.cz
www.lrsk.cz

Pořádání divadelních představení, koncertů, 
sportovních, firemních a charitativních akcí 
apod.: spolupořádání plesů, bálů. Pořádání akcí 
na objednávku. Přivezeme umělce až k Vám. 
Informace o pořádaných akcích a kontakty na 
webových stránkách. Catering (rauty).

20 % ze vstupného

Agentura suzi -  
úklidové služby
Jakubské náměstí 1, 602 00 Brno
tel.: +420 608 800 688
suzi@suzi.cz
www.suzi.cz

Přenechte nám starost o úklid vaší domácnosti. 
Naše hospodyně budou svoji práci vykonávat 
dle vašich pokynů a představ. Ať již potřebujete 
pravidelnou službu, či jednorázovou výpomoc 
úklidové firmy. Všechny služby jsou poskytová-
ny celostátně.

10 % 

Agentura suzi -  
venčení a hlídání psů
Jakubské náměstí 1, 602 00 Brno
tel.: +420 608 800 688

suzi@suzi.cz
www.suzi.cz

Nabízíme pravidelné i nepravidelné venčení 
vašich pejsků. Venčení psa Praha a Brno jsme 
schopni zajistit do 1 hodiny od objednávky. 
Služby poskytujeme v celé ČR.

10 % 

Angličtina pro děti - výukové 
centrum helen doron brno

Nejedlého 5, 638 00 Brno
tel.: +420 605 545 079
hd.brnosever@gmail.com
www.helendoron.cz/brno-sever

Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. 
Unikátní metoda výuky přirozenou a hravou 
formou. Metodika akreditovaná MŠMT, malé 
skupinky 4–8 dětí, kvalifikovaní učitelé, několik 
let návazné výuky, vynikající výukové materiály, 
první krok do úspěšné budoucnosti. Kurzy 
otvíráme během celého roku. Výuka angličtiny 
i v mateřských školkách. Pro rodiče možnost 
výuky angličtiny Callanovou metodou.

5 % na vyučovací hodinu pro děti i do-
spělé

Astroporadna kateřiny 
schlosserové

Starobrněnská 3, Starý Špalíček, 602 00 Brno
tel.: +420 603 237 166
katerinaschlosserova@seznam.cz
www.astroporadna.info

17 let provozuji astrologickou praxi. Vytvářím 
horoskopy osobní, dětské, výběr školy a povo-
lání, termíny početí a zdravotní horoskopy.

10 % na všechny astrokonzultace - osobně, 
přes Skype, telefon 
15 % na všechny horoskopy zakoupené 
přes e-shop

Autosedačky kočárky
Veslařská 25, 637 00 Brno
tel.: +420 604 601 251
info.blueone@seznam.cz
www.juniors.cz

Nejrozsáhlejší značka dětského a kojeneckého 
zboží. Nyní v nabídce 500 druhů atestovaných 
dětských výrobků.

10 %

Autosedačky kočárky -  
e-shop
Jasanova 16, 637 00 Brno
tel.: +420 604 601 251
info.blueone@seznam.cz
www.juniors.cz

Nejrozsáhlejší značka dětského a kojeneckého 
zboží. Nyní v nabídce 500 druhů atestovaných 
dětských výrobků.

10 %

Autoškola stejskal petr
Hraničky 5, 625 00 Brno
tel.: +420 603 417 042
stejpe@seznam.cz

Výuka na skupiny A, B, C, kondiční jízdy, 
školení řidičů referenčních vozidel, profesní 
průkazy.

10 %

babyatelier
Polní 5, 639 00 Brno
tel.: +420 604 279 755
info@babyatelier.cz
www.babyatelier.cz
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BABYATELIER je fotoateliér specializovaný na 
fotografování miminek a dětí, prověřený stov-
kami spokojených zákazníků od roku 2008.

10 % na služby

bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
tel.: +420 731 440 935
info@bamboolik.cz
www.bamboolik.cz

Bamboolik je český výrobce látkových 
plen a produktů pro moderní ekologickou 
domácnost (M.E.D.). Pro vaše dítě. Pro vás. 
Pro planetu.

10 % při nákupu nad 5000 Kč, do poznámky 
k objednávce zadat kód RP_BAM.

cafe water service, s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
tel.: +420 602 332 254
objednavky@cwservice.cz
www.babywater.cz

Rozvoz kojenecké vody do domácností. Zdarma 
zapůjčení stáčedla - výdejníků vody - zdarma.

20 % na kojeneckou vodu

caffe idea
Cacovická 66a, 614 00 Brno
tel.:  +420 541 240 656,  

+420 800 888 870
info@caffeidea.cz
www.caffeidea.cz

Prodej a servis espresso - kávovarů Bosch 
a Siemens.

15 % na kávovary a kávu

centrum sociálního 
a zdravotnického  
vzdělávání při cszš
Grohova 14/14, 602 00 Brno
tel.:  +420 736 512 299,  

+420 538 711 192
vzdelavani@grohova.cz
www.grohova.eu

Nabízíme praktické kurzy pro širokou veřejnost 
z cyklu jak na bolest (aktivace pánevního dna, 
kinesiotaping, atd.), simulační nácvik první 
pomoci, kurzy neformální péče a další.

10 % na veškeré nabízené kurzy a aktivity

cerek
Husova 6, 602 00 Brno
tel.: +420 604 605 194
info@cerek.cz
www.cerek.cz

Chraňte vaše jízdní kolo před zloději

50 % na registraci do celoevropské 
databáze

čáryfuk - baby shop
Cejl 32, 602 00 Brno
tel.: +420 532 302 018, +420 532 302 010
info@caryfuk.cz
www.caryfuk.cz

Kočárky, autosedačky, oblečky, hračky za 
skvělé kačky. Od pondělí do soboty se zajiště-
ným parkováním.

5 % při platbě v hotovosti na celý sorti-
ment mimo akcí a výprodejů při nákupu 
nad 500 Kč

decor
Náměstí 14, 692 01 Mikulov
tel.: +420 728 775 548
decor@georgius.cz
www.georgius.cz

Kouzelný svět dárků, čajů a kávy, oříšků, suše-
ného ovoce a mnoha překvapení.

10 % při nákupu nad 100 Kč

dítě ze škatulky
Bubeníčkova 751/7, 615 00 Brno
tel.: +420 606 084 966
info@ditezeskatulky.cz
www.ditezeskatulky.cz

V naší nabídce naleznete látkové pleny 
(různé druhy, materiály), doplňky k plenám, 
ergonomická nosítka, šátky na nošení dětí, 
oblečení pro miminka z biobavlny, vlny 
a hedvábí, dámské hygienické potřeby, přírodní 
kosmetiku, dřevěné hračky, ekodrogerii 
a mnoho dalších potřeb pro vás a vaše 
nejmenší. Doufáme, že se zde budete cítit 
dobře. Nejspokojenější zákazník je pro nás totiž 
ten, který se k nám vrátí. - prodejna se nachází 
v Brně-Židenicích, asi 5 minut chůze od 
dopravního uzlu Stará osada - pro zákazníky je 
k dispozici vyhrazené parkování po celou dobu 
otvírací doby - prodejna má bezbarierový vstup 
- nabízíme poradenství, se sortimentem máme 
osobní zkušenosti - v prodejně je k dispozici 

dětský koutek s hračkami a omalovánkami 
- pravidelně pořádáme kurzy vázání šátků, 
prezentace látkových plen a prezentace šátků 
a nosítek - akceptujeme platební karty - dbáme 
na kvalitu prodávaného zboží a preferujeme 
české výrobky Slevy platí pouze na nákup 
v kamenné prodejně. Slevu nelze uplatnit na 
akční a již zlevněné zboží.

5 % na vše při nákupu do 5 000 Kč včetně 
8 % při nákupu nad 5 000 Kč 
20 % z poplatku za absolvování kurzu 
či prezentace

dr. cosmetic
Havířská 548, 664 11 Zbýšov
tel.: 731 453 849
obchod@drcosmetic.cz
www.drcosmetic.cz

Česká biokosmetika s obsahem medu nebo 
konopí, vhodná pro celou rodinu.

10 % na veškerý sortiment

drogerie stiX
Jugoslávská 25, 613 00 Brno
tel.: +420 776 158 573
stix@drogeriestix.cz
www.drogeriestix.cz

10 % na pleny a jiné dětské zboží

eshop plenkáček
Borodinova 294/1, 623 00 Brno
tel.: +420 732 932 534
info@bezvaplenky.cz
www.plenka-czech.cz

Zboží pro zdraví dětí i přírody - ergo nosítka 
Manduca..., moderní látkové plenky, české 
hračky, fusaky Emitex, oblečení a potřeby pro 
maminky, eko domácnost. Rádi vám poradíme 
s výběrem látkových plen a nosítek. Plenkáček 
podporuje ekologické výrobky a české značky.

20 % na půjčovné plenek a půjčovné 
nosítek Manduca 
5 % na Zdravou lahev a sady látkových plen

eva Gärtnerová - rodokmeny
Útěchovská 32, 644 00 Brno
tel.: +420 725 730 534
sophia@volny.cz
www.silarodu-eva.cz

Nabídka rodokmenů, stromů života, zpracování 
rodové kroniky, historie domu, překlady sta-
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rodávných textů, školení rodokmenů, dárkové 
poukazy.

10 % na nabízené služby a dárkové 
poukazy

Foto drápal atelier 
a prodejna
17. listopadu 5, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 453 096
fotodrapal@fotodrapal.cz
www.fotodrapal.cz

Focení na dokladové foto, svatby v atelieru 
i mimo atelier, děti, domácí miláčky, tabla, 
školy aj. Prodej fotoaparátů, rámečků, stativů, 
dalekohledů, brašen a dalšího příslušenství. 
Zpracování fotografií i do 1 hodiny na minilabu 
Noritsu na papír Kodak. Otevřeno Po–Pá 
9:00–17:00 So 9:00–11:00 nebo dle dohody.

5 % na zpracování veškerých fotozakázek 
při zakázce nad 200 Kč 
10 % na focení v atelieru při zakázce 
nad 200 Kč 
3 % na zboží při nákupu nad 1 000 Kč. 
Slevy se nevztahují na slevněné a akční 
zboží. Slevy nelze sčítat.

Generali pojišťovna, 
agenturní kancelář
Ondráčkova 7, 628 00 Brno
tel.: +420 603 574 775
jana_bucikova@generali.cz
www.generali.cz

Nabízíme zajištění pro případ škody na životě, 
majetku, podnikání a úhrady potřeb (hypotéky, 
úvěry).

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

hana kotulanová  
vzdělávací centrum
Škrochova 11, 615 00 Brno
tel.: +420 725 861 681
kotulanova@kotulanova.cz
www.kotulanova.cz

Vzdělávací centrum nabízí Přípravné kurzy na 
přijímací zkoušky na vysoké školy, zejména se 

specializuje na Testy studijních předpokladů (do-
učování na TSP) MU Brno. Dále nabízí přípravu 
na Obecné studijní předpoklady, přípravné kurzy 
na lékařské fakulty, matematiku k přijímacím 
zkouškám na VUT v Brně či maturitu a přípravu 
na zkoušky na podnikatelskou fakultu VUT 
v Brně. Jazykové kurzy: Vzdělávací centrum se 
zaměřuje na 5 světových jazyků: Anglický, Ně-
mecký, Italský, Španělský a Francouzský jazyk. 
Jazykové kurzy jsou otevírány dle poptávky pro 
různé úrovně. Individuální doučování v Brně: 
Pro ty z vás, kterým vyhovuje více individuální 
příprava, je tu možnost získání naprosto originál-
ního doučování, přípravy na přijímací zkoušky, či 
přípravy na maturitu. Školení a semináře: Pravi-
delně vypisujeme kurzy zaměřené na osobnostní 
a profesní rozvoj. Chceš-li se tedy dostat na 
svou vysněnou střední nebo vysokou školu, ne-
podcenit přípravu, absolvovat doučování na TSP 
nebo se třeba naučit nebo zdokonalit v některém 
ze světových jazyků, jsme tady právě pro tebe.

15 % 

hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s.
Pobočky:
•	 Panská 2, 602 00 Brno 

tel.:  +420 542 211 296,  
+420 549 252 011

brno@hvp.cz
•	 Smetanova 2, 678 01 Blansko 

tel.: +420 604 535 094 
krejcihvp@hvp.cz

•	 Tyršova 332, 696 81 Bzenec 
tel.: +420 739 091 230 
oshhodonin@hvp.cz

•	 Národních hrdinů 22, 690 02 Břeclav 
tel.:  +420 519 370 969,  

+420 602 266 757
sulak@hvp.cz

•	 Bratislavská 25, 693 01 Hustopeče 
tel.: +420 732 807 642 
papaezova.helena@gmail.com

•	 Žižkova 7, 682 01 Vyškov 
tel.:  +420 606 927 919,  

+420 724 761 977
iti.fabi@seznam.cz

•	 Za Školkou 294, 671 82 Znojmo 
tel.:  +420 518 328 270,  

+420 720 317 116
perfekta.poznojmo@seznam.cz

www.hvp.cz

Poskytujeme občanské pojištění vozidel, 
pojištění majetku (dům, byt, domácnost), 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zaměstnancem a podnikatelská pojištění.

10 % na povinné ručení 
20 % na havarijní pojištění 
10 % na pojištění domu, bytu, domácnosti 
a odpovědnosti 
10 % na pojištění odpovědnosti 
zaměstnance

hlídání dětí - dětské  
centrum benjamín
Lipová 2, 682 01 Vyškov
tel.: +420 733 627 397, +420 774 867 722
svecova@seznam.cz
www.benjamin.vys.cz
 
10 % na nabízené služby

hopíkova prodejna 

Pobočky:
•	 Hopíkova prodejna Lesná 

Halasovo nám. 918/6b, 638 00 Brno 
tel.: +420 545 215 096 
118@hrackyhopik.cz 
Otevřeno: PO–PÁ 7.30–12.30,  
13.00–18.00, SO 9.00–12.00

•	 Hopíkova prodejna Na oáze 
Bednaříkova 2883/1b, 628 00 Brno 
tel.: +420 539 013 029 
111@hrackyhopik.cz 
Otevřeno: PO–PÁ 7.30–13.00,  
13.30–18.00, SO 9.00–12.00

•	 Hopíkova prodejna OC Lipsko 
Libušina třída 577/17, 623 00 Brno 
tel.: +420 547 211 936 
116@hrackyhopik.cz 
Otevřeno: PO–PÁ 7.30–18.00,  
SO 9.00–12.00

•	 Hopíkova prodejna Vinohrady 
Pálavské nám. 4387/14, 628 00 Brno 
tel.: +420 544 210 732 
114@hrackyhopik.cz 
Otevřeno: PO–PÁ 7.30–12.30,  
13.00–18.00, SO 9.00–12.00

www.hrackyhopik.cz

Dětský svět, plný fantazie, by nebyl tím pravým 
dětským světem, kdyby v něm chyběly hračky. 
Nabízíme širokou nabídku různých typů hraček, 
určených opravdu všem dětem. Nabízíme 
jak hračky pro miminka od 3 měsíců, hračky 
pro nejmenší od 6 měsíců, tak pro děti starší 
3–18 let. V našem sortimentu naleznete hračky 
z různých materiálů od dřevěných hraček, sta-
vebnic, společenských her až po oblíbené ply-
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šové hračky, které jsou inspirovány především 
pohádkovými hrdiny dětských filmů a seriálů. 
V naší nabídce najdete i papírenský a školní 
sortiment pro každou domácnost, kancelář či 
malého školáka. Náš sortiment, který nabízíme 
se soustředí na prodej známých zahraničních 
i českých značek a výrobců. 

5 % na sortiment kamenného obchodu

hračkárna.cz
Masarykova 118, Business Park Chapel, 
664 42 Modřice
tel.: +420 603 799 223
info@hrackarna.cz
www.hrackarna.cz

Hračky a společenské hry, dekorce do 
dětských pokojů, kojenecké potřeby - vše pro 
vás s úsměvem vykouzlíme. Úsměv zaručen 
a zábava jistá!

20 % na všechna dětská Zookids trička, 
vúukové stavebnice Ein-O a pohádková pu-
zzle značky WIT. V případě, že chcete slevu 
na vybrané produkty využít, napište do 
poznámky u objednávky, že jste držitelem 
Rodinného pasu.

hračky hopík, s.r.o.
Česká 352, 664 31 Lelekovice
tel.: +420 602 685 842
info@hrackyhopik.cz
www.hrackyhopik.cz

e-shop - www.hrackyhopik.cz  
email na majitele: hubacek@hrackyhopik.cz 

5 % na sortiment e-shopu.  
Slevy nelze sčítat

ing. lubomír prokeš
Lukovany 171, 664 84 Zastávka
tel.: +420 776 556 053
pluba@email.cz
www.eft-prokes.cz

Pokročilý Eftk praktik - řešení citových, 
vztahových, profesních problémů, odstraňování 
zlozvyků, fobií, traumat, chronických tělesných 
obtíží.

20 % z ceny řešení citových vztahových, 
profesních problémů, odstraňování 
zlozvyků, obtíží při hubnutí, fobií, 
traumatických vzpomínek, chronických 
tělesných potíží i dalších problémů - 
s pomocí metody EFT

Jasyko dokument
Purkyňova 45, 612 00 Brno
tel.: +420 541 590 553, +420 724 372 780
copy@jasyko.cz
www.jasykodokument.cz
 
10 % na tisk fotografií na plátno  
(cena zahrnuje potisk plátna a natažení 
na dřevěný rám)

Judr. iva sedláčková, 
advokátka
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
tel.: +420 606 789 717
advokat@kklegal.cz

Zapsaná v ČAK pod č. 17063. Jsme 
advokátní kancelář se sídlem v centru Brna. 
Vykonáváme generální praxi, jsme tedy 
schopni pomoci svým klientům ve všech 
právních oblastech. Snažíme se klientům 
poskytovat profesionální pomoc v každé 
životní situaci.

10 % na poskytování veškerých právních 
služeb z cen stanovených vyhláškou 
ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. 
- advokátní tarify

knihařství Jiří klouda
Vintrovna 262, areál ENBRA, 664 41 Popůvky
tel.: +420 602 734 119
diplomky@seznam.cz
www.ediplomky.cz

Vazby knih a časopisů a lepení pod sklo 
dětských obrázků. Knihařství - rámování - 
paspartování.  
Provozní doba: PO–PÁ 8–15 hod

10 % z ceny vč. 20% DPH

kurzy znakování 
s nemluvňaty
Bakalovo nábřeží 1, MAMI centrum,  
639 00 Brno
tel.: +420 731 603 149
renata@znakujici-batole.cz
www.znakujici-batole.cz
 
100 Kč na kurz

kytičkárna u sluníčka
Legionářská 232, 664 34 Kuřim
tel.: +420 776 267 268
jaroslavafiserova@atlas.cz

10 % na řezané a hrnkové květiny

léčitelství peruánské 
Amazonie
Bratislavská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 721 153 979

Nabízím diagnostiky nemocí, tradiční šaman-
ské léčitelství peruánské Amazonie, bioenerge-
tické očisty a harmonizace prostředí. Zabývám 
se prodejem bylin.

5 % na amazonské bylinky 
5 % na harmonizaci prostředí 
a bioenergetiskou očistu 
5 % na meditaci 
10 % na diagnostiku nemoci 
20 % na osobní léčebnou terapii, masáž 
lymfa

lenka cendelínová - 
účetnictví
Sádky 406, 664 43 Želešice
tel.: +420 777 055 760
cendelinova@ucetnictviprofi.cz
www.ucetnictviprofi.cz

Účetnictví, daňová evidence vč. DPH, mzdy, 
personalistika, daňové poradenství, daňová 
přiznání.

15 % 

merlin‘s kinderwelt
Chvalovice-Hatě 183, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 206 301
kinderwelt@excaliburcity.com
www.merlinskinderwelt.com

50 % na hrací žetony - tokeny. Při nákupu 
5 ks na infopointu v Merlin´s Kinderwelt 
dostane zákazník 5 tokenů zdarma. 
Slevu je možno poskytnout na každé 
dítě a každou návštěvu pouze jednou 
při předložení kartičky RP

mgr. Anežka bystřická - 
překladatelské  
a tlumočnické služby
Lomená 152, 671 28 Jaroslavice
tel.: +420 608 543 056
ABystricka@seznam.cz
www.ab-ba-preklady.cz

Tlumočnické a překladatelské služby.

10 % na tlumočnické a překladatelské služby

mgr. soňa štěpánková
Viničné Šumice 85, 664 06 Viničné Šumice
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tel.: +420 773 162 986
info@slaskousona.cz
www.slaskousona.cz

Léčebné terapie, osobní koučink, kurzy ženství 
a rodičovství řešení zdravotních problémů 

5 % na online registraci na program 
Probuzení bohyně 
5 % na zápisné terapie Cesta

mpcosmetic s.r.o.
Svatopetrská 536/20, 617 00 Brno
tel.: +420 777 127 805
info@drogeriezitalie.cz

Prodej zboží přímo z velkoobchodního skladu. 
Sjednání termínu a času nákupu po telefonické 
domluvě, z důvodu individuálního přístupu 
k zákazníkovi a ukázce zboží.

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

národní divadlo brno - 
Janáčkovo divadlo

Rooseveltova 31/7, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 158 120 

informace o představeních
obchodni@ndbrno.cz
www.ndbrno.cz

Přijďte do Janáčkova divadla Brno a pro-
žijete nezapomenutelné zážitky se svo-
jí rodinou! Informace o představeních 
na tel.: +420 542 158 120

33 % na všechny scény NdB - sedadla 
v řadě - pro dva dospělé a 1. dítě, každé 
další dítě má slevu 50 %

národní divadlo brno - 
mahenovo divadlo

Malinovského nám. 1, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 158 120 

informace o představeních
obchodni@ndbrno.cz
www.ndbrno.cz

Přijďte do Mahenova divadla Brno a pro-
žijete nezapomenutelné zážitky se svo-
jí rodinou! Informace o představeních 
na tel.: +420 542 158 120

50 % na všechny vstupenky rodinná lóže 
Mahenovo divadlo pro skupinu 4 rodinných 
příslušníků, 2 dospělí a 2 děti. 
33 % na všechny scény NdB - sedadla 
v řadě - pro dva dospělé a 1. dítě, každé 
další dítě má slevu 50 %

národní divadlo brno - 
předprodej vstupenek

Dvořákova 11, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 158 120 

informace o představeních
obchodni@ndbrno.cz
www.ndbrno.cz

Přijďte do Národního divadla Brno a pro-
žijete nezapomenutelné zážitky se svojí 
rodinou! Informace o představeních na 
tel.: +420 542 158 120

50 % na všechny vstupenky rodinná lóže 
Mahenovo divadlo pro skupinu 4 rodinných 
příslušníků, 2 dospělí a 2 děti. 
33 % na všechny scény NdB - sedadla 
v řadě - pro dva dospělé a 1. dítě, každé 
další dítě má slevu 50 %

národní divadlo brno - 
reduta

Zelný trh 4, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 158 120 

informace o představeních
obchodni@ndbrno.cz
www.ndbrno.cz

Přijďte do Reduty Brno a prožijete nezapome-
nutelné zážitky se svojí rodinou! Informace 
o představeních na tel.: +420 542 158 120

50 % na všechny vstupenky rodinná lóže 
Mahenovo divadlo pro skupinu 4 rodinných 
příslušníků, 2 dospělí a 2 děti. 
33 % na všechny scény NdB - sedadla 
v řadě - pro dva dospělé a 1. dítě, každé 
další dítě má slevu 50 %

nAŽehlíme.cz
Ondráčkova 102, 628 00 Brno
tel.: +420 720 062 082
info@nazehlime.cz
www.nazehlime.cz

Žehlení prádla pro Brno s odvozem a dovozem 
zdarma.

10 % na žehlení veškerého prádla

old West shop
Vážného 11, 621 00 Brno
tel.: +420 604 223 133
martin@oldwest.cz
www.oldwest.cz

Westernové oblečení, boty, westernová sedla 
pro koně, ostatní jezdecké potřeby pro western 
a další doplňky.  
Otevřeno PO–PÁ, 8:30–16:30, ale VŽDY 
po telefonické domluvě! Po domluvě je také 
možno otevřít „kdykoliv“.

8 % na oblečení (neplatí pro akční a již 
slevněné zboží)

orange Academy s.r.o
Pobočky:
•	 Kancelář a učebna Brno 

Kudelova 8, 602 00 Brno
•	 Učebna Břeclav 

Jungmannova 3, 690 02 Břeclav
•	 Učebna Hustopeče 

Husova 8, 693 01 Hustopeče
•	 Učebna Ivančice 

Růžová 7, 664 91 Ivančice
•	 Učebna Klobouky 

Nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna
•	 Učebna Kyjov 

Masarykovo nám. 34/3, 697 01 Kyjov
•	 Učebna Mikulov 

Valtická 3, 692 01 Mikulov
•	 Učebna Pohořelice 

Hybešova 981, 691 23 Pohořelice
•	 Učebna Rosice 

Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
•	 Učebna Znojmo 

Nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo
tel.: +420 511 119 990
info@orangeacademy.cz
www.orangeacademy.cz

Jsme profesionální jazyková škola specializující 
se na výuku moderními licencovanými metoda-
mi Effective English a Effectives Deutsch. Me-
tody jsou založené na stálé komunikaci a tím 
se učíte přirozeněji a rychleji. Výuka probíhá 
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ve 21 městech po celé ČR. Kurzy účetnictví 
a jazyková škola. (8:00–16:30)

5 % na veškeré kurzy

papírnictví v oc sfinx
Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
tel.: +420 739 031 171
NohelovaJ@seznam.cz

Školní a kancelářské potřeby, hračky, výrobky 
značky Pentel, Stabilo, Maped a Kores. Oma-
lovánky Models. Blahopřání. Široký sortiment 
dárkových tašek a papírů.  
Otvírací doba: Po–Čt 9:00–18:00,  
Pá 9:00–17:00

10 % na veškeré zboží

pAstelA papírnictví
Václavská 10, 603 00 Brno
tel.: +420 602 660 015
info.pastela@email.cz

Naše společnost se zaměřuje na prodej 
v oblasti papírnictví, kancelářských a školních 
potřeb. Vybavíme vaše děti na celý školní rok 
sešity, psacími potřebami, pravítky, kružítky, 
temperovými či vodovými barvami. Vaši kan-
celář můžeme vybavit úložnými a archívními 
boxy, kancelářskou technikou nebo drobnými 
doplňky jako jsou razítka, nůžky, sešívačky, 
děrovačky nebo kancelářské sponky. Novinky 
v naší nabídce -balíčky školních potřeb pro 
prvňáčka – psaní nebo malování s úsporou až 
40% -návrh a výroba razítek k označení textilu 
nebo jiných předmětů Dále nabízíme: málo ná-
kladový i kusový tisk vizitek, pozvánek, letáků 
aj. Potisky hrníčků i textilů velkoformátový tisk 
pro exteriér i interiér. 3D loga a nápisy z PVC 
a XPS s možností podsvětlení. Fóliové polepy 
aut, stěn a výloh. Cenová nabídka se vždy řeší 
individuálně dle rozsahu zakázky, techniky, ma-
teriálu, barev aj. V případě zájmu o tyto služby 
neváhejte poslat poptávku. Naši pracovníci se 
s Vámi telefonicky spojí. Poptávka je naprosto 
nezávazná. Při odsouhlasení zakázky si naše 
společnost vyhrazuje právo vyžadovat zálohu 
před zahájením samotné výroby. Otvírací doba 
- prázdninový provoz Po–Pá 8:30–16:00

10 % na veškeré zboží. Sleva se nevztahuje 
na již zlevněné zboží.

petra marečková - fotografka
Pastrnkova 1, 615 00 Brno
tel.: +420 777 967 582
info@petamareckova.cz

Ateliérové, exteriérové fotografování dětí, 
svateb, rodinné a těhotenské foto.

10 % na fotoslužby

phdr. zdeňka šafaříková - 
překlady a tlumočení
tř. Masarykova 1033, 
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 606 446 134, +420 518 334 632
safarikova@email.cz
www.veselske-sluzby.cz/veselske-sluzby/
prekladatele-a-tlumocnici/phdr-zdenka-
safarikova-preklady-a-tlumoceni-anglictina-
nemcina

Nabídka – služby: - Překlady odborných textů, 
technické dokumentace, obchodních smluv, 
úředních listin aj. - Tlumočení při obchodním 
jednání v tuzemsku i v zahraničí.

10 % na nabízené služby

prima domov s.r.o.
Čajkovského 7, 616 00 Brno
tel.:  +420 541 211 499, +420 721 885 359, 

+420 724 586 435
asistent@primadomov.cz
www.primadomov.cz

Kompletní paleta realitních služeb, 
od prezentace nemovitostí po prodej včetně 
právního a finančního poradenství, odhady, 
smlouvy ap., zajištění nízkoenergetických 
RD. Vstřícný postoj pro všechny, včetně 
rodin s dětmi, je pro náš profesionální tým 
samozřejmostí. 0,5% náborová odměna z ceny 
nemovitosti pro prodávající

15 % sleva na provizi za zprostředkování 
prodeje/nájmu nemovitostí pro kupující

pucle sluŽby s.r.o.
Kounicova 681/10, 602 00 Brno
tel.: +420 731 402 751
info@pucle.eu
www.pucle.eu

Jsme úklidová sociální firma. Provádíme úklid 
domácnosti - pravidelné i jednorázové úklidy, 
úklid komerčních, kancelářských, kaváren-
ských a restauračních prostor. Čistíme čalou-
něný nábytek a koberce. Vyčistíme interier 
osobního automobilu i autobusu. Uklidíme a vy-
čistíme vám co budete potřebovat. Působíme 
v Pardubickém a Jihomoravském kraji.

10 % na veškeré čistící služby

respilon Group s.r.o.

Jaselská 14, 602 00 Brno
tel.: +420 530 332 163
p.hubner@respilon.com
www.respilon.cz

RESPILON Group se zabývá vývojem, výrobou 
a prodejem výrobků z nanovláken, které díky své 
vyjímečné filtrační schoppnosti účinně chrání 
lidské zdraví. Mezi nejoblíbenější produkty patří 
ústenka ReSpimask (zachycuje viry, bakterie, 
pyl, prach, spóry i smog) a antismogový šátek 
se stejnou účinností i módním vzhledem.  Nano-
vlákenná rouška ReSpimask® Ústenka zachytí 
viry a bakterie, ale také roztoče, plísně, smogové 
a prachové částice i pyly. Díky nanovláken-
nému filtru zadrží i nejmenší částice, aniž by 
musela být napuštěna chemikáliemi či stříbrem. 
Struktura membrány přináší maximální ochranu 
při výtečné prodyšnosti. Účinnost ReSpimask® 
umocňuje unikátní tvarování a adhezivní 
proužek, který zajišťuje dokonalou přilnavost. 
K dispozici jsou velikosti pro dospělé i děti od 
2,5 let věku. Původní cena za balíček 10 kusů: 
390 Kč Sleva na Rodinné pasy : 15 % Cena po 
slevě: 330 Kč (poštovné ZDARMA) Slevový kód: 
SRP2018 Kde slevu uplatnit: www.respilon.cz/
koupit Protismogový šátek RESPILON® Anti-
smog Scarf Chcete být chráněni proti smogu, 
alergenům a infekcím, a přitom vypadat stylově? 
Pak sáhněte po šátku RESPILON®, který využívá 
stejné technologie jako ústenky ReSpimask®. 
Šátek zaručuje výjimečnou ochranu dýchacích 
cest během smogové situace, epidemie chřipky 
a pylové sezóny – zachytí totiž 99,9 % nebez-
pečných částic a mikroorganismů. Nastavitelný 
nosní klip zaručuje, že veškerý vdechovaný 
vzduch proudí skrz nanovlákennou membránu. 
K dispozici jsou čtyři velikosti. Původní cena za 
kus: 495 Kč Sleva na Rodinné pasy: 15 % Cena 
po slevě: 420 Kč (poštovné ZDARMA) Slevový 
kód: SRP2018 Kde slevu uplatnit: www.respilon.
cz/koupit
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15 % RESPILON ReSpimask 
15 % RESPILON antismog scarf

služby božice, příspěvková 
organizace
Božice 380, 671 64 Božice
tel.: +420 515 257 125
oubozice@volny.cz

20 % na jednorázový vstup do bazénu 
a vířivky

společnost mv s.r.o.
Pobočky:
•	 Svitavská 500,  

678 01 Blansko 
tel.:  +420 603 813 603,  

+420 731 511 558,  
+420 516 410 688,  
+420 515 532 624

blansko@spolmv.cz
•	 náměstí 9. května, 680 01 Boskovice 

tel.:  +420 604 742 735,  
+420 603 813 603

boskovice@spolmv.cz
www.spolmv.cz

Registrovaný pojišťovací makléř a pojišťo-
vací agent, finanční poradenství. Pojištění 
motorových vozidel: havarijní pojištění; 
pojištění právní ochrany; pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla; pojištění bodového 
hodnocení řidičů; pojištění rozdílu mezi 
kupní cenou vozidla a cenou obecnou v době 
pojistné události. Pojištění majetku: pojištění 
nemovitosti a domácnosti. Penzijní připojiště-
ní: smlouva o penzijním připojištění. Stavební 
spoření. Úvěry: úvěry ze stavebního spoření 
a hypoteční úvěry.

10% jednorázová sleva ze zaplaceného 
poplatku za uzavření úvěrové smlouvy 
10% jednorázová sleva ze zaplaceného 
poplatku za uzavření smlouvy na stavební 
spoření 
5% jednorázová sleva ze zaplaceného 
ročního pojistného na penzijní připojištění 
2% až 5% jednorázová sleva ze 
zaplaceného ročního pojistného na 
pojištění motorových vozidel 
5% až 10% jednorázová sleva ze 
zaplaceného ročního pojistného na 
pojištění majetku

starožitnictví Antik
Dukelská 18a, 680 01 Boskovice
tel.:  +420 516 453 406, +420 602 528 912, 

+420 602 503 229

Vykupujeme a prodáváme veškeré starožit-
nosti. Nábytek, obrazy, zbraně, šperky, sochy, 
sklo atd.

10 % 

studiolinie
Křídlovická 68, 603 00 Brno
tel.: +420 776 556 053
pluba@email.cz
www.eft-prokes.cz

Pokročilý Eftk praktik - řešení citových, 
vztahových, profesních problémů, odstraňování 
zlozvyků, fobií, traumat, chronických tělesných 
obtíží.

20 % na všechny uvedené služby

svatební fotografie  
Jan truksa
Táborská 323/170, 615 00 Brno
tel.: +420 604 854 835
andy.truksa@seznam.cz
www.fotojantruksa.cz

Fotografování svatby tvůrčím způsobem, profe-
sionální zpracování a vysoká kvalita fotografií. 
Svatební fotografie od líčení nevěsty, průběhu 
svatebního obřadu až po hostinu.

10 %

svíčkařství
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
tel.: +420 777 933 164, +420 608 813 756
info@kupsi-tapety.cz
www.kupsi-tapety.cz

Specializovaná prodejna svíček, dárkového 
zboží a přírodní kosmetiky.

10 %, slevy nelze kumulovat

šárka zemanová - výroba 
cukrářských výrobků
Bellova 30, 623 00 Brno
tel.: +420 777 804 683
zemanova83@seznam.cz

Výroba dortů, zákusků a cukroví na přání.

10 %

terrA internAtionAl, s.r.o.
Grohova 59, 602 00 Brno
tel.: +420 511 110 365, +420 777 959 094
info@terraint.eu

www.terraint.eu

Výroba železných a nerezových klecí a voliér, 
pouze z materiálu z EU. Záruka kvality. Další 
sortiment pro papoušky: stromy z kávovníku, 
hračky, kšandy, homeopatikum proti škubání 
a agresivitě, krmivo.

10 % na nákup libovolného zboží pro 
papoušky (vyjma klecí a voliér)

tři sluníčka
Kamenná 11, 639 00 Brno
tel.: +420 774 370 064
trislunicka@email.cz
www.trislunicka.cz
 
10 % na krátkodové hlídání 
10 % na vzdělávací kurzy (příprava 
k maturitám a přijímacím zkouškám)

Úpravna psů a koček
Křížová 8, 603 00 Brno
tel.: +420 543 215 937, +420 608 903 702

Úprava srsti, koupání, drobné veterinární úkony 
(úprava drápků, čištění uší a análních žlázek, 
vytrhávání řas).

10 % na všechno

výcviková stáj  
„terezovský dvůr“
Bzenecká 557, 696 42 Vracov
tel.: +420 608 865 295
vinar.museum@gmail.com
vycvikovastajjosefis.webnode.cz

10 % na vyjížďku kočárem po okolí Terezína 
(vždy nutné se předem telefonicky domluvit)

výuka AJ, vzdělávací 
semináře, umění prezentovat
Čejkovická 11, 628 00 Brno
tel.: +420 721 767 000
a.pelouskova@icloud.com
www.facebook.com/TeachingAndTraining

doučování a příprava studentů ke státní 
maturitě - příprava na přijímací zkoušky na VŠ 
- možnost výuky přes Skype - firemní výuka

20 % na výuku AJ

využití myšlenkových map 
pro studium
Čejkovická 11, 628 00 Brno
tel.: +420 721 767 000
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a.pelouskova@icloud.com
www.andreapelouskova.eu

20 % 

www.hrackyhopik.cz
Česká 352, 664 31 Lelekovice
info@hrackyhopik.cz
www.hrackyhopik.cz

Dětský svět, plný fantazie, by nebyl tím pra-
vým dětským světem, kdyby v něm chyběly 
hračky. Nabízíme širokou nabídku různých 
typů hraček, určených opravdu všem dětem. 
Nabízíme jak hračky pro miminka od 3 mě-
síců, hračky pro nejmenší od 6 měsíců, tak 
pro děti starší 3–18 let. V našem sortimentu 
naleznete hračky z různých materiálů od dře-
věných hraček, stavebnic, společenských 
her až po oblíbené plyšové hračky, které jsou 
inspirovány především pohádkovými hrdiny 
dětských filmů a seriálů. V naší nabídce 
najdete i papírenský a školní sortiment pro 
každou domácnost, kancelář či malého 
školáka. Náš sortiment, který nabízíme se 
soustředí na prodej známých zahraničních 
i českých značek a výrobců.  
Otevřeno: PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.30–11.30

5 % na sortiment

www.skolabasic.cz
Šámalova 10, 615 00 Brno
tel.: +420 773 826 166
brno@skolabasic.cz

Jsme soukromá mateřská a základní škola 
s individuálním přístupem k dětem. Do naší 
školy chodí děti za odměnu! Nabízíme i specia-
lizované doučování a předškolní přípravu.

100 % na týden výuky v mateřské 
a základní škole 
100 % na 2 hodinové (2 × 45 min) 
specializované doučování

zvereX
U Císařské 11, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 454 071
zverex@seznam.cz
www.zverex.com

Prodej akvarijních ryb, zvířat a potřeb 
pro chovatele.

5 % na prodej živých zvířat  
a akvarijních ryb

péče o tělo
A-cosmetics.cz - e-shop

Malešovice 152, 664 65 Malešovice
tel.: +420 733 121 753
info@a-cosmetics.cz
www.a-cosmetics.cz

Prodej profesionální pleťové, vlasové a de-
korativní kosmetiky Alaina. Prodej vlasové 
kosmetiky proti padání vlasů Alpecin a Plantur 
39. Lázeňská kosmetika Manufaktura.

5 % na veškerý sortiment, sleva se sčítá se 
slevou uvedenou na e-shopu

Alena Živná brno
K Sídlišti 12, 643 00 Brno
tel.: +420 723 824 144
alena.zivna@seznam.cz
www.alena-aloe.webnode.cz

15% sleva na čisté přírodní produkty. Zdraví 
pro celou rodinu. Je skvělé cítit se skvěle.

15 % na veškeré produkty

Andělský dotek - masáže
Čtvrtě 5, 634 00 Brno
tel.: +420 734 338 955
jkuglerova@seznam.cz
www.andelskydotek.cz

Klasické regenerační masáže, medové detoxi-
kační masáže, lymfatické masáže, Bowenova 
masáž, lávové kameny

20 % na veškeré masáže. Sleva se 
nevztahuje na permanentky

Anna caffé - solná jeskyně
Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
tel.:  +420 777 016 883,  

+420 539 013 219
www.anacaffegrotta.cz

Solno-jodová jeskyně - 15 tun soli, která je 
skvěle cítit již před vchodem. Relaxace - svě-
telná terapie, hvězdné nebe, jezírko, klouzačky, 
hračky pro děti ....

20 % na jednorázový vstup do solné 
jeskyně

Aquarium relax 
Wellnesscentrum
Pavlovská 40, 692 01 Mikulov
tel.: +420 725 827 313
relax@aquarium.cz
www.aquariumrelax.cz

Solná jeskyně, whirlpool, spinning, sauna, 
masáže, fitness, caffe bar.

10 % na wellness

Ateliér krásy a zdraví 
kateřiny schlosserové

Starobrněnská 3, Starý Špalíček, 602 00 Brno
tel.: +420 603 237 166
katerina@vizaziste.cz
www.zdravi-omlazeni.cz

25 let praxe v omlazení pleti, zkrášlování žen 
i mužů. Proměny, barevná typologie, návrhy 
účesů, líčení na všechny příležitosti, fotografie 
žen i mužů.

10 % na všechny vizážistické služby, 
na omlazení pleti, na líčení, na fotografo-
vání, na prodej kosmetiky a doplňků na 
regeneraci těla a doplnků na plodnost ženy 
15 % na všechny zakoupené dárkové pouka-
zy na vizážistické a fotografické služby
100 % na rodinné fotografie - fotografie 
partnera muže a 1 dítěte je po jakémkoliv 
zaplaceném fotografování ženy s vizážistic-
kou přípravou (mimo dotované fotografová-
ní) je rodinné foto s partnerem a s 1 dítětem 
navíc k tomuto fotografování zdarma

Ayurveda masáže brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.: +420 777 555 033
masaze.brno@email.cz
www.ajurveda-masaze-brno.cz

Masáže, relaxace. Pomoc na fyzické 
i psychické úrovni.

30 % na první návštěvu
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beauty style brno
Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel.: +420 799 506 472
BSBrno@gmail.com
www.beautystylebrno.cz

Poskytujeme služby - kosmetika, líčení a po-
radenství, masáže a tělové zábaly, manikúra, 
depilace, prodlužování a zhušťování řas.

100 % na kosmetické ošetření při nákupu 
kosmetického zboží nad 1 500 Kč 
50 % na kosmetické ošetření při nákupu 
kosmetického zboží nad 1 000 Kč 
35 % na balíček 5 hodin relaxačních nebo 
aroma masáží dle výběru 
30 % na klasickou manikúru 
30 % na P-Shine manikúru, vhodná 
i pro muže 
20 % na služby dle vlastního výběru 
každou 1. a 3. středu v měsíci

body concept

Zelný trh 11, 602 00 Brno
tel.: +420 608 772 677
brno@bodyconcept-brno.cz
www.kosmetickysalonbrno.cz

Kosmetické a estetické studio v centru Brna na-
bízí kosmetiku, kadeřnictví, neinvazivní estetická 
ošetření, masáže, pedikúru, pemanentní make-
-up, hubnoucí programy, ošetření celulitidy.

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

celostní péče martina 
hobzová neslovice
Pobočky:
•	 Žleb 152, 664 91 Neslovice
•	 Divadelní 3 (3. patro), 602 00 Brno

tel.: +420 605 581 553
mhobzova@celosti-pece.cz

10 % na masáže, odblokovávací 
poradenství, hloubkovou analýzu těla, 
detoxikaci, výživové poradenství

čas proměn
Ivaň 262, 691 23 Ivaň

tel.: +420 605 861 136
iva@kralovskefengshui.cz
www.kralovskefengshui.cz

Průvodkyně zdravého bydlení a života. Prová-
dím léčebné terapie, řešení vztahů a těžkých 
životních situací, školení fengshui, muziko-
terapie, online programy, návrhy firemních 
propagačních materiálů, zdravé stavby, osobní 
rozvoj, vnitřní síla, školení zdravého a harmo-
nického života, podpora zdraví a hojnosti, jóga, 
hodinový manžel.

20 % na konzultace zdravého bydlení 
a pracoviště, stavby, rekonstrukce, návrhy 
zahrad, léčivé masáže, harmonizace 
obytných prostor, geopatologické zóny

dagmar klajnová - prodej 
kosmetiky
Mezivodí 2190, 697 01 Kyjov
tel.: +420 725 038 182
dagmarklajnova@seznam.cz

Prodej značkové pleťové, tělové, vlasové 
a dekorativní kosmetiky Avon, včetně módních 
doplňků dle aktuálního katalogu.

15 % na celý sortiment Avon kosmetiky

dekorativní kosmetika  
tAnA a kArAJA, kosmetické 
glitry ip mAke-up
Křivánky 15, 642 00 Brno
tel.: +420 606 835 767
ilona.pavlatova@seznam.cz
www.ipmakeup.com

Využijte tutu kvalitní kosmetiku při každo-
denních i slavnostních příležitostech. TANA 
- šetrná kosmetika z egyptské hlíny. KARAJA - 
velmi snadné použití a trvanlivost. Obě značky 
mají atraktivní vzhled a jsou za příjemné ceny. 
Jedná se o profesionální dekorativní kosmetiku, 
se kterou pracují vizážisté a kosmetické salony. 
Limitovaná edice IP MAKE-UP nabízí pět nád-
herných odstínů jemných glitrů s kosmetickým 
atestem. Perfektně drží i bez lepení, jsou velmi 
krásnou ozdobou. Hodí se taky pro nail design. 
Jejich původní cena 250 Kč.

5 % TANA a KARAJA 
25 % glitry IP MAKE-UP

estetika brno
Marešova 8, 602 00 Brno
tel.: +420 604 103 000
recepce@estetikabrno.cz

www.estetikabrno.cz

Laserová trvalá epilace přístrojem Soprano.

40 % na každá jednotlivá zakoupená ošet-
ření trvalé laserové epilace Soprano a na 
běžný ceník služeb

Fit hany bany brno
Arbesova 12, 638 00 Brno
tel.: +420 548 211 682, +420 774 766 856
info@fithanybany-brno-lesna.cz
www.fithanybany-brno-lesna.cz

Dámské wellness fitness centrum nové gene-
race zaměřené na formování postavy pomocí 
přístrojů VacuShape, PowerPlate a kardiozony 
Kettler. Solárium a dětský koutek.

10 % na permanentky služby Fit Hany Bany

Fit liFe
Kotlanova 3a, 628 00 Brno
tel.: +420 736 544 535
datinska@gmail.com

S námi budete zdraví, krásní a fit. Poradenství 
v oblasti zdravé výživy, fitness, krásy a osobní-
ho rozvoje, regulace váhy, cvičení, vnější výživa 
pro kůži a pleť.  Naše zásada je zhubnout 
jednou a navždy. A tak navíc budete mít svého 
osobního poradce, který Vám pomůže dosáh-
nout úspěchu s našimi programy. Wellness 
instruktor • Instruktor jógy

10 % na veškeré služby v oblasti 
poradenství

Fitness studio havaj
Otakara Jaroše 235, 682 01 Vyškov
tel.: +420 777 324 807, +420 517 324 604
havaj@studiohavaj.cz
www.studiohavaj.cz

10 % na nabízené služby, slevy se nesčítají

Foot studio d3d
Dřevařská 18a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 212 942, +420 777 238 503
footstudio@columna.cz
www.columna.cz

Podologické vyšetření nohou, zjištění stavu va-
šich chodidel. Poradenství, jak správně obouvat 
a pečovat o své nohy.

rodinná sleva - při vyšetření alespoň jedno-
ho z rodičů, vyšetření dítěte ve výši 100 Kč
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hannah beauty zone, s.r.o.
Kubíčkova 8, 635 00 Brno
tel.: +420 773 900 822, +420 539 011 144
info@beauty-zone.cz
www.beauty-zone.cz
 
10 % na kompletní služby nehtového 
studia a na komletní kosmetické ošetření, 
pedikúru 
51 % na přístrojovou lymfatickou masáž 
50 minut (nohy, břicho a ruce) - cena pro 
Rodinné pasy za 99 Kč 
50 % na kavitační liposukci (45 minut) - 
cena pro Rodinné pasy za 980 Kč 
50 % na radiofrekvenční ošetření (facelif-
ting) - cena pro Rodinné pasy za 350 Kč

hAnnAh beauty zone, s.r.o.
Žarošická 24, 621 00 Brno
tel.: +420 773 900 822
info@beauty-zone.cz
www.beauty-zone.cz
 
10 % na služby 
50 % na přístrojovou lymfatickou masáž 50 
min. za 99 Kč, včetně ručního návleku

chcete být stále krásní?  
studio nikA
Mezivodí 2223, 697 01 Kyjov
tel.:  +420 774 944 006,  

+420 774 844 006
v.schwendtova@seznam.cz
www.studio-nika.cz
 
10 % na nabízené služby - vizážistka, 
permanentní make-up

Jana sekaninová
Slovákova 2, 602 00 Brno
tel.: +420 608 618 609
info@janasekaninova.cz
www.janasekaninova.cz

Kurz Snižování nadváhy podle PhDr.Ivy Málkové 
je výbornou metodou jak zdravě hubnout 
a váhu si udržet - podle hesla: hubneme 
s rozumem, zdravě a natrvalo. Detoxikací 
odstraníme potíže, které jsou teprve zárodkem 
problému a člověk je často přehlíží nebo je 
podceňuje. Řízená a kontrolovaná Detoxikace 
podle MUDr.J.Jonáše odhaluje příčiny 
zdravotních problémů a je jednou z metod 
přistupujících k organismu komplexním 
přístupem.

10 % na ostatní služby 
15 % na kurzy hubnutí

Jaroslava maxová
Vodova 78, 612 00 Brno
tel.: +420 732 603 692, +420 549 254 418
maxovabrno@centrum.cz

Certifikované přírodní produkty rostlinného 
a horského původu, 15% sleva ihned.

15 % na certifikované přírodní produkty

kadeřnice lenka rousová - 
salón le chat
Dominikánské nám. 5, 602 00 Brno
tel.: +420 736 533 025
lenkarousova@gmail.com
www.lenkarousova.webnode.cz

Střihy, barvení, melírování dle módních trendů. 
Péče o vlasy s kosmetikou Alcina a Goldwell. 
Přijďte se ostříhat s celou rodinkou. Pro objed-
nání vždy volejte předem na 736 533 025.

10 % na kadeřnické služby, nevztahuje se 
na prodej vlasové kosmetiky

kadeřnictví a vlasový design
Národní tř. 15, 1. patro, 695 01 Hodonín
tel.: +420 602 613 612
martinabilkova@seznam.cz
www.kadernictviaholicstvihodonin.webnode.cz

Stříhání dámské, pánské, dětské. Americké 
barvení, brazilský keratin, prodlužování vlasů.

10 % na všechny služby kromě prodeje 
výrobků a prodlužování vlasů

kadeřnictví boby centrum 
veronika krakovičová
Sportovní 2a, 602 00 Brno
tel.: +420 606 486 731
verkra@email.cz
www.brnenskekadernictvi.cz

Kompletní kadeřnické služby - dámské, dětské, 
páínské. Otevírací doba 8:00 - 20:00. Stříháme 
na objednávku. Pracujeme s výrobky Schwarz-
kopf Professional.

10 % při min. útratě 300 Kč

kadeřnictví, kosmetika, 
manikúra, pedikúra - studio 
nikA
Mezivodí 2223, 697 01 Kyjov
tel.:  +420 776 110 364, +420 774 844 006,  

+420 603 430 829, +420 737 614 315, 
+420 774 097 088

v.schwendtova@seznam.cz
www.studio-nika.cz
 
10 % na nabízené služby

kadeřnictví, kosmetika, 
modeláž nehtů studio havaj
Otakara Jaroše 235, 682 01 Vyškov
tel.: +420 777 324 807, +420 517 324 604
havaj@studiohavaj.cz
www.studiohavaj.cz

10 % na nabízené služby, slevy se nesčítají

kosmetické a masérské 
služby vesselka nesnídalová
Františkánská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 608 401 074
nesnidalova.wessi@seznam.cz

Anticelulitní program, kosmetika, masáže, 
epilace, jontová detoxikace.

10 % 

kosmetické a vizážistické 
studio s fotoatelierem -  
ilona pavlatová
Sukova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 606 835 767
ilona.pavlatova@seznam.cz
www.ipmakeup.com

Naučte se vytvořit si snadno a rychle ten 
správný make-up pod vedením mistryně 
ČR v make-upu 2007. Vypadat dobře znamená 
cítit se dobře. Původní cena 1800 Kč. Naše 
studio se nachází ve 4. patře.

10 % na neslevněné služby, vyjma svatební 
vizáže a kurzů líčení pro profesionály.

kosmetické a vizážistické 
studio s fotoatelierem -  
ilona pavlatová
Sukova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 606 835 767
ilona.pavlatova@seznam.cz
www.ipmakeup.com

Mistryně ČR v make-upu 2007 Vás profesionál-
ně nalíčí. Jako upomínku obdržíte 3 fotografie 
(v elektronické podobě - 1 před a 2 po). Jako 
bonus navíc dostanete černobílé verze uprave-
ných fotografií. Původní cena 1660 Kč.

10 % na neslevněné služby, vyjma svatební 
vizáže a kurzů líčení pro profesionály.
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kosmetické studio  
bellus castellus
Jeřabinova 34, 602 00 Brno
tel.: +420 739 849 888
bockova-zuzana@seznam.cz
www.kosmetikaZBC.cz

20 % na kosmetické služby

kosmetické studio  
domino
Hraniční 60, 691 41 Břeclav
tel.: +420 519 372 412
m.opavska@atlas.cz
www.kosmetikadomino.webnode.cz

Kosmetické studio Domino je salon zaměře-
ný na zdraví a relaxaci. Již od roku 1996 se 
pravidelně proškolujeme u nás i v zahraničí, 
absolvujeme odborné semináře, sledujeme 
nejnovější trendy a preferujeme individuální 
přístup ke klientovi, profesionalitu a kreativitu. 
Používáme profesionální kosmetiku Alcina 
a wellness program Biodroga.

15 % na celkové kosmetické ošetření

kosmetický sAlon horský 
tymián - hAnA bArtoŇová
Plachty 12C, 634 00 Brno
tel.: +420 777 860 385; 604 127 218
hana.bartonova@gmail.com

... ošetření pleti tou nejšetrnější kosmeti-
kou... - kosmetické ošetření bez škodlivých 
chemických přísad - šetrný chemický peeling 
za použití organických kyselin  - depilace 
teplým voskem - úprava a barvení obočí - 
barvení řas, trvalá na řasy - přístrojové ošetření 
pleti - příprava kosmetických přípravků na 
míru - BEZ nebezpečné chemie - kosmetická 
poradna  MOŽNOST OŠETŘENÍ I O VÍKENDU 
BEZ PŘÍPLATKU

15 % na kosmetické ošetření výhradně 
s bio přírodní kosmetikou bez škodlivých 
chemických přísad, kromě běžných 
kosmetických služeb i šetrný chemický 
peeling za použití organických kyselin

kosmetika Jana Weissová
Antala Staška 2, 613 00 Brno
tel.: +420 608 827 154
jwrk@seznam.cz
www.s-salon.cz

25 % na kompletní kosmetické ošetření 
pleti

léčitelství peruánské 
Amazonie
Bratislavská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 721 153 979

Nabízím diagnostiky nemocí, tradiční 
šamanské léčitelství peruánské Amazonie, 
bioenergetické očisty a harmonizace prostředí. 
Zabývám se prodejem bylin.

5 % na amazonské bylinky 
5 % na harmonizaci prostředí 
a bioenergetiskou očistu 
5 % na meditaci 
10 % na diagnostiku nemoci 
20 % na osobní léčebnou terapii, masáž 
lymfa

leyden s.r.o.
Jarošova 12, 669 02 Znojmo
tel.: +420 603 244 379
toprelax@seznam.cz
www.toprelax.cz

Wellness studio Toprelax specialista na 
relaxaci, detoxikaci a tvarování postavy podle 
posledních světových trendů. Solná jeskyně, 
vibrosauna, stepper, masážní křesla.

10 % na wellness procedury  
ze základní ceny 
10 % na vstup do solné jeskyně  
ze základní ceny

manelo - beauty salon
Zelný trh 292/11, 602 00 Brno
tel.: +420 608 772 677
brno@kosmetickysalonbrno.com
www.kosmetickysalonbrno.com

Najdete u nás kompletní služby pro ošetření 
pleti, péči o tělo, hubnoucí procedury, zábaly, 
kadeřnictví, manikúru, prodlužování řas.

15 % na kosmetické služby, přístrojové 
ošetření, zábaly, prodlužování řas

masáže - mvdr. Jiří svobodný
Husova 8a, 602 00 Brno
tel.: +420 737 109 876
j.svobodny@seznam.cz
www.masaze-brno-husova.cz

Masáže jsou mým velkým koníčkem a dlou-
holetou zálibou. Profesionálně se masérské 
činnosti věnuji od roku 2011, kdy jsem 
absolvoval rekvalifikační kurz v Brně. Postupně 
navštěvuji další odborná školení a vzdělávací 

akce, abych Vám, svým klientům, mohl nabíd-
nout a poskytovat co nejkvalitnější a vše-
stranné služby. Výběr masáže se zákazníkem 
konzultuji, pokud o to projeví zájem a vždy se 
snažím v maximální možné míře respektovat 
jeho potřeby a přání. Velmi mě zajímá sledovat 
u klienta pozitivní reakce na masáž, a proto 
pracuji převážně intuitivně. Největší odměnou 
pro mě je odchází-li klient z masáže spokojený, 
uvolněný a zbavený bolesti.

25 % na masáže z nabídky uvedené 
na webových stránkách

masáže domino
Pobočky:
•	 Zoubkova 36, 634 00 Brno
•	 Třída kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno
•	 Voříškova 43, 623 00 Brno

tel.: +420 776 184 034
info@masazedomino.eu
www.masazedomino.eu

Klasické, sportovní, reflexní, lymfatické, kos-
metické masáže. Baňkování, Dornova metoda 
a masáže pro těhotné.

20 % 

masáže karel stöger
Veveří 111, 616 00 Brno
tel.: +420 604 530 878
masazebrno@email.cz
www.masazeinfo.cz

Relaxační olejové masáže, thajské masáže, 
masáže lávovými kameny, lymfatické masáže, 
masáže nohou, autokorekční lehátko.

10 % na vše, kromě akčních cen

masáže lenka pukančíková
Komenského 9, 682 01 Vyškov
tel.: +420 605 272 771
info@masaze-vyskov.cz
www.masaze-vyskov.cz

Přijďte si prožít příjemnou masáž za zvuku 
relaxační hudby která vás oprostí od všedních 
problémů a navodí pocit uvolnění. Provádím 
Čínskou masáž TUINA, relaxační masáž, spor-
tovní masáž, baňkování, medovou masáž, reiki, 
reflexologii nohou, lifting a lymfatické masáže 
(lymfatická masáž je vhodná i pro děti). Stále 
rozšiřuji své vzdělání v seminářích. Pravidelné 
masírování napomáhá k odstranění většiny 
zdravotních potíží. Nabízím individuální přístup 
ke každému klientovi.  Pracuji každý den i o 
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víkendu dle objednávek. Objednat se můžete 
telefonicky nebo e-mailem.

10 % na nabízené služby

masáže martin vodvářka
Pobočky:
•	 Husova 8a, 602 00 Brno 

tel.: +420 732 271 426 
masazemv@seznam.cz

•	 Rolnická 659/3, 625 00 Brno 
tel.: +420 732 271 426 
info@martinvodvarka.cz

www.martinvodvarka.cz

Relaxace těla i duše v podobě příjemné 
masáže v centru Brna (v blízkosti Šilingro-
va náměstí). Nabídka klasické a sportovní 
masáže, baňkování, lávové kameny, breusso-
va metoda a medová masáž. Relaxace těla 
i duše v podobě příjemné masáže v centru 
Brna (v blízkosti Šilingrova náměstí). Nabídka 
klasické, sportovní masáže, baňkování, lávové 
kameny, breussova metoda a medová masáž. 
Prodej svíček ze 100% včelího vosku, lité do 
forem, stáčené z včelích pláství.

20 % na svíčky při nákupu svíček 
v minimální hodnotě 150 Kč 
10 % na masáže

masáže u vás doma,  
nebo ve firmě
Na Bítýškách 581, 664 71 Veverská Bítýška
tel.: +420 606 567 471
kriz.masaze@seznam.cz
www.masaze-doma.cz

Klasické masáže, medové masáže, antice-
lulitidní masáže, suj jok, Tuina, baňkování, 
moxování, detoxikační masáže, aromaterapie, 
akupresura. Masáže na rodinných akcích, 
prodej přírodní kosmetiky ATOK a ekologicky 
šetrných výrobků Missiva.

5 % na ostatní 
25 % na hodinovou masáž

masáže v brně
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 737 906 501
ladislav.kabelka@gmail.com
www.masaze-v-brne.cz

Ze širokého spektra masáží si můžete užít 
klasickou relaxační, speciální masáže jako je 
aroma, Bressova, medová masáž, ale třeba 
i manuální lymfatickou masáž nebo masáž 

proti celulitidě. V neposlední řadě lze vyzkoušet 
i baňkování Gua-sha.

10 % na hodinovou masáž dle vlastního 
výběru. Nevztahuje se na balíčky

mgr. soňa štěpánková
Viničné Šumice 85, 664 06 Viničné Šumice
tel.: +420 773 162 986
info@slaskousona.cz
www.slaskousona.cz

Léčebné terapie, osobní koučink, kurzy ženství 
a rodičovství řešení zdravotních problémů 

5 % na online registraci na program 
Probuzení bohyně 
5 % na zápisné terapie Cesta

obuv čipera a syn
T. Procházky 5, 664 91 Ivančice
tel.: +420 739 633 836
1janaurban@seznam.cz

10 % na dětskou obuv, slevu lze uplatnit od 
částky 150 Kč, nevztahuje se na akční a již 
slevněné zboží

pedikúra ivana volavá
Zoubkova 36, 634 00 Brno
tel.: +420 776 104 199
ivolava@volny.cz

Pedikúra, manikúra, modeláž nehtů.

10 % na veškeré nabízené služby

pedikúra, manikúra, modeláž 
nehtů, reflexní masáž
Merhautova 134, Źebětínská 26, 613 00 Brno
tel.: +420 603 116 299
michaelazivotska@seznam.cz

Pedikúra, manikúra, modeláž nehtů, reflexní 
masáž plosek. Možnost služby i u vás doma.

10 % na služby, nevztahuje se na službu 
u vás doma

relaxační centrum -  
hotel panon
Koupelní 4, 695 01 Hodonín
tel.: +420 775 235 799
misel.mm@email.cz
www.hotelpanon.cz
www.masaze-hodonin.cz

10 % na nabízené služby

relaxační centrum  
schůzka 7.13
Tovární 127/3, 664 64 Dolní Kounice
tel.: +420 605 905 271
info@schuzka7-13.cz
www.schuzka7-13.cz

V příjemném a klidném prostředí si vyberte 
některou z masážních technik: klasické ma-
sáže, baňkování, indická masáž hlavy, reflexní 
masáž, havajská masáž Lomi-Lomi, medová 
masáž, masáž lávovými kameny, lymfatické 
masáže, masáže měkkými technikami, anti-
celulitidové masáže i se zábaly a ultrazvukem, 
rašelinové zábaly a nebo luxusní čokoládovou 
terapii. Najdete u nás komplex i dalších služeb 
o tělo – kosmetika, pedikúra,manikúra,tetování, 
výživové poradenství. Probíhají u nás wellnes 
dny – celodenní rozmazlování s obědem a ob-
čerstvením zdarma. 9.5.u nás probíhá možnost 
využití ošetření IPL (intenzivní pulsní světlo). 
Touto naprosto bezpečnou metodou je možno 
provádět – fotoepilace těla, obličeje, fotoomla-
zení, odstranění pigmentových skvrn, odstra-
nění rozšířených žilek.Objednávky přijímáme 
osobně na recepci nebo na tel.: +420 777 008 
713 Více informací na stránkách společnosti, 
která tento zákrok u nás provádí –  
www.lotus-beauty.cz

10 % na všechny typy masáží, slevu nelze 
uplatnit na akce a dárkové poukazy

relaxační studio havaj
Otakara Jaroše 235, 682 01 Vyškov
tel.: +420 777 324 807, +420 517 324 604
havaj@studiohavaj.cz
www.studiohavaj.cz

10 % na nabízené služby, slevy se nesčítají

salon lila - masáže 
h. palečková
nám. 5. května 1406, 666 02 Předklášteří
tel.: +420 606 095 740
lila-paleckova@seznam.cz
www.masaze-paleckova.webnode.cz

Masáže klasické a relaxační, medové, protice-
lulitidn, protimigrénové, andělské relaxační.

5 % na všechny masáže 
25 % při koupi permanentky 
na 10 proticelulitidových masáží

solární studio naomi - brno
Nám. Svobody 96/2, 602 00 Brno
tel.: +420 542 210 363
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studio.naomi@seznam.cz
www.studionaomi.cz

Proč věnovat péči o své tělo a současně 
i své pokožce? Nehledě na to, že pokožka je 
největším orgánem našeho těla, zaslouží si 
přinejmenším tolik pozornosti, jakou věnujeme 
zdravé výživě, pitnému režimu atd. UV-trubice 
v solárních studiích jsou konstruovány na bázi 
slunečních paprsků s UVA a UVB zářením, nic-
méně mají tu neskutečnou výhodu, že u nich 
máte stoprocentní kontrolu nad intenzitou 
a délkou přijímaného záření. Pokud přistupu-
jete k opalování zodpovědně, nemůže se vám 
přihodit poškození kůže. Naše studia vždy 
doporučují přidat speciální kosmetiku, které je 
v současné době nepřeberně. Je dobré použí-
vat při opalování i speciální brýle, aby nebyly 
vaše oči vystaveny případnému záření. Když si 
nevíte rady, náš personál vám vždy přispěchá 
na pomoc s odbornou radou.

50 % na stroje Ergoline nebo Joltron 
turbo za 147 Kč na kolik minut chcete 
- maximální doba opalování je 15 minut - 
běžná cena 300 Kč/15 min.

solná jeskyně hvězdička
Horníkova 34, 628 00 Brno
tel.: +420 777 162 522
veronika.smidova@volny.cz
www.brnoprodeti.cz

Mořské klima na dosah. Jeden relaxační pobyt 
nahradí 2 až 3 dny u moře.

30 % 

solná jeskyně lidická
Lidická 13, 690 03 Břeclav
tel.: +420 724 414 016
www.solnajeskynebreclav.cz

40 % na permanentku z plného vstupného, 
slevy nelze kombinovat 
30 % na vstup z plného vstupného, slevy 
nelze kombinovat

solná jeskyně orchidea
Makovského náměstí 2, budova Medispol, 
616 00 Brno
tel.:  +420 539 090 235, +420 773 625 516, 

+420 724 163 050
alenapanesova@centrum.cz
www.solna-orchidea.cz

Solná jeskyně Orchidea - relaxace a zdraví 
v jednom. Pro děti skluzavka, hračky, písničky 

na CD, mořské akvárium. Kosmetické služby 
lze využít v příjemném prostředí solné jeskyně 
Orchidea, s pomocí produktů kosmetiky 
Macon, obsahující mořský extrakt (kaviár, 
minerální soli, vitaminy, mořské řasy) spojíme 
s odlíčením, masáží dekoltu, krku a obličeje, 
maskou a závěrečným ošetřením. Poskytovaná 
sleva se nevztahuje na ostatní akce a slevy.

20 % na jednorázové vstupné

solná jeskyně stAr
Jugoslávská 27, 613 00 Brno
tel.: +420 545 241 693
solna.star@seznam.cz
www.zdravivbrne.cz

Jeskyně je postavena výhradně ze soli z Mrtvé-
ho moře a vybavena kvalitní vzduchotechnikou, 
což zaručuje blahodárné účinky při léčbě 
astmatu, kožních a respiračních onemocnění.

40 % ze základního vstupného na pobyt 
v solné jeskyni

studio a Agentura bianca

Vranovská 19, 614 00 Brno
tel.: +420 608 777 459
info@bianca-agency.cz
www.StudioBianca.cz

Vzdělávací, pohybové a relaxační studio. 
Rehabilitační a kondiční cvičení kojenců, batolat, 
dětí a dospělých. Laktační poradna. Výuka spo-
lečenských tanců. Školící Vzdělávací, pohybové 
a relaxační studio Brno, kulturní agentura. Pořá-
dá akreditované vzdělávací akce pro zdravot-
níky, pedagogy i laickou veřejnost, kurzy první 
pomoci. Studio nabízí rehabilitační cvičení na 
balonech pro kojence i batolata, baby masáže. 
Zdravotní a posilovací cvičení na balonech pro 
ženy i muže. Taneční škola zajišťuje pohybově 
taneční kurzy pro děti, výuku společenských 
tanců pro začátečníky i sportovce. Umělecká 
agentura se zaměřuje na tvorbu dětských kultur-
ních pořadů, dětských dnů a karnevalů.

10 % na půlroční nebo čtvrtletní kurzovné 
do všech pravidelných kurzů a na všechny 
semináře zaměřené na ochranu zdraví 
a psychomotorický vývoj dětí. Sleva se 
vztahuje i na služby dětské a laktační 
poradny.

studio elegant kadeřnictví
Komenského 190, 691 23 Pohořelice
tel.: +420 737 628 512
studioelegant@seznam.cz

Kadeřnictví dámské - pánské - dětské - 
Prodlužování vlasů - Narovnání a ošetření 
vlasů Brazilským keratinem - Prodej dárkových 
poukazů

10 % na kadeřnictví

studio elegant solárium 
a kosmetika
Komenského 190, 691 23 Pohořelice
tel.: +420 608 552 519
studioelegant@seznam.cz

solárium vertikální a horizontální - laserové 
ošetření pleti - odstranění pigmentových skvrn, 
akné, vrásek, atopického exému, jizev, padání 
vlasů, oparů - prodej dárkových poukazů

10 % na solária, laserové ošetření pleti

studio estetic
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
tel.: +420 607 694 793

Všechny ženy chtějí stejnou věc, a to zachovat 
si svou krásu. Zveme vás poznávat tajemství 
francouzské kosmetiky Maria Galland.

10 % na kompletní ošetření pleti

studio linie
Kotlářská 35a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 247 300, +420 777 867 795
info@studiolinie.cz
www.studiolinie.cz

Ruční masáže, thajská masáž, lávové kameny, 
havajská masáž - lomi lomi, chemický peeling, 
infrasauna.

10 % 

studio magnolie
Oblá 53, Nový Lískovec, 634 00 Brno
tel.: +420 608 275 770
sarkakopec@seznam.cz
www.studiomagnolie.cz

Kadeřnictví,kosmetika,masáže,prodlužovaní 
řas,vizáž. Obchůdek: pěstící a tělová kosmetika 
a Ryor, dekorativní kosmetika Regina, Vlasová 
kosmetika Insight, Doplňky stravy Finclub Tera-
peutický obchůdek: domácí přírodní kosmetika/
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olejíčky, svíčky, vůně do bytu, mýdla, sůl 
do koupele a jiné/ Vše najdete na  
www.studiomagnolie.cz

5 % na služby relaxačního studia a prodej 
5 % na pobyty

studio mirka
Nová 288, 664 47 Střelice
tel.: +420 739 240 298
miroslava.hemalova@seznam.cz
www.masaze-strelice.webnode.cz

Studio Mirka nabízí: lifting obličeje, aroma-
masáž zad, bowenovu terapii I, lymfodrenáž 
obličeje a dekoltu, reflexní terapii lymfatického 
systému na plosce nohou, rekondiční masáž 
zad, šíje a jednotlivých partií, detoxikační 
medovou masáž. Nabízí rakytníkové sirupy pro 
děti, diabetiky, bylinkové čaje. (nevztahuje se 
sleva).

20 % 

studio tyché
Merhautova 224, 613 00 Brno
tel.: +420 739 222 978
monikaulbrichova@hotmail.com
 
50 % na čokoládovou masáž

top morAviA Q, s.r.o.
Novoměstská 2, 621 00 Brno
tel.: +420 739 683 004
info@krqabicky.com
www.krabicky.com

Program Krabičky je výsledkem dlouhodobé 
práce dietologického studia léčebného 
diagnostického centra Top Moravia Health. 
Odborníci na racionální a vyváženou stravu 
sestavili dlouhodobý jídelníček určený těm, 
kteří se: chtějí zbavit přebytečných kilogramů 
bez hladovění chtějí zůstat štíhlí potřebují 
snížit obsah cukru a cholesterolu v krvi 
chtějí mít stále po ruce jídlo, které nemusí 
připravovat.

10 % na měsíční kůru pro jednu osobu 
15 % na měsíční kůru pro dvě osoby

využití Avs přístroje 
v samouživatelské praxi
Havlíčkova 69, 695 01 Hodonín
tel.:  +420 774 584 352, (12.00–19.00) 

+420 518 340 963
mariemakovska@seznam.cz
www.galaxy.cz

Okamžité psychické a fyzické uvolnění, od-
stranění stresu, zlepšení soustředění na učivo, 
nezájem o drogy všech typů, odstranění trémy 
a napětí, zlepšení metabolismu. Vyšší sekrece 
růstových hormonů, endorfinů, dopaminu, 
vit. D, kolagenu a další jedinečné účinky. AVS 
přístroj funguje na každého.

10 % na poslech 
5 % na koupi přístroje AVS (přičítá se 
ke slevám i akcím, které poskytuje přímo 
firma Galaxy)

Wellnes hotel panorama - 
Wellness centrum vitaline

Těchov 168, 678 01 Blansko
tel.: +420 606 722 951, +420 516 418 111
info@hotelpanorama.cz
www.hotelpanorama.cz

Bazén se slanou vodou, whirlpool, 3 sauny, 
solární louka Kneipp, masáže, aromamasáže, 
lymfodrenáž, baňkování, lávové kameny, hyd-
romasáž, detoxikace, zábaly. Uhličité koupele. 
Profesionální přístup i prostředí. Ke každému 
vstupu do wellness centra je pro držitele Rodin-
ného pasu jako bonus masáž na profesionálním 
vodním vyhřívaném lůžku!!! Výhody a slevy nelze 
sčítat. Nutná rezervace na +420 516 418 111.

100 % poukaz na hydromasáže při platbě 
dvouhodinového vstupu do našeho 
wellness centra „VitaLine“ pro 2 osoby

Wellness centrum  
hotel kraví hora
Bořetice 510, 691 08 Bořetice
tel.: +420 519 430 090
hotel@kravihora.cz
www.kravihora.cz

Výřivý masážní bazén, finská aroma sauna, 
parní lázeň s vytvořením mořského klima, 
tepidárium s vyhřívanými relaxačními lehátky, 
hudbou a aroma klimatem.

50 % pro děti od 3 do 12 let

Wellness sladovna

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
tel.: +420 539 086 305
info@hotelsladovna.cz
www.hotelsladovna.cz

Vybudovali jsme pro vás exkluzivní wellness 
centrum s atmosférou, kterou se prolíná his-
torie, moderní funkčnost a komfort. Nabízíme: 
vnitřní bazén, whirlpool, infrakabina, saunový 
svět (finská, bio aroma, parní aroma a parní 
solná sauna, Kneippův chodník, tepidarium, 
odpočívárna), kosmetika, masáže

15 % na vstup pro 1 dospělého + 1 dítě 
20 % na vstup pro 1 dospělého + děti 
25 % na vstup pro rodinu (2 dospělí + děti)
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potrAviny
bioprodejna schůzka 
7.13 s.r.o.
Tovární 127/3, 664 64 Dolní Kounice
tel.: +420 605 905 271
info@schuzka7-13.cz
www.schuzka7-13.cz

Bioprodejna se širokým sortimentem zdravé 
výživy v příznivých cenách, bezlepková 
dieta, kozí produkty, chlazené zboží ,čaje, 
koření, potravinové doplňky, biokosmetika, 
ekodrogerie, víno, šperky. Od jara opět 
zahájen provoz biobedýnek. Nejvíce 
zastoupené značky dodavatelů – Pro bio; 
Country- life; Bionebio; Sunfooud; Grešík; 
Sonnentor; Salus; Topvet; Naděje Podhorná; 
Ryor. Nově jsme zařazeni do sítě výměnných 
bombiček na sodu a prodej výrobníků značky 
Sodastream. Nabídky prodejny byla rozšířena 
o kvasnicové nepasterované pivo Opat.

10 % na nákup zboží při nákupu nad 500 Kč

boutique Gurmán
Kobližná 47/19, OD Vichr, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 202
info@syry-brno.cz
www.vemena.cz/brno/kontakt

10 % na sýry

boutique Gurmán
Skandinávská 2 (Avion Shoppink Park), 
619 00 Brno
tel.: +420 604 232 202
info@syry-brno.cz
www.vemena.cz

10 % na sýry

boutique Gurmán
Husova 108/5, 682 01 Vyškov
tel.: +420 605458 400
gurmanvyskov@seznam.cz
www.vemena.cz

10 % na sýry

Family refresh s.r.o.
Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno
tel.: +420 774 076 218
tomprikryl@seznam.cz

Rádi bychom Vás pozvali do NOVĚ otevřené Rodin-
né kavárny a kantýny, kde najdete příjemnou amo-

sféru na posezení a ochutnávku našich sladkostí. 
Přijďte na jakoukoliv kávu a jakýkoliv zákusek dle 
Vašeho výběru, „Káva a zákusek za 65,-“

32 %

prAmen - brněnkA,spol.s.r.o.

Pobočky:
•	 Purkyňova 35 d, 612 00 Brno
•	 Libušina třída 23, 623 00 Brno
•	 nám. Míru 1, 602 00 Brno
•	 Cihlářská 26, 602 00 Brno

tel.: +420 602 759 160
skrdlik@brnenka.cz
www.brnenka.cz

Maloobchodní prodejna potravin, široký 
sortiment, regionální výrobky, možnost platby 
kartou a stravenkami, možnost výběru peněz na 
pokladně (cashback), Sazka, kavárna, WC v pro-
dejně. Sleva se nevztahuje na tisk, časopisy, 
DVD. Sleva se poskytuje na tyto skupiny výrob-
ků, pokud nejsou v letákových, trvalých nebo 
v promočních akcích: Uzeniny, mražené výrobky, 
nápoje nealko, pivo, džusy, sirupy, energetické 
nápoje, alkohol, víno - láhev, cukrovinky, káva, 
kakao, pečivové směsi, čaje, těstoviny, koření, 
polévky, krmivo pro psy, konzervy, slané pečivo-
-chipsy, drogerie, rýže, luštěniny, Albi, kancelář-
ské potřeby, bižuterii, baterie, ponožky.

3% sleva na vybraný sortiment v hotovosti 
(ne stravenky, ne na karty, letákové 
a slevové akce.)

revenium, z.s.
Špitálka 91/23, 602 00 Brno
tel.: +420 732 552 753
logistika@revenium.cz
www.naturpark12.cz

Pražírna výběrové kávy NATURPARK 12 na 
adrese Kokořín 12 je sociální podnik neziskové 
organizace Revenium založený na respektu 
k lidem, přírodě, zdrojům i finálnímu produktu. 
Slovo „výběrová“ není u naší kávy jen šperk na 
etiketě. Je garancí , že výběru druhu kávy, zemi 

původu i technologii pražení věnujeme velkou 
pozornost. Na výrobě a distribuci kávy se podílí 
lidé se zdravotním postižením a znevýhodněním.

10 % na nákup zrnkové kávy na e-shopu 
www.naturpark12.cz při zadání kódu KAVA10

vinné sklepy lechovice  
spol. s.r.o.
Pobočky:
•	 Borotice 76, 671 78 Borotice 

tel.: +420 602 492 144 
info@vslechovice.cz

•	 Lechovice 60, 671 63 Lechovice 
tel.: +420 725 545 049 
lechovice@vslechovice.cz

•	 Loucká 24/3 (Konírna Louckého kláštera), 
669 02 Znojmo 
tel.: +420 721 952 180 
znojmo@vslechovice.cz

www.vslechovice.cz

Poskytování slevy 10 % na celý sortiment vín 
z naší produkce - s uvedením výjimky a to „sle-
va se nevztahuje na sekt Vranov“ (tento produkt 
pro nás má zvláštní charakter, je „zatížen dob-
ročinnou misí“). V současnosti nabízená sleva 
také nazahrnuje slevy na vstupné a akce, které 
pořádáme, ale pouze na sortiment vín.

10 % na veškerá vína prodávaná 
v podnikové prodejně

vinotéka sonneck
Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno
tel.: +420 603 441 418
info@sonneck.cz
www.sonneck.cz

5 % na veškerý sortiment

vinotéka Wine & Gourmet 
specialties
Nám. Svobody 17 (Dům pánů z Lipé),  
602 00 Brno
tel.: +420 775 509 711
wgs1@post.cz

Vinotéka Wine & Gourmet Specialties vám 
nabízí tuzemská a zahraniční vína, koňaky, 
Champagne, prémiové rumy, kvalitní zahraniční 
čokolády, sýry, olivy, vinařské potřeby, dárková 
balení. PO–SO 9:30–19:00 NE- zavřeno

12 % na veškerý sortiment
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sport
1. mezinárodní 
cykloturistické centrum 
služeb a informací v čr
Melkusova 3053, 669 02 Znojmo
tel.: +420 608 736 135
cykloklubznojmo@seznam.cz
www.cykloklubznojmo.cz

Specializované cykloturistické centrum služeb 
a informací je ideálním místem pro získání 
potřebných informací pro vaše cyklistické 
výlety v regionu Znojemsko. Zároveň si můžete 
vybrat z široké nabídky cyklistických potřeb 
a doplňků s cyklistickou tematikou. Každý 
cyklista má jednou za rok narozeniny a svátek... 
Areál Znovínu Znojmo a.s. - naproti vstupu na 
koupaliště Louka.

20 % na jednorázovou zápůjčku koloběžek 
kostka, klasických kol a šlapacích kárek 
pro všechny členy rodin

Abc cyklosport s.r.o.
Osová 4, 625 00 Brno
tel.: +420 725 749 275
abccyklosport2@seznam.cz
www.abccyklosport.cz

Prodej a servis jízdních kol Sportovní obuv + 
oblečení MIZUNO cyklopřilby GIRO + BELL

5 % na jízdní kola ROCK MACHINE + 
výrobky KETTLER 
10 % na sportovní obuv a oblečení 
MIZUNO + cyklopřilby BELL a GIRO. Sleva 
se nevztahuje na již zlevněné zboží a při 
platbě kartou.

Albe Group plus s.r.o. - 
centrum potápění brno
Veveří 8, 602 00 Brno
tel.: +420 736 631 115
info@albegroup.cz
www.albegroup.cz

10 % na potápění na zkoušku - program 
exkluziv. Potápění v kompletní potápěčské 
výstroji v areálu bazénu Kraví hora Brno

Alpine pro morAvA  
spol. s r.o.
Masarykovo nám. 40, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 322 259, +420 739 321 064
petra.hudcova@hzh.cz
www.alpinepro.com

10 % na prodej sportovního zboží, sleva 
se vztahuje na nezlevněné zboží a nelze ji 
kombinovat s jinými slevami, které firma 
Alpine Pro poskytuje

Aquapark kohoutovice
Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno
tel.: +420 533 033 863 - pokladna
balaban@starezspost.cz
www.aquapark-kohoutovice.cz

Plavecký bazén (6 drah), relaxační bazén 
s atrakcemi (vodní trysky, perličky, divoká 
řeka), vířivka, tobogán (90 m), letní bazén 
se sluneční terasou, sauna, pára, dětské 
brouzdaliště, občerstvení, posilovna.

10 % Po–Pá (mimo prázdniny) na vstupné 
1, 2, 3 h v kategorii vstupného: základní (tj. 
dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

Aquapark kohoutovice
Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno
tel.: +420 730 157 526
wolfova@starezsport.cz
aqpark.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec) Slevy : 10 % Po–Pá (mimo prázdniny) 
na vstupné 1,5; 2,5; 3,5 h v kategorii vstupného: 
základní (tj., dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

10 % na vstupné 1,5; 2,5; 3,5 h v kategorii 
vstupného: základní (tj., dospělý) a dítě 
6–14 let včetně.

Aquapark vyškov

Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 330 008
jaroslav.hastik@smmvyskova.cz
www.smmvyskova.cz

Celoroční provoz v Aquaparku Vyškov nabízí 
krytý bazén 25 × 12,5 m, vířivá vana, sauny 
finská a parní, sekce atrakcí: tobogány 90 m, 

44 m, divoký kanál, masážní lavice. Vyhřívaný 
venkovní bazén 50 × 21 m s dětským brouzda-
lištěm, dvojskuzavkou, plážovým volejbalem 
a trampolínou.

10 % - poskytovanou slevu nelze uplatnit 
u vstupenky, na kterou je nějaká sleva již 
poskytnuta, tudíž slevy nelze kumulovat

Asics-As
Kopečná 46, 602 00 Brno
tel.: +420 775 664 089
zbynek@asics.as
www.asics.as

Prodej sportovní obuvi Asics a Mizuno, sportovní 
boty pro běh, chůzi, floorbal, squash. Kvalitní 
sportovní obuv. Provádíme diagnostiku došlapu. 
Provozujeme e-shop. www.diagnostikadoslapu.cz

100 % na diagnostiku při nákupu 
5 % na sortiment

badminton - orlovna telnice
Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice
tel.: +420 603 185 696
orlovna@oreltelnice.cz

Klasický badminton na závodním hřišti.

5 %

barnex sport
Bratislavská 193/7, 602 00 Brno
tel.: +420 545 245 847, +420 608 821 811
info@barnexsport.cz
www.barnexsport.cz
 
5 % na zboží 
10 % na služby 
2 % na zlevněné zboží

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

tel.: +420 516 116 600
•	 Česká 182, 664 31 Česká 

tel.: +420 541 211 539
shop@kola-online.cz
www.bbcyklosport.cz

10 % na nezlevněné zboží a servis 
20 % na servis v říjnu–lednu 
15 % na koupi zdvojeného zboží pro 
dvojčata - neplatí na již zlevněné zboží
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bike servis páral
Žďárná 243, 679 52 Žďárná
tel.: +420 732 459 583
bikemx@seznam.cz
www.bikefit.cz

Prodej, opravy kol a příslušenství, stavba kol na 
zakázku, MX + Enduro doplňky a příslušenství, 
Fitness stroje.

15 % na servis i prodej

body revolution s.r.o. - 
fitness a welness studio
Cejl 25, 602 00 Brno
tel.: +420 776 028 909
body-revolution@email.cz
www.body-revolution.cz

35 % na lekce cvičení dle nabídky 
(35 % z plných cen), na hlídání dětí, 
masáže, kryolipolýzu a rolletic

bruslení za lužánkami
Sportovní 347/2, 602 00 Brno
tel.: +420 731 179 984
polivkova@starezsport.cz
kluziste.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec)RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % Po–Pá (mimo prázdniny) 1 blok 
v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

cerek - centrální registr 
jízdních kol
Husova 6, 602 00 Brno
tel.: +420 604 605 194
pastorova@emglare.com
www.cerek.cz

Chraňte vaše jízdní kolo před zloději.

50 % na registraci do celoplošné databáze

club sport rousínov
Tománkova 34, 683 01 Rousínov
tel.: +420 777 009 310
ab301@seznam.cz
www.club-sport-rousinov.websnadno.cz

Nabízíme spinning, aerobik, pilates, kurz cvičení 
pro těhotné, street dance a jiné sportovní aktivity.

5 % na sportovní aktivity v centru

cyklo kučera, s.r.o.
Kovářská 241/11, 669 02 Znojmo
tel.: +420 603 844 377
kola1@kucera-zn.cz
www.kucera-zn.cz

Kola - vše pro cyklistiku i ostatní sporty.

5 % na veškerý sortiment prodejny Cyklo 
Kučera, s.r.o.

cyklo sport špinar
Sušilovo náměstí 423, 683 01 Rousínov
tel.: +420 603 837 042
prodejna@cyklo-s.cz
www.cyklo-s.cz

Jízdní kola, náhradní díly, doplňky. Široký 
sortiment sportovních potřeb. Servis kol, lyží 
a výplet tenisových raket.

5 % mimo kol

cyklosport lumA
Vlkošská 70, 696 42 Vracov
tel.: +420 607 617 273
luma.vracov@email.cz
www.kolavracov.freepage.cz

Prodej a servis jízdních kol a kolečkových 
bruslí. Koloběžky.

5 % na jízdní kola a doplňky 
7 % na sportovní potřeby

euforia Fitness
Vodova 108 (areál kluziště), 612 00 Brno
tel.: +420 541 210 910
euforia@euforia.cz
www.euforiafitness.cz

Dámská fitness se stálou péčí profesionálních 
trenérek. Nabízíme cvičení pro zdraví i pro 
krásu. Součástí posilovny je také příjemná 
kavárna.

15 % na vstup do posilovny, koupi perma-
nentky, sportovní akce a služby osobní 
trenérky. Nevztahuje se na konzumaci 
v kavárně a na akční nabídky.

Fit club valerie
Pobočky:
•	 Pálavské náměstí 15, 628 00 Brno
•	 V Zámku 261 (Orlovna), 66407 Pozořice
•	 Kotlanova 7, 628 00 Brno
•	 Bzenecká 23, 628 00 Brno

tel.: +420 775 629 862

info@fitclubvalerie.cz
www.fitclubvalerie.cz

Do kondice aktivním zdravým pohybem - Pila-
tes, Power Yoga, Yoga Therapy - individuální 
péče.

10 % na pernamentku na 10 vstupů s půl-
roční platností

Fit sport
Pražská 61, 642 00 Brno
tel.: +420 777 919 411
info@fitsport.cz
www.fitsport.cz

Rotopedy, posilovací stroje, crossové, běžecké 
a veslařské trenažery, ribstoly, činky, pinpon-
gové stoly a doplňky pro kondiční cvičení.

10 %

Fitness evy šabatové
Horníkova 34, 628 00 Brno
tel.: +420 603 553 688
eva.sabatova@tiscali.cz
www.fitnessevysabatove.cz

Aerobic, posilovna, masáže, pedikůra, osobní 
trenér, doplňková výživa, powerjoga, pilates.

10 % na zakoupení pemanentky

Fitness romana
Valtická 23, Dům dětí Domeček, 628 00 Brno
tel.: +420 777 963 080
info@fitromana.cz
www.fitromana.cz

středa 18.00 pilates, středa 19.15 slowtoning - 
protahování a posilování pro každého

10 % na permanentku na 10 vstupů, 
nevztahuje se na fitmami 
5 % na cvičební kurzy

Fitness romana
Pálavské náměstí 15, Společenský sál, 
628 00 Brno
tel.: +420 777 963 080
info@fitromana.cz
www.fitromana.cz

středa 18.00 pilates, středa 19.15 slowtoning - 
protahování a posilování pro každého

10 % na permanentku na 10 vstupů 
5 % na cvičební kurzy
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Fitness romana
Údolní 76 (Bazén Kraví hora), 602 00 Brno
tel.: +420 777 963 080
info@fitromana.cz
www.fitromana.cz

5 % na poskytované kurzy aqua aerobicu

Fitness romana
Horní 16, Bazén ZŠ Horní p.o., 639 00 Brno
tel.: +420 777 963 080
info@fitromana.cz
www.fitromana.cz

5 % na poskytované kurzy aqua aerobicu 
a kurzy výživy a hubnutí

Fitness romana
Valtická 23 (Dům dětí Domeček),  
628 00 Brno
tel.: +420 777 963 080
info@fitromana.cz
www.fitromana.cz

středa 18.00 pilates, středa 19.15 slowtoning - 
protahování a posilování pro každého

5 % na cvičební kurzy 
10 % na permanentku na 10 vstupů, 
nevztahuje se na fitmami

Fitness shop vyškov
Jiráskova 274/5, 682 01 Vyškov
tel.: +420 723 732 740
nutritionshopcz@gmail.com
www.nutrition-shop.cz

Prodejna a eshop pro vrcholové i začínající 
sportovce.

10 % na fitness oblečení a vybavení 
5 % na sportovní výživu

Flash Gym
Jaroslava Foglara 13, 639 00 Brno
tel.: +420 734 488 916
do-formy@do-formy.cz
www.do-formy.cz

Cvičení v sále Flashgym-Pilates, fitness 
jóga, MTV dance, aerobik, cvičení pro děti, 
sebeobrana aj. - Příměstský sportovní 
tábor - viz. www.brnensketabory.cz - Tábor 
s boulderingem, sebeobranou, aerobikem, 
výlety atd. 

25 % 

hany bany dámské fitness

Čichnova 23, 624 00 Brno
tel.: +420 739 497 620
info@fithanybany-komin.cz
www.fithanybany-komin.cz
 
10 % na jednorázové vstupy

herbst Aero, a.s.
Karkulínova 27, 620 00 Brno
tel.: +420 602 500 487
info@herbstaero.cz
www.herbstaero.cz

Nabízíme okružní („vyhlídkové“) lety pro 
jednu až tři osoby a akrobatické lety pro 
odvážnější. Dále nabízíme možnost posezení 
a občerstvení v příjemném prostředí 
s výhledem na dráhu mezinárodního letiště 
Brno-Tuřany, pro děti prohlídku letadel, 
rodinné oslavy.

5 % na okružní (vyhlídkové) lety, 
akrobatické lety

hzh spol. s r.o.
Pobočky:
•	 Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín 

tel.: +420 739 321 047 
hodonin@hzh.cz

•	 17. listopadu 3, 690 02 Břeclav 
tel.: +420 739 321 048 
breclav@hzh.cz

•	 Masarykovo nám. 39, 697 01 Kyjov 
tel.: +420 739 321 053 
kyjov@hzh.cz

•	 Jana Šoupala 1, 682 01 Vyškov 
tel.: +420 739 321 068 
vyskov@hzh.cz

www.hzhsport.cz

10 % na prodej sportovního zboží. Sleva se 
vztahuje jen na nezlevněné zboží a nedá se 
kombinovat s jinými slevami, které firma 
HZH spol. s r.o. poskytuje

Jezdecké potřeby obluk, s.r.o.
Veslařská 25, 637 00 Brno
tel.: +420 541 221 368
info@obluk.cz
www.obluk.cz

Kompletní nabídka jezdeckých potřeb pro Anglii 
a Western (klobouky, boty, kabáty, opasky, 
spony, atd.).

10 % 

Jízdní kola mAyo
Hodonínská 97, 696 03 Dubňany
tel.: +420 601 541 531
rebellbike@email.cz
www.kola-mayo.cz

Jízdní kola, elektrokola, servis, půjčovna.

5 % na nákup nového jízdního kola nebo 
elektrokola 
10 % na servisní prohlídku jízdního kola

Jízdní kola tomáš kočař
Štefánikova 19, 602 00 Brno
tel.: +420 549 243 675
tom.kocar@seznam.cz
www.cyklo-kocar.cz

Prodej a servis jízdních kol a veškerých doplňků.

5 % 

Jm sport - Jiří moravec
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov
tel.: +420 608 883 334
moravec32@seznam.cz
www.jmsport-kyjov.cz
 
15 % na kompletní sortiment 
30 % na nákup nad 5 000 Kč

k+k sport
Štefánikova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 541 242 323
kksport@post.cz
www.kksport.cz

Sportovní obuv a oblečení, zimní i letní sporty, in-
-line i zimní bruslení, lyžařské oblečení a doplňky, 
funkční prádlo, přilby, chrániče, outdoor, větrovky, 
batohy, tašky, stany, spacáky, trekkingové hole, 
tenis, badminton značek HANNAH, NEW BALAN-
CE, HITEC, TRIMM, RVC, BLIZZARD, LOAP.

10 % při platbě v hotovosti (mimo již 
slevněné zboží) 
5 % při platbě kartou (mimo již slevněné 
zboží)

kluziště tišnov
666 01 Tišnov
tel.: +420 731 626 988
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radim.kral@tisnov.cz
www.tisnov.cz

Kluziště 40x20m, půjčovana bruslí, prodej 
občerstvení 

10 % na rodinný vstup

kluziště za lužánkami 
(zimní provoz)
Sportovní 347/2, 602 00 Brno
tel.:  +420 730 106 914  

(pouze v provozní době)
malcik@starezspost.cz
www.bruslenizaluzankami.cz

Mobilní kluziště, půjčovna bruslí, brusírna, 
zázemí (šatny, skříňky, WC, vše s gumovými 
koberci), občerstvení, dětský koutek.

10 % Po–Pá (mimo prázdniny) 1 blok 
v kategorii vstupného: základní (tj. 
dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

kola novák
Svitavská 14c, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 530, +420 602 525 319
info@kolanovak.cz
www.kolanovak.cz

Prodej a servis jízdních kol. Lyže a potřeby 
pro outdoor - ski servis

7 % mimo akce

koupaliště červenka
náměstí 9. května 2, 680 01 Boskovice
tel.: +420 724 696 151
strnya.sb@boskovice.cz
www.sluzbyboskovice.cz

Nově zrekonstruované koupaliště s tobogánem, 
skluzavkou rekr. bazénem s atrakcemi, 
plavecký bazén, brouzdaliště, beach kurt, 
dětské hřiště, pískoviště, hřiště na petanque, 
stolní tenis, badminton, levné vstupné!

10 % na vstup

koupaliště město tišnov
U Střelnice 365, 666 01 Tišnov
tel.: +420 731 626 988
radim.kral@tisnov.cz
www.tisnov.cz

Bazén 50×20 m, dětské brouzdaliště se skluzav-
kou, bufet s posezením, restaurace s terasou, 
plážový volejbal, stolní tenis, hřiště petanque.

5 % pro rodinný vstup

koupaliště riviéra
Baureova 322/7, 603 00 Brno
tel.: +420 734 690 914
mihola@starezsport.cz
rivec.sportujemevbrne.cz

Nově tobogán. Připravuje se: Městské haly 
Vodova – kluziště (prosinec) RS Zubří, Nové 
město na Moravě (červenec)

10 %  Po–Pá v kategorii vstupného: 
základní (tj. dospělý) a dítě 6–14 let 
včetně.

koupaliště riviera  
(letní provoz)
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
tel.: +420 533 033 881 - pokladna
novakova@starezsport.cz
www.rivec.cz

Kaskáda tří bazénů, brouzdaliště se 2 skluzav-
kami, bazén pro neplavce a plavecký bazén, 
občerstvení, dětské hřiště s pískovištěm, 
petanquové hřiště, ping pongové stoly, velké 
šachy, 4 beachvolleyballové kurty a spousta 
dalších atrakcí.

10 % Po–Pá v kategorii vstupného: 
základní (tj. dospělý) a dítě 6–14 let 
včetně.

krytý bazén bučovice
Školní 710, 685 01 Bučovice
tel.: +420 517 380 202
bazen.bucovice@seznam.cz
www.bucovice.cz

Součástí bazénu je sauna, občerstvení, 
solárium. Celoroční provoz.

10 % 

krytý bazén hodonín
Tyršova 10, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 346 046
reditel@teza-hodonin.cz
www.teza-hodonin.cz

5 Kč á hodina

krytý plavecký bazén ponávka
Ponávka 808/3a, 603 00 Brno
tel.: +420 605 055 244
solcany@starezsport.cz
ponavka.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní (tj., 
dospělý) a dítě 6–14 let včetně

lanové centrum proud brno

Milénova 13, 638 00 Brno
tel.: +420 607 111 477
brno@lanovecentrum.cz
www.lanovecentrum.cz
 
15 % na veškeré programy, které nabízíme

lázeňské a relaxační 
centrum rašínova
Rašínova 643/12, 602 00 Brno
tel.: +420 605 055 410
vejrostova@starezsport.cz
rasinova.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

lenka bAlAnc
Revoluční 269, 691 02 Velké Bílovice
tel.: +420 608 731 859
info@lenkabalanc.cz
www.lenkabalanc.cz

lektorka zdravého pohybu -  lekce, semináře, 
pobyty kurzy jógy na Bali, lekce jógy - PRO-
STOR PRO BALANC online cvičební programy 

67,11% sleva 1000 Kč na online program 
Cvičení bez ničení, slevový kód - BALANC

letní koupaliště rousínov
Rousínov, 683 01 Rousínov
tel.: +420 517 371 438, +420 604 454 365
hulka@rousinov.cz

50 % na vstup o víkendu během letní sezóny
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letní koupaliště zábrdovice
Zábrdovická 158/13, 615 00 Brno
tel.: +420 605 055 244
solcany@starezsport.cz
zabrdky.sportujemevbrne.cz

Připravujeme: Městské haly Vodova – kluziště (pro-
sinec) RS Zubří, Nové město na Moravě (červenec)

10 % Po–Pá v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 3–14 let včetně.

martina pešková - plavání 
dětí Žabičky
Viniční 235, ZŠ Šlapanice, 615 00 Brno
tel.: +420 732 727 889
peskovka11@seznam.cz
www.plavani-zabicky.cz

Kurz plavání, plavecké pomůcky, plavky pro 
kojence.

5 % na kurz plavání dětí. Pouze bazény 
Viniční, Šlapanice

městský plavecký stadion 
lužánky
Sportovní 486/4, 602 00 Brno
tel.: +420 533 033 888
cajzl@starezsport.cz
mpsl.sportujemevbrne.cz

50 m plavecký bazén (8 drah), skokanská věž 
a prkna, relaxační bazén, občerstvení. Připravuje 
se: Městské haly Vodova – kluziště (prosinec) RS 
Zubří, Nové město na Moravě (červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

minigolf
Horní Pálava, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 428 912
info@sluzby-blansko.cz
www.sluzby-blansko.cz

Minigolf v rekreační oblasti Pálava.

15 % 

minigolf - Futurum
Vídeňská 100 (druhé patro), 619 00 Brno
tel.: +420 538 728 736
info@minigolf-futurum.cz
www.minigolf-futurum.cz

Přijďte si s rodinou nebo přáteli vyzkoušet 
hru na certifikovaném sportovním minigol-

fovém hřišti. Po hře se můžete občerstvit ve 
smluvní kavárně. Minigolfové hřiště je pro Vás 
otevřeno: po–pá 13:00–20:00, so, ne, státky  
10:00–20:00.

20 % na vstup na minigolfové hřiště pro 
rodinné vstupné

mysteryroom
Anenská 10, 602 00 Brno
tel.: +420 723 435 948
info@mysteryroom.cz
www.mysteryroom.cz

V brněnské únikové hře MysteryRoom. Naše hra 
je učena pro skupiny 2–5 hráčů všech věkových 
kategorii - od dětí a rodin, přes studenty až po 
skupiny dospělých. Více informací můžete nalézt 
na webu a na našem facebooku facebook.com/
mysteryroom.cz +420 720 369 280

15 % na únikovou hru MYSTERYROOM 
o délce trvání 90 nebo 120 minut

nordic WAlkinG point
Dusíkova 5, 638 00 Brno
tel.: +420 776 750 814
mira@severskachuze.cz
www.severskachuze.cz

Nordic Walking sport, který si může dovolit 
každý. Pořádá lekce, tréninky, výlety, 1/2 denní 
kurzy a programy na míru. Půjčujeme i prodá-
váme hole. Přijďte si vyzkoušet!

50 % na lekce 
15 % na hole

orel jednota pozořice
V zámku 261, 664 07 Pozořice
tel.: +420 723 369 005
alois.benes@seznam.cz
www.orelpozorice.cz

Bowling, posilovna, antukové kurty,  
sál pro sport i kulturu.

25 % na bowling

orlovna telnice

Masarykovo náměstí 7, 664 59 Telnice
tel.: +420 603 185 696, +420 544 224 040
orlovna@oreltelnice.cz
www.oreltelnice.cz

Moderní sportovní areál pro celou rodinu kou-
sek od Brna. Tenis, nohejbal, volejbal, sálové 
sporty a další. Restaurace. Cyklostezka.

5 % na vstupné pro rodinu

plaváčci s. r. o.
Pobočky:
tř. Generála Píky 11, 619 00 Brno
tel.: +420 603 344 219
info@plavacci.com
www.plavacci.com

Plavání kojenců, miminek, batolat, předškol-
ních a školních dětí v Brně Navštivte kurzy 
plavání kojenců, batolat, předškoláků a školáků 
na bazénech v Brně Bazén s UV lampou - pro 
děti již od 6 měsíců

100 % na ukázkovou lekci plavání nebo 
cvičení

plaváčci s. r. o.
Pobočky:
•	 Údolní 76 (Kraví hora), 602 00 Brno 

tel.: +420 739 203 701
•	 Sportovní 1082/1 (Wellness Kuřim),  

664 34 Kuřim 
tel.: +420 603 889 792

info@plavacci.com
www.plavacci.com

Plavání kojenců, miminek, batolat, předškol-
ních a školních dětí v Brně Navštivte kurzy 
plavání kojenců, batolat, předškoláků a školáků 
na bazénech v Brně

100 % na ukázkovou lekci plavání 
po předložení platného slevového kuponu 
z katalogu slev

posilovna, solárium, spinning 
- orlovna telnice
Masarykovo náměstí 7, 664 59 Telnice
tel.:  +420 603 185 696,  

+420 544 224 040
orlovna@oreltelnice.cz
www.oreltelnice.cz

Celoroční provoz. Horizontální i vertikální 
solárium. Nově vybaveno 15 spinnery.

5 % 
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ricochet - eks - brno
Příční 12, 602 00 Brno
tel.: +420 545 243 993, +420 739 303 922
www.volny.cz/eks.brno

Klimatizovaná hala EKS. Parkování v areálu 
Příční 12, nebo na ulici Příkop u IBC. 
Průchod do haly i domem Příkop 13 od IBC. 
Tři squashové a jeden ricochetový kurt.

10 % 

ricochet - orlovna telnice
Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice
tel.: +420 603 185 696
orlovna@oreltelnice.cz

Rychlý dynamický sport podobný squashi. 
2 kurty. Restaurace. Celoroční provoz.

5 % 

severská chůze
Dusíkova 5, 638 00 Brno
tel.: +420 776 750 814
mira@severskachuze.cz
www.severskachuze.cz

Přijďte si vyzkoušet severskou chůzi 
s instruktory, kteří umí. Pořádáme lekce,  
kurzy a programy na míru.

50 % na základní lekci 
15 % na jednodenní kurz

ski areal olešnice na moravě
Olešnice na Moravě, 679 74 Olešnice
tel.: +420 731 333 910
info@ski-areal.cz
www.ski-areal.cz

Celoroční provoz s ubytovnou. Zima - vlek 
double 1200 osob/hod, vlek EPV 300 osob/h, 
lyžařská škola, umělé zasněžování, noční ly-
žování. Léto - travní káry, koloběžka, paintball, 
lukostřelba.

10 % při návštěvě celé rodiny

ski servis - kola novák
Svatopluka Čecha 7, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 530, +420 602 525 319
info@kolanovak.cz
www.kolanovak.cz

Servis jízdních kol a lyží.

5 % na servis

služby města veselí nad 
moravou - koupaliště
Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 764
info@sluzby-veseli.cz
www.sluzby-veseli.cz
 
40 % na vstupné na koupaliště

spolek čiperové z.s.
Vranovská 93, 614 00 Brno
tel.: +420 601 308 738
info@ciperove.com
www.ciperove.com

spolek aktivit pro celou rodinu – dětská 
jóga, cvičení maminek s dětmi, aquafitness, 
tábory pro děti i pro rodiče s dětmi, kulinářské 
workshopy.

100 % na ukázkovou lekci cvičení nebo 
dětské jógy po předložení platného 
slevového kuponu z katalogu slev

sport 95

Střední 595/26, 602 00 Brno
tel.: +420 776 112 299
info@sport95.cz
www.sport95.cz

Prodej a servis kol a lyží. Prodej doplňků, cyklo 
a ski test centrum. Značkový servis lyží Montana.

10 % na neslevněné zboží a servis

sport balkán
Jugoslávská 5, 613 00 Brno
tel.: +420 724 744 134
recepce@sportbalkan.cz
www.sportbalkan.cz

Přijďte na bowling se šesti bowlingovými 
dráhami, stolním fotbálkem a příjemným 
prostředím, které je jak dělané pro krásné 
chvíle strávené s rodinou. Zahrát si můžete 
také squash.

10 % na bowling a squash

sport šigut
Hraniční 52, 691 41 Břeclav
tel.: +420 519 327 064
oldasigut@seznam.cz
www.sport-sigut.cz

5 % na zboží 
10 % na služby 
2 % na zlevněné zboží

sportovní areál komec
Hněvkovského 62c, 617 00 Brno
tel.: +420 727 952 768
info@komec.cz
www.komec.cz

Venkovní i vnitřní lezecká stěna, bouldero-
vá stěna, lezecký sektor pro nejmenší děti, 
tenisové kurty, multifunkční hřiště, arrowgame, 
skatepark, rozhledna. To vše v bezprostřední 
blízkosti svratecké cyklotrasy.

20 % na rodinný kurz

sportovní ostrov ludvíka 
daňka - Aquapark
Mlýnská 15, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 428 912
info@sluzby-blansko.cz
www.sluzby-blansko.cz

2 tobogány, divoká řeka

15 %

squash eks - brno
Příční 12, 602 00 Brno
tel.: +420 545 243 993, +420 739 303 922
www.volny.cz/eks.brno

Klimatizovaná hala EKS. Parkování v areálu 
Příční 12 Brno, nebo na ulici Příkop u IBC. 
Průchod do haly i domem Příkop 13 od IBC. 
Tři squashové a jeden ricochetový kurt.

10 % o víkendech

studio namoment
Haasova 30, 616 00 Brno
tel.: +420 604 506 082
studio@namoment.cz
www.namoment.cz

Studio pohybu a pohody pro velké i malé - 
jóga, pilates, jóga pro těhotné i seniory, cvičení 
a angličtina pro mámy a táty.

5 % na lekce z rozvrhu, nevztahuje se 
na zvýhodněné akce a permanentky

taneční studio no Feet
Pobočky:
•	 Vaňkovo náměstí 1a, 602 00 Brno
•	 Josefská 5, 602 00 Brno



38Katalog posKytvatelů slev a výhod 2020 / 2021

tel.: +420 775 140 013
info@nofeet.cz
www.nofeet.cz

Taneční studio NO FEET nabízí kurzy stepu, hip 
hopu a jazzového tance pro děti od 6ti let i pro 
dospělé.

8 % na kurzy stepu, street dance, jazz 
dance a break dance

taneční školička ivy cenkové

Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 110 059
iva.skrivankova@tanecniskolicka.cz
www.tanecniskolicka.cz

Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú. se zabývá 
výukou tance a baletu pro děti předškolního 
a školního věku.  

5 % na výuku tance a baletu při platbě 
školného na celý rok

tenisová hala
Těsnohlídkova 9, 664 51 Šlapanice
tel.: +420 544 264 169, +420 725 046 373
roci@roci.cz
www.roci.cz

Nabídka hry na tenisovém kurtu s umělým 
povrchem po celý rok.

20 % 

tenisová škola
Karkulínova 34, 620 00 Brno
tel.: +420 607 916 877
marekqv@seznam.cz

Výuka tenisu a squashe pro všechny věkové 
kategorie.

20 % 

tenisové kurty bučovice
Sportovní areál Hájek, 685 01 Bučovice
tel.: +420 776 488 222
bazen.bucovice@seznam.cz
www.bucovice.cz

3 tenisové kurty, antuka. Vedle kurtů možnost 
dobrého občerstvení. Parkoviště.

10 % 

tJ kraví hora brno
Areál VUT Kraví hora, Rybkova 23, 602 00 Brno
tel.:  +420 604 245 748 (výuka tenisu),  

+420 773 117 177 (rezervace kurtů)
mara@kravi-hora.cz
www.kravi-hora.cz

Nabízíme celoroční výuku tenisu včetně prázd-
ninových kempů v atraktivním prostředí Kraví 
hory (mimo sezonu v kryté hale).

15 % na pronájem tenisových kurtů 
na Kraví hoře 
10 % na tenisovou školu a teniskemp 
(tenisové prázdniny)

toma sport
Husova 7, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 519 413 131
tomasport@barnexsport.cz
www.t-board.barnexsport.cz
 
5 % na zboží 
10 % na služby 
2 % na zlevněné zboží

venkovní koupaliště 
bučovice
Sportovní areál Hájek, 685 01 Bučovice
tel.: +420 737 609 604
bazen.bucovice@seznam.cz
www.bucovice.cz

Nově otevřené vyhřívané koupaliště.  
Tobogán, skluzavky, výřivky. Možnost dobrého 
občerstvení, parkování. Otevřeno od VII. - VIII.

10 % 

www.obluk.cz -  
jezdecké potřeby

Veslařská 25, 637 00 Brno
tel.: +420 541 221 368
info@obluk.cz
www.obluk.cz

Kompletní nabídka jezdeckých potřeb pro Anglii 
a Western (klobouky, boty, kabáty, opasky, 
spony, atd.). - e-shop

10 % na nákup v e-shopu při zadání hesla 
„Rodinné pasy“ do poznámky

zAF velosport
Hlavní 68, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: +420 519 428 507
velo@zaf.cz
www.zaf.cz

Prodej jízdních kol zn. Author, Superior. Funkční 
prádlo MOIRA. Broušení bruslí, opravy kol.

7 % na servis

zimní stadion
Červená zahrada, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 452 286
strya.sb@boskovice.cz
www.sluzbyboskovice.cz

15 %
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ubytování, strAvování A cestování
Apartmán bílý dvůr olšany
Olšany 230, 683 01 Olšany
tel.: +420 736 631 351
darina@bily-dvur-olsany.cz
www.bily-dvur-olsany.cz
 
10 % na ubytování pro minimálně 2 osoby

Apartments sedlák
Horní Palava 21, 678 01 Blansko
tel.: +420 602 569 600
sedlak@sedlak.info
www.sedlak.info

Rodinná rekreace v centru Moravského krasu 
a místní rekreační lokality v Blansku.

10 % na pronájem apartmánů  
od 3 nocí výše

Apollon cestovní  
kancelář s.r.o.
Starobrněnská 3, 602 00 Brno
tel.: +420 777 571 108, +420 542 214 447
rezervace@ck-apollon.cz
www.ck-apollon.cz

Ideální dovolená u moře v prosluněném Řecku 
Chalkidiki - letovisko Nea Vrasna, Sarti - 
busem z celé ČR, letecky z Brna nebo Prahy , 
možnost vlastní dopravy Ubytování ve vybave-
ných studiích pro 2–4 osoby a apartmánech 
pro 3–4 osoby. Řecké ostrovy - letecky z Prahy 
a Brna, ubytování v hotelích s polopenzí nebo 
All inclusive Slevy- zvýhodněná 3. a 4. osoba - 
platí pouze dopravu

8 % na letecké zájezdy Chalkidiki-Nea 
Vrasna a Sarti, 3.+4. osoba na přistýlce za 
cenu letenky 
sleva 8 % se počítá z katalogových cen 
zájezdů a nevztahuje se na příplatky - 
cestovní pojištění, strava... 
8 % na autobusové zájezdy Chalkidiki-
Nea Vrasna, 3. + 4. osoba pouze za cenu 
dopravy

Aquarium relax - restaurace
Pavlovská 40, 692 01 Mikulov
tel.: +420 519 324 605
restaurace@aquariumrelax.cz
www.aquariumrelax.cz

Nekuřácká stylová restaurace s velkými akvárii. 
Letní terasa s možností úschovy kol.

5 % na účet

AtlAs AdriA s.r.o.,  
cestovní kancelář

Lidická 73, 602 00 Brno
tel.: +420 542 221 656-7
info@atlas-adria.cz
www.atlas-adria.cz

Pobytové zájezdy do Chorvatska, Rakouska, 
kempový program, ubytování karavany, safari 
bungalovy, mobilní domy, apartmány.  
Otevírací doba: Po–Pá 8:30–17:00  
(červen–srpen: 8.30–18:00)

10% speciální sleva pro děti do 18 let 
z ceny pobytu 
10 % na pobytové zájezdy do Chorvatska 
s možností využití 1st minute slevy

AvAtár vegetariánská 
restaurace
Mendlovo nám. 10, 603 00 Brno
tel.: +420 728 657 419
avatarbrno@gmail.com
www.facebook.com/Avatarbrno

Výborná tradiční indická a česká kuchyně, 
útulný, originálně řešený dětský koutek 
z přírodních materiálů. Pravidelné kurzy vaření, 
rodinné oslavy a programy pro děti.

10% sleva se vztahuje na denní menu 
do 16.00 hod. 
30% sleva se vztahuje na denní menu 
do 16.00 hod. po celý srpen 
50% sleva se vztahuje na denní menu 
do 16.00 hod. na Zelený čtvrtek velikonoční

baby kavárna hvězdička
Horníkova 34, 628 00 Brno
tel.: +420 777 162 522
veronika.smidova@volny.cz
www.brnoprodeti.cz

Příjemné posezení. Přebalovací kout. Kojící 
křeslo, velká hrací plocha, v létě zahrádka.

10 % při útratě nad 150 Kč

babyhotel karolínka
Náměstí 55, 671 03 Vranov nad Dyjí
tel.: +420 777 886 206
info@babyhotelvranov.cz
www.babyhotelkarolinka.cz

Levná dovolená pro rodiče s dětmi s vnitřním 
a venkovním vyhřívaným bazénem, wellnes, 
infrasaunou, hernami, kinotékou s celoročním 
provozem v srdci Národního parku Podyjí.

10 %

bed & breakfast
Vilémovice 129, 679 06 Vilémovice
tel.: +420 604 911 878
ubytovani.vilemovice@seznam.cz
www.prespimvkrasu.webnode.cz

Ubytování v soukromí, v blízkosti propasti 
Macocha.

5 % na ubytování na 1 den 
10 % na ubytování na více dnů

bowling havírna
Jevíčská 64, 679 61 Letovice
tel.: +420 608 584 773
havirna@stripky.cz
www.stripky.cz/havirna

2 profesionální dráhy Brunswick, zapůjčení 
bowlingové obuvi zdarma. Pro děti lze při 
hře zvednout postranní zábrany. Hru je nutné 
objednat na tel. +420 608 584 773.

10 % na hru po–pá od 10.00–19.00 hod

café „u mě“, david tesař
Králova 1742, 666 01 Tišnov
tel.: +420 549 410 305
cafeume@seznam.cz
www.cafeume.cz

Stylová kavárna nabízející výtečnou kávu 
Manuel, domácí dorty, archivní vína atd.  
Dětský koutek, WiFi.

5 % na veškerý sortiment v kavárně

cafe práh
Ve Vaňkovce 1, 620 00 Brno
tel.: +420 530 500 431
kavarna@prah-brno.cz
www.cafeprah.cz
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Nachází se v kulturním centru Slévárny 
Vaňkovka (vedle OC). Nekuřácká kavárna 
s dětským koutem a s prodejem výrobků 
z chráněných dílen. 35 míst. Letní zahrádka 
(20 míst).

15 % na všechno jídlo a pití dle nápojového 
lístku, mimo zlevněné zboží

cafeterie cibulka
21. dubna 657, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 130
info@grandmoravia.cz
www.grandmoravia.cz

Nově otevřená provozovna, příjemné posezení 
v těsné blízkosti lednického zámku, vlastní 
výroba zákusků, dortů a cukroví.

10 % 

cAFFe piccolo mondo - 
GelAteriA
Nám. Svobody 9, 602 00 Brno
tel.: +420 542 211 731
caffe@piccolomondo.cz
www.piazza.cz

Najdete nás v OC Omega

10 % mimo tabákových výrobků

camping muzeum lesná
Lesná u Znojma, 671 02 Lesná
tel.: +420 602 745 458, +420 515 291 077
holcmann@veteransalon.cz
www.veteransalon.cz

Kouzelný camping, v zahradním areálu 
muzea, zaměřený na rekreační pobyty rodin, 
cykloturistů i milovníků historické techniky. 
Pořádání srazů a klubových akcí.

100 % pro děti do 5 let

city tAXi brno

Náměstí SNP 1140/32, 613 00 Brno
tel.:  140 04, +420 542 321 321,  

+420 777 014 004 (sms objednávka)

info@citytaxibrno.cz
www.citytaxibrno.cz

Potřebujete taxi? Volejte City taxi a jeďte se 
slevou 17 %! Specializujeme se na taxi pro 
rodiny a děti. Spolehlivě a včas vás odvezeme 
k lékaři, na nákupy či návštěvu. Samozřejmě 
i s vašim kočárkem. Podmínkou pro uplatnění 
slevy je předložení Rodinného pasu před 
nástupem do vozu City taxi Brno. Volejte 
14004!

17 % pro rodinu v počtu: minimálně jeden 
dospělý a jedno dítě do 18 let, podmínkou 
pro uplatnění slevy je předložení 
Rodinného pasu před nástupem do vozu 
City taxi Brno. Volejte 14004!

ck kudrnA
Lidická 17, 602 00 Brno
tel.: +420 777 583 762
reklama@kudrna.cz
www.kudrna.cz

CK KUDRNA = POHODOVÁ I AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ a to pěšmo, kolmo, loďmo, 
lyžmo, na pláže i za poznáním. Více jak 
300 zájezdů různé náročnosti i cílových 
zemí. U cyklistických a poznávacích akcí 
vám zajišťuje náš kuchař polopenzi. O vaši 
správnou dovolenou pečujeme od roku 1992. 
Stačí se sbalit a vyrazit. VŠUDE DOBŘE - TAK 
CO DOMA ?! Šťastnou cestu.

5 % (max. 500 Kč) na všechny vícendenní 
zahraniční zájezdy CK Kudrna 
12 % na ostatní námi pořádané kulturní 
akce (cestopisná promítání, koncerty, 
festivaly)

ck venus trAde And tours, 
spol. s r.o. (vtt)

Josefská 8, 602 00 Brno
tel.:  +420 602 663 132,  

+420 542 210 736
brno@vtt.cz
www.vtt.cz

Cestovní kancelář VTT - specialisté od 
roku 1990 na Řecko, řecké ostrovy a Kypr. 
CK VTT nabízí pobytové zájezdy na Kypr, 
Peloponés, Olympskou riviéru, Korfu, 
Zakynthos, Thassos, Samos, Rhodos, Kos, 
Lesbos a Krétu. Odletová místa: Praha, 
Brno, Ostrava. Transfery doú z Prahy zdarma 
z 88 míst ČR. Ve všech termínech cestuje 
Vaše dítě skoro zadarmo. Akční nabídka pro 
sezonu 2012 - dítě jen za 4800–5200 Kč. 
Denně aktualizované Last minute zájezdy. 
Další sleva: 1000 Kč z last minute nabídky 
(na objednávku). Nabízíme: pobytové, 
poznávací a kombinované zájezdy, dále 
dovolené pro cyklisty, golfisty, fotbalisty, 
kongresovou turistiku, pro individuály 
(na míru). Pobyty pro handicapované osoby, 
s bezlepkovou stravou, cestovat můžete 
i s domácími mazlíčky.

15 % z ceny zájezdu z katalogu Léto 2012

country saloon
T.G. Masaryka 22, 669 02 Znojmo
tel.: +420 776 619 535
v.andaa@seznam.cz
www.country-restaurant.cz

Letní zahrádka (150 míst), jídla Divokého 
západu, v centru města, malý dětský kout.

7 % mimo denní menu

cukrárna kolbaba s.r.o.
Kounicova 270/11, 602 00 Brno
tel.: +420 541 214 907
kloc@cukrarnakolbaba.cz
www.cukrarnakolbaba.cz

Stylová prvorepubliková cukrárna, vlastní 
výroba dortů, dezertů, zmrzliny. Možnost 
pořádání oslav dětských i s rautem. Dětské 
párty s převleky.

10 % na útratu mimo alko a nealko nápojů

cukrárna neslovice

Hlavní 23, 664 91 Neslovice
tel.: +420 546 212 629
starosta@neslovice.cz
www.neslovice.cz
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Vynikající šlehačkové dorty a zákusky, točená 
zmrzlina, chlebíčky, francouzské palačinky 
a vafle na místě i s sebou, oteřeno sedm 
dní v týdnu, příjemné posezení v moderním 
prostředí. Zároveň navštivte i náš minigolf.

10 % při nákupu nad 200 Kč

cukrárna sladké mámení
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice
tel.: +420 777 933 164, +420 608 813 756
info@kupsi-tapety.cz
www.kupsi-tapety.cz

Prodej zákusků a zmrzliny, káva Naber 
„Naber sílu, Naber dech, dej si Naber, žádný 
spěch“, dětský koutek, specializace na dětské 
a rodinné oslavy.

10 % na dětské párty při nákupu 
nad 500 Kč

čedok a.s.
Pobočky:
•	 Hradecká 40, 621 00 Brno 

tel.: +420 724 626 833 
cedok-brno-globus@cedok.cz

•	 U Dálnice 777, 664 42 Modřice 
tel.: +420 543 250 509 
cedok-brno-olympia@cedok.cz

•	 Nádražní 10/654, 602 00 Brno 
tel.:  +420 542 321 267,  

+420 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

www.cedok.cz

Podmínky slev - sleva se vztahuje na držitele 
Senior pasu - slevy nelze využít na dětské ceny 
v akcích „Dítě zcela zdarma“, „Pobyt pro dítě 
zdarma“ a „Pevná dětská cena“ - slevy nelze 
uplatnit na speciální zájezdy pro seniory - slevy 
na pobytové zájezdy platí pro pobyty v délce 
minimálně 8 dní - slevu lze uplatnit u nově 
zakoupených zájezdů, tj. při skládání první 
zálohy v celé síti vlastních cestovních kanceláří 
Čedoku - slevy platí do odvolání

na nabídku zájezdů v poslední minutě 
s dodatkovou slevou ve výši 150 Kč/osobu 
k autobusovým a 300 Kč/osobu k leteckým 
zájezdům. Neplatí pro pevné dětské ceny 
a fakultativní služby. 
v období předprodejů na letecké pobytové 
zájezdy pro letní a zimní sezónu = sleva 
za včasný nákup+500 Kč pro držitele 
SP - lze kumulovat, kombinovat s jinými 
slevami. Neplatí pro pevné dětské ceny 
a fakultativní služby. 

12 % v období skončení předprodejů 
ze základní ceny leteckých zájezdů pro 
držitele SP. Tato sleva nelze kumulovat 
s jinými slevami. Neplatí pro pevné dětské 
ceny a fakultativní služby.

dds tour s.r.o. cestovní 
Agentura
Vídeňská 583/91, 639 00 Brno
tel.: +420 542 215 662
info@ddstour.cz
www.chaty-chalupy-dds.cz

Cestovní agentura DDS TOUR se již od roku 
1993 specializuje na rekreační pronájem chat, 
chalup a apartmánů v České republice a na 
Slovensku. Z nabídky více než 600 rekreačních 
objektů si můžete vybrat jednoduše zařízené 
chaty u lesa nebo v blízkosti vody, ale i nové 
luxusně zařízené chalupy s bazénem či 
hřištěm. Pohodovou dovolenou tak můžete 
strávit např. na chatě u jihočeského rybníka 
s možností rybaření a koupání, na chatě 
v pěkné šumavské přírodě na samotě u lesa, 
na chatě na horách v turisticky atraktivních 
oblastech Krkonoš, Jeseníků nebo Beskyd 
nebo na chatě v lyžařském středisku všech 
českých hor. Jedete-li na rodinnou dovolenou 
s vnoučaty, nabízíme vám chaty v Českém 
ráji, na Vysočině nebo v Moravském krasu. 
Pro dovolenou s přáteli jsou velmi oblíbené 
chaty s vinným sklípkem na jižní Moravě. 
Relaxačně aktivní dovolenou pak můžete strávit 
na chatě na Slovensku v blízkosti termálních 
koupališť pod Nízkými a Vysokými Tatrami. 
S výběrem dovolené vám rádi poradíme!  
+420 800 101 127 Po–Pá 8–17 hod.

10 % ze základní ceny na veškeré týdenní 
rekreační pobyty na chatách a chalupách- 
slevu nelze kombinovat s jinými slevami

dJ - penzion

Náměstí Míru 210, 696 42 Vracov
tel.: +420 777 007 743, +420 518 628 565
info@dj-penzion.cz
www.dj-penzion.cz

DJ-PENZION je situován v centru malebného 
městečka Vracov, které je sočástí jedinečné-
ho kraje známého jako Moravské Slovácko. 
Nabízíme ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžko-
vých pokojích, které jsou všechny standartně 
vybaveny sociálním zařízením se sprchou a WC, 
klimatizací, TV a připojením k internetu WI-FI. 
K dispozici je rovněž společenská místnost 
s lednicí, rychlovarnou konvicí a minibarem. 
Na přání poskytujeme také hodnotné snídaně. 
Součástí areálu je vlastní vinný sklípek s terasou 
a krbem s možností ochutnávky místních 
přívlastkových i sudových vín. Auta našich hostů 
mohou parkovat na dvoře v areálu firmy, hlída-
ným kamerovým systémem. Upozorňujeme, že 
naše zařízení není vhodné pro děti mladší 12 let. 

10 % na ubytování 
100 % na snídani při ubytování na 3 a více 
nocí v období listopad–březen

envi café - kočičí kavárna
Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 602 940 031
envicafe@email.cz

Zavítejte do naší kavárny, kde vám společnost 
bude dělat osm vrnících kočičích mazlíků. 
Nabízíme vynikající španělskou kávu, sypané 
čaje, domácí limonády, domácí zákusky, sladké 
i slané palačinky. V nabídce jsou veganské 
i bezlepkové dobroty.

10 % na celý sortiment kavár

Golf hotel Austerlitz
Na golfovém hřišti 1510, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 221 588
info@hotelausterlitz.cz
www.hotelausterlitz.cz

5 % na ubytování

Grand moravia restaurant
21. dubna 657, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 310 130
info@grandmoravia.cz
www.grandmoravia.cz

Restaurace je klimatizována a nachází se 
v objektu hotelu My Hotel.

10 % na konzumaci 
100 % na nápoj k jídlu pro dítě

hippoclub lednice - penzion
ulice 21. dubna 4, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 777, +420 736 625 745
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hippoclub@penzion.com
www.hippoclub.penzion.com

Penzion se nachází v blízkosti Lednického 
zámku. Kapacita 56 lůžek. Vlastní restaurace. 
Areál je vhodný pro rodinné dovolené, rodinné 
oslavy.

10 % na ubytování

hostel mitte
Panská 11, 602 00 Brno
tel.: +420 734 231 998
info@hostelmitte.com
www.hostelmitte.com

Hostel Mitte sídlí v historickém domě 
z r. 1659 ve středu Brna. Máme 6 pokojů 
(21 lůžek) pojmenovaných po osobách, které 
v našem kraji zanechali nezapomenutelnou 
stopu (Tugendhat, Janáček, Mucha...). 
Ve společenské místnosti podáváme snídaně 
a je zde k dispozici vybavená kuchyňka. 
V přízemí najdete malou stylovou kavárničku, 
kde vám mistři kávy připraví lahodnou kávu.

5 % na ubytování na 1 den 
10 % na ubytování na více dnů

hotel Amphone
Tř. kpt. Jaroše 29, 602 00 Brno
tel.: +420 545 428 310
fax: +420 545 428 311
reception@amphone.cz
www.amphone.cz
 
10 % na ubytování,na ubytování

hotel bermuda***
Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 223 869
info@hotelbermuda.cz
www.hotelbermuda.cz

10 % na jídla

hotel bukovanský mlýn ***
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: +420 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz

Pro naše hosty jsou k dispozici kvalitně a nově 
vybavené pokoje zařízené v rustikálním stylu. 
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství, 
disponují barevným televizorem, telefonem 
a připojením k internetu (kabelem přes síťovou 
kartu i bezdrátové WIFI). Příjemnou a útulnou 

atmosféru dotváří masivní dubový nábytek 
a prkenné podlahy. Celková kapacita hotelu: 
50 pevných lůžek, 16 přistýlek.

5 % ubytování (pultové ceny) – neplatní pro 
zvláští nabídky a last last minute

hotel Filipov
Filipovo údolí 44, Javorník,  
696 74 Velká nad Veličkou
tel.: +420 518 382 126, +420 603 172 590
info@hotel-filipov.com
www.hotel-filipov.com

Hotel Filipov se nachází v romantickém 
prostředí Bílých Karpat pod úpatím Velké 
Javořiny. Nově zrekonstruovaný hotel pro 
82 hostů. Od r. 2009 je v provozu wellness 
centru. Pro hosty s dětmi je zde dětské hřiště, 
zookoutek, rybníček s možností rybolovu, 
cykloturistika, pěší turistika, tenisové kurty, 
venkovní posezení, grilování, společenské 
místnosti. V zimním období k dispozici lyžařský 
vlek. Pro cykloturistiku bude k dispozici 
uzamykatelná úschovna kol.

15 % na dětskou porci jídla bez nápojů 
pro děti do 12 let 
děti do 3 let mají ubytování zdarma  
+ děti do 5 let zdarma bazén 
100 % na vstup pro děti do 10 let do bazénu

hotel Global
Libušino údolí 58, 623 00 Brno
tel.: +420 547 221 909
hotelglobal@hotelglobal.cz

Rodinný hotel v klidné části Brna. Příjemné 
ceny, restaurace s terasou, malá posilovna. 
Okolí vhodné na turistiku a cykloturistiku, 
20 min do centra Brna.

13 % na ubytování (mimo termíny akcí na 
BVV a Masarykově okruhu)

hotel harmonie

Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka
tel.: +420 546 429 374
info@harmonie-centrum.cz
www.harmonie-centrum.cz

Moderní rodinný hotel s celodenním 
stravováním. Klimatizovaná restaurace. Letní 
terasa s výhledem do okrasné zahrady. 
Salónek pro rodinné i firemní oslavy (35 míst). 
V okolí cyklostezka, brněnská přehrada, hrad 
Veveří, rosický zámek. Sportovní vyžití - 
bowling, squash, kulečník, fitness, solárium, 
sauna, masáže.

20 % na ubytování

hotel kárník
Zelenářská 25, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 826
info@hotelkarnik.net
www.hotelkarnik.net

Hotel v historickém centru města, snadná 
dostupnost historických památek. Turistika 
v NP Podyjí. Vlastní parkoviště.

20 % na ubytování

hotel kraví hora

Bořetice 510, 691 08 Bořetice
tel.: +420 519 430 090
hotel@kravihora.cz
www.kravihora.cz

Hotel byl vybudován na okraji sklepního 
městečka Bořetice ve „Svobodné spolkové 
republice Kraví hora“. Kapacita 72 lůžek, 
restaurace, letní terasa, vinný sklep, moderní 
konferenční sál, školící místnosti, wellness 
centrum, rodinné oslavy, cykloturistika.

50 % děti 3–12 let 
100 % děti do 3 let na ubytování

hotel morava
Horní Náměstí 16, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 224 147
morava.gross@tiscali.cz
www.hotel-morava-znojmo.cz

Hotel Morava je tříhvězdičkový hotel nabízející 
kvalitní ubytování za přijatelné ceny, dokončen 
byl v dubnu 2008. Nachází se v samém srdci 
velmi cenné, historicky chráněné, městské 
památkové rezervace města Znojma, v blízkosti 
hlavní mezinárodní trasy Praha-Brno-Vídeň. 
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V blízkosti hotelu se nachází turistické 
a cyklistické stezky do blízkého Národního 
parku Podyjí. Kousek od hotelu je vstup do 
znojemského podzemí, jehož chodby měří 
přes 26 km pouze pod hranicemi města 
a v některých místech se nachází až čtyři patra 
nad sebou. Jen několik kroků od hotelu je řada 
dalších památek v čele s Rotundou sv. Kateřiny 
a znojemským hradem.

10 % na vše, slevy nelze sčítat

hotel motorsport, s.r.o.
Na Šípu 189, 664 81 Ostrovačice
tel.:  +420 546 427 283,  

+420 608 231 891
info@hotel-motorsport.cz

Hotel Motorsport se nachází v bezprostřední 
blízkosti Masarykova okruhu v Brně. Nabízíme 
ubytování, služby restaurace a školící prostory. 
Hotel je vhodný i pro pořádání svateb a spole-
čenských akcí.

15 % na ubytování (mimo období  
zvýšených cen)

hotel panon
Koupelní 4, 695 01 Hodonín
tel.:  +420 518 341 243,  

+420 518 341 246
info@hotelpanon.cz
www.hotelpanon.cz

Hotel Panon Hodonín zaujímá v regionu 
SLOVÁCKA dominantní postavení nejen ve své 
ubytovací kapacitě, ale i v dalších hotelo-
vých služeb.Je vhodný pro aktivní dovolenou 
v malebném kraji, který je plný krásných tradic, 
sklípků a cyklostezek.

15 % na pultové ceny ubytovaní 
15 % na pobytové baličky zveřejněné 
na facebooku 
20 % na masáže na hotelu Panon

hotel rudka, s.r.o.
Kunštát 220, 679 72 Kunštát
tel.: +420 722 947 994
info@hotelrudka.cz
www.hotelrudka.cz

Příjemná rodinná restaurace, k dispozici letní 
zahrádka. V areálu hotelu je lesní park s houpač-
kami, prolézačkami a hrami pro děti i dospělé.

10 % z celkové útraty v restauraci 
20 % na ubytování

hotel selský dvůr

Cukrovarská 480, 682 01 Vyškov
tel.: +420 774 751 204
info@selskydvur.eu
www.selskydvur.eu

Hotel Selský dvůr*** je útulný rodinný hotel 
disponující celkovou kapacitou 39 lůžek 
(18 dvojlůžkových a 1 třílůžkový pokoj) 
s možností až 14 přistýlek. Pokoje jsou 
vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, 
telefonem a volným připojením k internetu. 
Stylové prostředí restaurace a salonku je 
vhodné pro různé rodinné i firemní akce 
(školení, svatby, workshopy, semináře, oslavy 
narozenin, ...). Přímo u hotelu se nachází vstup 
do Zoo a Dinoparku Vyškov. Nejen pro rodiny 
s dětmi nabízíme dětský koutek a dětské 
sedačky v restauraci, venkovní dětské hřiště, 
letní terasu a možnost relaxace v příjemném 
wellness (sauna a vířivka). Od března 2009 
máme také nový bowling a stylovou pizzerii 
s přípravou pizzy přímo před vámi! Užijte si 
příjemný víkend v hotelu, kde vás mají rádi - 
v hotelu Selský dvůr*** ve Vyškově!

15 % na ubytování na víkendový pobyt

hotel sladovna**** 
a pivovarský penzion

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
tel.: +420 539 086 395
info@hotelsladovna.cz
www.hotelsladovna.cz

Hotel Sladovna **** se nachází v Černé Hoře, 
asi 30 km od Brna. Nabízí komfortní ubytování 
ve dvou a třílůžkových pokojích, rodinných 
pokojích nebo v luxusním apartmá Sladovna 
(mezonet s vířivkou v ložnici). Je možné se 

ubytovat také v Pivovarském penzionu. Další 
služby: gastronomické zázemí, wellness 
centrum, bowling, prostory pro oslavy (např. 
historický sloupový sál), konferenční prostory, 
pivovarské muzeum, vlastní parkoviště. 
V celém hotelu platí zákaz kouření. Slevy se 
nesčítají, tyto slevy lze uplatnit pouze na ceny 
z Pultového ceníku, slevy jsou platné pouze pro 
osoby uvedené v Rodinném pase.

10 % při ubytování 2 osob ve dvoulůžkovém 
pokoji Standard v hotelu na 2 a více nocí 
15 % při ubytování 3 osob ve třílůžkovém 
pokoji v hotelu na 2 a více nocí 
20 % na ubytování 4 až 5 osob 
v rodinném 4lůžkovém pokoji s přistýlkou 
(2 dospělí+2-2 děti) v hotelu - platí pro 
2 a více nocí

hotel stará škola
Sloup v Moravském krasu 30, 679 13 Sloup
tel.: +420 603 535 043, +420 516 435 489
info@staraskola.cz
www.staraskola.cz

Ubytování a restaurace v Moravském krasu, 
300 m od Sloupsko-šošůvských jeskyní, 
bowling, rodinný hotel s příjemnou atmosférou 
a stylovým prostředím, komfortně vybavené 
pokoje s vlastním sociálním zařízením, Free-
WiFi, klidné prostředí, vhodné pro rodiny 
s dětmi, 2 dětské koutky.

20 % na ubytování se snídaní  
na 3 noci a více 
10 % na ubytování se snídaní v hotelu 
50 % na bowling

hotel Weiss
Lechovice 106, 671 63 Lechovice
tel.: +420 602 222 360
weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

Hotel rodinného typu v klidném prostředí 
na hlavní trase Brno - Znojmo - Vídeň, 
nabízí příjemné ubytování, degustace vína 
v degustačním sklepě. Cyklotrasy, úschovna 
kol. Rodinné studio celkem 33 lůžek + 
10 přistýlek, nordic walking.

10 % 

chalupa u městské brány
Masarykovo nám. 21, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 762, +420 777 002 292
info@penzionchalupa.cz
www.penzionchalupa.cz
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10 % na ubytování na 2 a více nocí 
5 % na ubytování na jednu noc

chaty - luleč.cz
Luleč, 683 03 Luleč
tel.:  +420 776 307 445,  

+420 777 714 041
info@chaty-lulec.cz
www.chaty-lulec.cz

Nabízíme k pronájmu pět chat v Lulči, nedaleko 
Brna a Vyškova, v krajině obklopené přírodou 
a lesy.

20 % na chatu č. 2 
100 % na pejska nebo kočku  
(max. 2 na jedné chatě)

Jezdecká pony školička - 
bílý dvůr
Olšany 230, 683 01 Olšany
tel.: +420 736 631 351
darina@bily-dvur-olsany.cz
www.bily-dvur-olsany.cz
 
10 % na 2 lekce

kavárna vltavín
Zelenářská 25, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 826
info@hotelkarnik.cz
www.hotelkarnik.net

Stylová, nově zrekonstruovaná restaurace. 
V historickém centru města, návštěva památek 
a turistika v NP Podyjí. Nekuřácká kavárna 
s kuřáckým prostore (70). Vhodná pro rodinné 
oslavy. 1 salón - 40 míst. 2. salón - 70 míst. 
Letní zahrádka.

10 % 

kemp Farma trnka
Křepice 52, 671 40 Křepice
tel.: +420 515 252 272
farma.trnka@email.cz
www.farmatrnka.webpark.cz

Kemp pro 9 stanů a 9 karavanů, jízda na 
koních, zdravá výživa-vaření, jóga, aerobik, 
folk, ruční práce, jazykový kurz.

10 % při pobytu nad 2 dny (sezóna VI. - IX.)

letní restaurace  
pergola pod platanem
21. dubna 657, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 130

info@grandmoravia.cz
www.grandmoravia.cz

Restaurace se nachází v areálu MY Hotelu 
a jsou v ní umístěny herní prvky pro děti.

10 % na konzumaci 
100 % na kopeček zmrzliny k jídlu pro dítě

lodní doprava  
vranovská přehrada
Gagarinova 2541, 669 02 Znojmo
tel.: +420 773 141 323
info@oldvranov.cz
www.oldvranov.cz

100 % na děti do 3 let 
sleva 40 Kč na maý i velký okruh nebo linku 
+ zpět pro rodinnou plavenku (pro oba 
rodiče + dvě děti do 15 let) 
sleva 40 Kč na malý i velký okruh nebo 
linku + zpět pro rodinnou plavenku 
(pro oba rodiče + dvě děti do 15 let)

mgr. Gabriela dědková
Valtická 15, 628 00 Brno
tel.: +420 777 212 720, 608 232 067
info@austrian-apartments.cz
www.austrian-apartments.cz/

Pronájem prázdninového apartmánu s možností 
vlastního vaření pro letní a zimní dovolenou 
v rakouských Alpách v lázeňském středisku 
Bad Gastein. Apartmán 21, Reitlstrasse 1a, 
5640 Bad Gastein, Rakousko

20 % na ubytování

občerstvení nAFleku
Přístavní (Brněnská přehrada - Přístaviště), 
635 00 Brno
tel.:  +420 739 260 501, +420 732 134 919,  

+420 603 468 476
nafleku@nafleku.cz
www.nafleku.cz

Teplá kuchyně, studené a teplé nápoje, 
zmrzlina, popcorn, dětské hřiště - trampolína, 
stolní fotbal, jubox, pořádání oslav s grilováním, 
kapacita 250 míst, celoroční provoz.

5 % na veškeré zboží, kromě cigaret 
a zboží v akci

originální lAo-thAi 
restaurace sAbAidy 
hotelu Amphone
Tř. kpt. Jaroše 29, 602 00 Brno

tel.: +420 545 428 310
reception@amphone.cz
www.amphone.cz
 
10 % mimo menu a tabákové výrobky

pension u němců
Na Náměstí 47, 664 83 Domašov
tel.: +420 602 839 387, +420 774 568 760
nemec.pension@volny.cz
www.penzionunemcu.cz

Rodinný pension v blízkosti Bílého potoka. 
Kapacita 30 lůžek s možností stravování ve 
stylové restauraci. Nedaleko města Brna 
a Grand Prix. Cyklostezky, tenisové kurty, 
projížďky na koních, parkování ve dvoře.

10 % na rodinný pobyt

pension u radů
Na Hradbách 7, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 608 433 199
sklepuradu@seznam.cz
www.u-radu.cz

Ubytování vhodné pro rodiny s dětmi. Možnost 
grilování, společenská místnost, posezení 
ve vinném sklepě. Cyklostezky, koupaliště, 
Lednicko-valtický areál.

5 % na ubytování

penzion a restaurace 
u václava
Pavla Perky 348, 664 71 Veverská Bítýška
tel.: +420 777 171 304
vasek.kaderabek@seznam.cz
www.restauraceuvaclava.cz

Nově zrekonstruovaný penzion poblíž hradu 
Veveří, dětské hriště, rodinná kuchyně, 22 lůžek, 
pokoje s vlastním soc. zařízením i na patře.

100 % děti do 5 let 
150 Kč/noc pro děti od 6–10 let

penzion Farma trnka
Křepice 52, 671 40 Křepice
tel.: +420 721 010 045
farma.trnka@email.cz
www.levneubytovani.net/ubytovani/farma-trnka

Vyjížďky na koni, koupání v přehradě Horní 
Dunajovice, Slovanská epopej Alfonse Muchy 
v Moravském Krumlově, historické Znojmo.

10 % při ubytování nad 2 dny
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penzion havírna
Jevíčská 64, 679 61 Letovice
tel.: +420 724 343 777
havirna@stripky.cz
www.penzionhavirna.cz

Rodinný penzon zaměřený na rodiny s dětmi, 
hernička s hračkami, postýlky, krmící 
židličky, program pro děti ve vybraných 
termínech, kurzy a cvičení, relaxace, masáže. 
Připravujeme narozeninové párty a další 
akce pro děti. Restaurace - 50 míst, 2 bary, 
společenská místnost, zahrádka, zahradní gril, 
bowling Brunswick, pizzy a speciální strava pro 
děti od 1 roku. Vegetariánská strava, certifikát 
Cyklistické vítání, cyklostezky.

10 % na ubytováí na více jak 3 dny 
10 % na dětské narozeninové párty 
a oslavy, křtiny 
10 % na masáže, pedikúru, manikúru

penzion hermína
Břestek 1271, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 775 505 745
info@herminapenzion.cz
www.herminapenzion.cz/

Rádi vás uvítáme v našem penzionu, který se 
nachází v klidné části jihomoravského města 
Veselí nad Moravou nedaleko jeho centra. 
Nabízíme příjemné ubytování v moderně 
vybavených nekuřáckých pokojích hotelového 
typu.

10 % na ubytování

penzion karolína

Komenského 28, 664 84 Zbraslav
tel.: +420 721 263 561
js.karolina@tiscali.cz
www.pensionkarolina.com/cz

Rodinný penzion, firemní akce, školení, 
ubytování - kapacita 15 lůžek, ubytování 
pro BVV, Grand Prix, agroturistika.

10 % 

penzion klimeš
Palackého 15, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 607 411 800
info@penzion-klimes.cz
www.penzion-klimes.cz

Rodinný Penzion Klimeš se nachází v klidné 
nerušené části města Hustopeče, pod ulicí 
s mnoha vinnými sklípky a přímo na vinařské 
cyklostezce v krásné krajině Jižní Moravy, 
poseté vinnou révou. Určen je pro krátké 
či delší pobyty rodin s dětmi, jednotlivců,  
ale i početných skupin.

10 % pro dospělé 
50 % pro děti do 10 let

penzion muzeum lesná
Lesná u Znojma, 671 02 Lesná
tel.: +420 602 745 458
holcmann@volny.cz
www.veteransalon.cz/penzion-a-camp

Stylové ubytování ve formanské usedlosti 
a zahradním areálu. Apartmány a pokoje 
s úžasnou atmosférou historie.  
Vlastní bazén. 

5 % na rekreační pobyty 
10 % na pobyty v termínu září - říjen, 
s polopenzí

penzion na koni
Cihelna Mikulov, 692 01 Mikulov
tel.: +420 737 319 753
lubomir.hlavenka@seznam.cz
www.jkmikulov.cz

Penzion se nachází v chráněné krajinné oblasti 
nedaleko vinohradů. V penzionu možnost 
snídaní a večeří. 8 pokojů. Možnost ustájení 
koní.

100 % děti do 3 let

penzion riva
Šatov 467, 671 22 Šatov
tel.: +420 728 922 690
info@penzionriva.cz
www.penzionriva.cz/

Rodinný penzion 1 km od Národního parku 
Podyjí. Široké možnosti rekreačního využití. 
Zahradní posezení, bazén. Kuchyně s jídelním 
koutem. 20 lůžek.

10 % na ubytování

penzion u rechů

Hořická 42, 678 01 Blansko
tel.: +420 777 132 343
penzionrech@centrum.cz
www.penzionrech.cz

Rodinný penzion s osobním přístupem majitelů 
nabízí ubytování v klidném prostředí v rozsáhlé 
zahradě s krásným výhledem.

100 % na snídaně pro děti 
100 % na jedno dítě na pokoji s rodiči 
100 % limonáda pro děti k jídlu zdarma

penzion Žralok
Šošůvka 46, 679 13 Sloup
tel.: +420 516 415 563, +420 724 714 413
penzionzralok@hydroart.cz
penzion-zralok.hotel.cz

Penzion se nachází v Moravském Krasu, je 
vhodný pro rodinnou rekreaci. Nabízí příjemné 
ubytování, výbornou kuchyni, venkovní 
posezení, nekuřáckou restauraci s krbem. 
Každý pokoj je komfortně vybaven s vlastním 
soc. zařízením.

5 % při ubytování na 1 den 
10 % při ubytování na více dnů 
5 % na útrati v restauraci nad 200 Kč

penziony vinice hnAnice
Hnanice 97, 669 04 Znojmo
tel.: +420 773 826 848
penziony@vinice-hnanice.cz
www.penzion-hnanice.cz

Cykloturistika, turistika v Národním parku 
Podyjí, letní terasa, restaurace, kuželky, 
parkoviště ve dvoře, rybolov, úschovna kol.

10 % na ubytování

ranch u pytláka - ubytování
Račice 205, 683 05 Račice-Pístovice
tel.: +420 737 980 232
info@ranchupytlaka.cz
www.ranchupytlaka.cz



46Katalog posKytvatelů slev a výhod 2020 / 2021

10 % na ubytování při pobytu min. 2 osob 
na min. 2 noci. Držení RP je nutno nahlásit 
při rezervaci pobytu.

rekreační chalupa  
statek kotlan

Hodonín u Kunštátu 18, 679 75 Černovice
tel.: +420 774 854 969
statekkotlan2@seznam.cz
www.rekreacni-chalupa.cz

10 % ze základního ceníku na všechny 
poskytované pobyty (mimo hlavní letní 
sezónu)

rekreační středisko prudká
Doubravník 256, 592 61 Doubravník
tel.: +420 972 631 426
info@prudka.cz
www.prudka.cz
10 % na ubytování

rekreační zařízení vyhlídka
Češkovice 158, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 415 080, +420 777 555 746
vyhlidka@kolpning.cz
www.vyhlidka-blansko.cz

Rekreační zařízení VYHLÍDKA se nachází 2 km 
nad městem Blanskem v rekreační oblasti 
Češkovice, obklopené krásnou lesnatou 
přírodou Moravského krasu s výhledem do 
dalekého okolí. Oblast Moravského krasu je 
považována za jedno z nejkrásnějších míst 
Jižní Moravy a za ráj s mnoha přírodními, 
historickými i technickými poklady. A přitom 
leží pouze 30 km od moravské metropole 
Brna. Navštivte také náš Facebook:  
www.facebook.com/kolping.vyhlidka/

10 % na ubytování a stravu

restaurace - hotel panon
Koupelní 4, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 341 243, +420 518 341 246
info@hotelpanon.cz
www.hotelpanon.cz

10 % na nabídku restaurace 
100 % na 1 dcl vína k jídlu ze stálého 
jídelního lístku - celoročně

restaurace Andrle
Ruprechtov 37, 683 04 Ruprechtov
tel.: +420 732 658 348
andrle@restaurace-andrle.cz
www.restaurace-andrle.cz

V krásné přírodě Moravského krasu. Punkevní 
jeskyně. Macocha. Větrný mlýn. Došková 
chalupa. Rodinné i firemní oslavy v uzavřeném 
prostředí. Letní terasa s dětským koutkem. 
80 míst.

10 % 

restaurace Aura
Kabátníkova 2, 602 00 Brno
tel.: +420 541 213 273
xlinebrno@centrum.cz
www.aurabrno.cz

Nekuřácká restaurace, dětský koutek, 
klimatizováno, WiFi připojení. Restaurace 
je zaměřena na ekologicky čistá, originální 
a delikatesní jídla.

10 % mimo denní menu, kartu RP předložit 
před placením

restaurace bermuda
Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 223 869
info@hotelbermuda.cz
www.hotelbermuda.cz

10 % na jídla

restaurace druhý dech
Mácova 25, 625 00 Brno
tel.: +420 774 482 659
info@restauracedruhydech.cz
www.restauracedruhydech.cz

10 %

restaurace Golf hotelu 
Austerlitz
Na golfovém hřišti 1510,  
684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 221 588
info@hotelausterlitz.cz
www.hotelausterlitz.cz

5 % na nabídku restaurace

restaurace morava
Horní Náměstí 16, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 224 147
morava.gross@tiscali.cz
www.hotel-morava-znojmo.cz

Restaurace se nachází v přízemí 
stejnojmeného hotelu, je otevřena denně 
mimo neděle a nabízí velký výběr jídel 
a specialit české a moravské kuchyně. 
Kapacita restaurace je 50 míst. V letních 
měsícíh je pro naše hosty otevřena letní 
zahrádka s kapacitou 100 míst. Pořádání 
firemních akcí, svatebních hostin, rautů 
a dalších oslav vám rádi zajistíme v hotelovém 
salonku s kapacitou 40 míst či ve vinném 
sklípku, nacházejícím se přímo pod hotelem. 
Součástí hotelu je také dámské, pánské 
a dětské kadeřnictví. V naší nabídce je také 
výroba studených výrobků. Na objednávku 
zajistíme pořádání hostin a rautů i mimo 
restauraci (u vás doma, ve sklípku, ap.)

10% sleva při útratě nad 300 Kč, mimo 
denní menu

restaurace panorama  
s letní terasou

Přístavní 38, 635 00 Brno
tel.: +420 546 124 444
santon@santon.cz
www.santon.cz

Restaurace Panorama s letní terasou Příjemná 
restaurace umístěná ve 2. patře s prostornou 
terasou a jedinečným výhledem na přehradní 
jezero nabízí: • venkovní grilování a přípravy 
specialit v udírně (v teplejším období roku) 
• v prázdninových měsících, o pátečních 
večerech „Letní taneční terasa“ • speciální 
nabídla jídel, připravených ze surovin od 
regionálních farmářů • wellness jídla - nabídka 
zdravých a vyvážených menu • široký výběr 
jídel jak klasické české, tak i mezinárodní 
kuchyně • víkendové menu

10 % na stravu, která není součástí  
balíčků služeb
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restaurace pod hádkem
Ochoz u Brna, 664 02 Ochoz u Brna
tel.: +420 731 516 238

Naše restaurace leží v Moravském Krasu, 
rybník, cykloturistická stezka. Vhodné pro 
výlety v krásné přírodě (15 km od Brna). 
Venkovní i vnitřní posezení.

5 % při nákupu nad 100 Kč

restaurace selský dvůr
Cukrovarská 480, 682 01 Vyškov
tel.: +420 774 751 204
info@selskydvur.eu
www.selskydvur.eu

10 % na hlavní jídelní lístek - mimo 
poledního menu a cigaret

restaurace sladovna

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
tel.: +420 539 086 310
info@hotelsladovna.cz
www.hotelsladovna.cz

Restaurace Sladovna nabízí gurmánské zážitky 
inspirované českou i mezinárodní kuchyní. 
Tato restaurace je nekuřácká. Nádvoří slouží 
jako letní zahrádka, na děti zde čeká dětské 
hřiště. Rádi zde pro vás uspořádáme jakoukoliv 
rodinnou oslavu, svatbu,…

10 % na konzumaci ve všední dny od 
14.00–18.00 hod., slevy se nesčítají, tyto 
slevy lze uplatnit pouze na ceny uvedené 
v jíd. lístku, slevy jsou platné pouze pro 
osoby uvedené na RP

restaurace subWAy®
Pobočky:
•	 Brno Olympia 

U Dálnice 777, 664 42 Modřice 
tel.: +420 734 447 950

•	 Galerie Vaňkovka Brno 
Ve Vaňkovce 462/1, 602 00 Brno 
tel.: +420 604 985 595

•	 Motorest Rohlenka, D1 206 km 
Jiříkovice 24, 664 05 Tvarožná 
tel.: +420 736 255 841

•	 Zelný trh 1, 602 00 Brno 
tel.: +420 734 221 728s

subway@kpmax.cz
www.sendvice.cz

V restauracích SUBWAY® připravuje produkty 
přímo před vašima očima a dle vašeho přání. 
Denně pečeme vlastní pečivo. Nepřipravujeme 
smažené pokrmy a jsme tedy zdravější 
alternativou rychlého občerstvení.

10% sleva na nezlevněné produkty, nelze 
kombinovat s žádnou jinou akcí ani slevou

restaurace u karla
Mikulášské náměstí 6, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 560

Stylová restaurace v historickém jádru Znojma.

5 %

restaurace u němců
Na Náměstí 47, 664 83 Domašov
tel.: +420 546 441 190
info@nemecpension.cz
www.nemecpension.cz

Stylová a nová nekuřácká restaurace a kuřácká 
restaurace. Nabízíme Vám bohatou nabídku 
výborných jídel a nápojů. Letní zahrádka 
s možností venkovního altánu s velkým grilem. 
Rodinné oslavy, svatby, firemní akce.

5 %

restaurace u rudého vola
Kobližná 2, 602 00 Brno
tel.: +420 542 214 771
urudehovola@seznam.cz
www.uvola.cz

Historie domu sahá do doby před založením 
města. Stylová restaurace. Příjemné posezení.

10 %

restaurace u smrku

Luleč 125, 683 03 Luleč
tel.: +420 517 353 425
info@penzionusmrku.cz
www.penzionusmrku.cz

Stylová restaurace, letní zahrádka, terasa 
s krbem, speciality na grilu, WIFI připojení 
zdarma.

10 % mimo menu

restaurant Astoria
Tyršova 98, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 326 148, +420 603 525 228
restaurace.astoria@seznam.cz
www.restauraceastoria.cz
 
10 % na nabídku restaurace, 
mimo poledního menu a alkoholu

restaurant hotel Weiss
Lechovice 106, 671 63 Lechovice
tel.: +420 602 222 360
weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

Nabízí gastronomické speciality, víkendy 
„Snoubení pokrmů s víny“, degustace vín 
v degustačním sklepě. Cyklotrasy, úschovna 
kol. Rodinné studio, nordic walking, odborné 
semináře a kurzy o víně.

10 % mimo menu

ristorante piazza
Nám. Svobody 9, 602 00 Brno
tel.: +420 542 211 721
piazza@piccolomondo.cz
www.piazza.cz

Najdete nás v OC Omega.

10 % mimo tabákových výrobků

rodinné vinařství u esterků

U Obory 1211, 696 11 Mutěnice
tel.: +420 777 314 313
pavel.esterka@seznam.cz

Rodinné vinařství. Široký sortiment kvalitních 
moravských vín. Specialita: „Rozhovorové víno“ 
pro zpříjemnění partnerských chvil.

7 % při nákupu 10 lahví
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scubA tour - cestovní 
kancelář
Železná 1a, 619 00 Brno
tel.: +420 777 758 997
zverina@scubatour.cz
www.scubatour.cz

10 % na potapěčské zájezdy (mimo Mexika, 
Malediv), nevztahuje se na letenky

sky tours, s.r.o.
Křenová 49, 602 00 Brno
tel.: +420 511 119 090
nikola@sky-tours.cz
www.sky-tours.cz

Specialista na rodinnou dovolenou na horách 
i u moře. 

5 % na vlastní zájezdy 
3 % na ostatní zájezdy

společensko - sportovní 
centrum harmonie

Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka
tel.: +420 603 574 886
info@harmonie-centrum.cz
www.harmonie-centrum.cz

Klimatizovaná restaurace. Letní terasa. Spor-
tovní vyžití: bowling, squash, kulečník, fitness, 
solárium, sauna a masáže. Dětský koutek.

10 % na služby

sunset restAurAnt
Příkop 4 (IBC Centrum, 9. patro), 602 00 Brno
tel.: +420 545 176 565
info@sunset-restaurant.cz
www.sunset-restaurant.cz

Nekuřácká restaurace s jedinečným výhledem 
na celé Brno, letní terasou. Hledáte-li místo 
jak pro romantickou večeři, tak pro větší akci - 
máme vám co nabídnout.

10 % mimo poledního menu  
a tabákových výrobků

švancarova cukrárna
Nám. Krále Jiřího 30, 679 72 Kunštát
tel.: +420 516 462 442

Zákusky, čokolády, cukrovinky, káva, čaje, 
limo. Příjemné posezení v Kunštátu, s dětským 
koutkem.

20 % na vystavené zákusky po 15. hodině, 
nevztahuje se na již slevněné zákusky

top1tAXi

Cejl 29/76, 602 00 Brno
tel.:  +420 844 110 110,  

+420 734 574 110, 14001
info@top1taxi.cz
www.top1taxi.cz

20 % na základní jízdné  
(do 3 km slevy neplatí)

tpF Group s.r.o. - travelking
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
tel.: +420 907 289 762
kmet@travelking.cz
www.travelking.cz/

Až 10% sleva na parádní dovolenou ve střední 
a jižní Evropě Vydejte se za zážitky a užijte si 
radost, kterou přináší cestování. Je jen na vás, 
zda se rozhodnete pro dovolenou v Česku, 
u jednoho z našich sousedů, anebo se vydáte 
k moři třeba do Chorvatska. Vyberte si z téměř 
700 nabídek pobytových balíčků. Postup pro 
uplatnění slevy: 1. Jděte na www.travelking.cz  
a vyberte si pobyt podle vašich představ. 
2. Zvolte si počet dní, případně i termín 

a klikněte na Koupit pobyt. 3. V košíku vyberte 
možnost “Mám dárkový kupón / slevový kód” 
a zadejte kód, který chcete uplatnit. 4. Pro 
7% slevu na všechny pobyty mimo Maďarska 
zadejte slevový kód: Rodinnepasy, pro 10% 
slevu na pobyt v Maďarsku zadejte slevový kód: 
RodinnepasyHU Tato speciální nabídka platí do 
31. 12. 2020.

10 % na pobyty v Maďarsku - slevový kód: 
RodinnepasyHU 
7 % na všechny ostatní pobyty mimo 
Maďarsko - slevový kód: Rodinnepasy

travel 2002, spol.s.r.o.
Moravské nám. 4, 602 00 Brno
tel.: +420 542 210 102
ck@travel2002.cz
www.travel2002.cz

Cestovní kancelář s více než dvacetiletou 
tradicí. Letecké zájezdy z Brna, Prahy 
a Ostravy do Řecka, Turecka, Španělska, 
Bulharska a na Kypr. Výhodné pobyty 
pro rodiny s dětmi (u vybraných kapacit 
mají děti pobyt zdarma). Široká nabídka 
poznávacích zájezdů. 

5 %

turistická ubytovna sb
Dukelská 2079, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 453 012
ubytovna.sb@boskovice.cz
www.sluzbyboskovice.cz

Kvalitní ubytování za přijatelné ceny. Turistická 
ubytovna je v krásném prostředí sportovního 
areálu Červená zahrada. V provozu je 
celoročně. Kapacita je 46 lůžek na dvou 
a čtyřlůžkových pokojích. Na pokojích 
je samostatné WC a sprcha. Pokoje jsou 
vybaveny televizorem a ledničkou. V těsném 
sousedství ubytovny je letní koupaliště, 
kuželna, tenisové kurty, zimní stadion 
a fotbalový stadion. Nedaleko jsou Městské 
lázně a Westernové městečko  
(www.westernove-mestecko.cz) - zábava 
pro každou rodinu. Vybavenost: na pokojích 
samostatné WC, sprcha, televize, lednička, 
společná kuchyňka, společenská místnost, 
možnost polopenze a plné penze, k dispozici 
stůl na stolní tenis a místnost na uskladnění 
kol pro cykloturisty.

10 % při ubytování na 3 a více nocí  
+ 100 % na jeden vstup do městských lázní 
pro 1 osobu
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u hrádku****superior

Lukov 25, 669 02 Znojmo
tel.: +420 603 757 990
Info@penzionuhradku.cz
www.penzionuhradku.cz

Malý rodinný hotel uprostřed kouzelné přírody 
Národního parku Podyjí. Místo kde se o Vás 
postaráme.Děti vítány!

3 % na ubytování 
10 % na stravu 
10 % na zapůjčení horských kol

ubytování u kapličky

Crhov 61, 679 74 Olešnice
tel.: +420 607 788 572
fadrnaeva@seznam.cz
www.ukaplicky.info

Ubytování se nachází 6 km od Kunštátu - 
nedaleko Jeskyně Blanických rytířů a Macochy. 
2 pokoje, každý se  4 lůžky. Krásná krajina. 
Nedaleko se nachází Dětská ozdravovna Křetín.

250 Kč děti nad 6 let 
190 Kč děti do 6 let

vinný sklep
Šatov 73, 671 22 Šatov
tel.: +420 728 922 690
www.penzionriva.cz

Možnost ubytování nad vinným sklepem. 
Celková kapacita objektu činí 16 osob. 4 pokoje 
s vlastním sociálním zařízením. Společná 
místnost s krbem a vybavenou kuchyní. 
Posezení ve vinném sklepě. Degustace vína. 
Soukromé i firmní akce.

10 % 

vinotéka u platanu
21. dubna 657, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 130
info@grandmoravia.cz
www.grandmoravia.cz

Vinotéka se nachází v areálu restaurace 
Pergola pod Platanem - My Hotel.

15 % na nákup vín z naší vinotéky

výlety s poníky a koníky - 
bílý dvůr
Olšany 230, 683 01 Olšany
tel.: +420 736 631 351
darina@bily-dvur-olsany.cz
www.bily-dvur-olsany.cz

10 % na svezení po okolí

Wellnes hotel panorama - 
ubytování
Těchov 168, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 418 111
info@hotelpanorama.cz
www.hotelpanorama.cz

Hotel s programem za každého počasí, 
do kterého se budete rádi vracet. Venkovní 
a vnitřní bazén se slanou vodou, wellness 
centrum, zázemí pro rodinnou rekreaci, firemní 
akce a konference. Wellness víkendy a pobyty. 
Výhody a slevy nelze sčítat.

10 % na ubytování z pultových cen

Wellness selský dvůr
Cukrovarská 480, 682 01 Vyškov
tel.: +420 774 751 204
info@selskydvur.eu
www.selskydvur.eu

20 % na nabízené služby
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volný čAs A hobby
A school s.r.o.  
jazyková škola
Obilní trh 2, 602 00 Brno
tel.: +420 543 211 122
info@aschool.cz
www.aschool.cz

Renomovaná jazyková škola v centru Brna 
nabízí intenzivní pomaturitní studium AJ, 
jazykové kurzy pro veřejnost AJ, NJ, ŠJ, FJ, 
RJ a češtiny pro cizince, firemní a individuální 
výuka, překlady a tlumočení.

5 % na jazykové kurzy a učební materiály

Adrenalin v korunách stromů 
- Jungle park - lanové 
centrum brno pisárky

Bauerova 5, 603 00 Brno
tel.: +420 775 586 453
info@junglepark.cz
www.junglepark.cz

Jungle Park je lanové centrum nacházející se 
v Brně Pisárkách, v krásném prostředí lesa kolem 
řeky Svratky, v bezprostřední blízkosti koupaliště 
Riviéra. Návštěvníkům nabízí 3 trasy: základní 
trasu s 33 překážkami (min. výška lezce 140 cm), 
Bálúovu Junior trasu s 20 překážkami (min. 
výška lezce 120 cm) a Mauglího dětskou trasu 
s 10 překážkami (výška lezce 100–140 cm).

10 % na rodinný vstup

Albatros media a.s. - e-shop 
www.albatrosmedia.cz

Holandská 3, 639 00 Brno
tel.: +420 800 555 513
radek.mrkos@albatrosmedia.cz
www.albatrosmedia.cz

20 % na veškerou knižní produkci 
mediálního holdingu Albatros Media, která 

obsahuje nabídku nakladatelství Albatros, 
CooBoo, Plus, Motto, CPress a Edice ČT

Albatros media a.s. - e-shop 
www.knihy.cpress.cz

Holandská 3, 639 00 Brno
tel.: +420 800 555 513
distribuce@cpress.cz
www.cpress.cz
 
20 % na odbornou a populárně-naučnou 
literaturu z produkce nakladatelství CPress

AmorA s.r.o. - opravdový svět 
- kreslení pravou mozkovou 
hemisférou - mgr. martina 
šopfová bajerová

Terezy Novákové 53, 621 00 Brno
tel.: +420 603 866 263
opravdovysvet@centrum.cz
www.opravdovysvet.cz

Kreslení pravou hemisférou pro děti a dospělé. 
Ke kreslení nepotřebujete talent, kreslit umí 
každý!!!

10 % na kreslení pravou mozkovou 
hemisférou pro děti (9–18 let)

Angličtina pro děti -  
výukové centrum helen 
doron brno sever

Nejedlého 5, 638 00 Brno
tel.: +420 721 717 123
valtarova.helendoron@gmail.com
www.helendoron.cz/branch/brno-sever

Angličtina pro děti a dospělé. Unikátní 
metoda výuky přirozenou a hravou formou. 
Metodika akreditovaná MŠMT, malé skupinky 
4–8 dětí, kvalifikovaní učitelé, několik let 
návazné výuky, vynikající výukové materiály, 
první krok do úspěšné budoucnosti. 
Kurzy otvíráme během celého roku. Výuka 
angličtiny i v mateřských školkách. Pro rodiče 
možnost výuky angličtiny Callanovou 
metodou.

5 % na vyučovací hodinu

Angličtina z domu
Sídliště Osvobození 664/41, 682 01 Vyškov
tel.: +420 773 883 646
anglictinazdomu@gmail.com
www.anglictinazdomu.cz

Pořádáme online jazykové kurzy angličtiny. 
Nabízíme unikátní kurz angličtina pro maminky 
- ideální pro všechny maminky, které si chtějí 
připomenout angličtinu. V naší nabídce najdete 
i kurz angličtina pro každého.

5 % na nákup kurzu - platí z aktuální ceny - 
do objednávky uveďte kód „RPASY“

Aquapark kohoutovice
Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno
tel.: +420 730 157 526
wolfova@starezsport.cz
aqpark.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – 
kluziště (prosinec) RS Zubří, Nové město 
na Moravě (červenec) Slevy: 10 % Po–Pá 
(mimo prázdniny) na vstupné 1,5; 2,5; 3,5 h 
v kategorii vstupného: základní (tj. dospělý) 
a dítě 6–14 let včetně.

10 % na vstupné 1,5; 2,5; 3,5 h v kategorii 
vstupného: základní (tj. dospělý) a dítě 
6–14 let včetně.

Arcana
Jiráskova 18, 602 00 Brno
tel.: +420 604 207 640
kulka@arcana.cz
www.arcana.cz
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Trénování paměti a inteligence - nikdy není 
příliš pozdě, ani příliš brzy. Vhodné pro celou 
rodinu.

20 %

Areál československého 
opevnění šatov
Šatov, 671 22 Šatov
tel.: +420 602 265 150
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Objekt stálého těžkého opevnění, vybudovaný 
Československou republikou v letech  
1935–1938, armádou užívaný až do 90. let 
minulého století. Po rekonstrukci a vybavení 
výzbrojí zpřístupněn veřejnosti v r. 2005.

20 %

Areál kukla - permonium®
Padochovská 31, 664 12 Oslavany
tel.: +420 606 033 061
permonium@st-os.cz
www.permonium.cz

Permonium® - zábavní park s příběhem nejen 
pro děti.

5 % na rodinné vstupné do zábavního 
parku Permonium® a kulturní památky 
těžní věže Kukla po dobu sezóny

Archeopark pavlov
23. dubna 264, 692 01 Pavlov
tel.: +420 519 322 126
archeopark@rmm.cz
www.archeoparkpavlov.cz/
 
10 % z plného vstupného

Aviatik servis

Pobočky:
Šeránkova 311/4, 616 00 Brno
tel.: +420 605 767 776
aviatik@balon.cz
www.balon.cz

Vyhlídkový let balónem je báječný zážitek 
pro celou rodinu. Chcete udělat radost někomu 
blízkému, rodině, přátelům, obchodním 
partnerům nebo sobě? Darujte let balónem 
a váš dárek bude mít úspěch.

10 % na vyhlídkový let balónem

bowling selský dvůr
Cukrovarská 480, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 331 250
info@selskydvur.eu
www.selskydvur.eu

10 % na pronájem bowlingové dráhy  
do 17h

bowling sladovna

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
tel.: +420 539 086 310
info@hotelsladovna.cz
www.hotelsladovna.cz

Hotel Sladovna nabízí také možnost zahrát si 
velmi oblíbenou společenskou hru - bowling. 
K dispozici jsou dvě bowlingové dráhy. Provozní 
doba Po–Čt 10:00–22:00 Pá, So 10:00–23:00 
Ne 10:00–22:00

15 % v SO, NE, svátky 10.00–12.00 hod. 
20 % ve všední dny 10.00–17.00 hod. - 
slevy se nesčítají, tyto slevy lze uplatnit 
pouze na ceny z PC, slevy jsou platné 
pouze pro osoby uvedené v RP

brněnské podzemí -  
kostnice u sv. Jakuba
Zelný trh 21, 602 00 Brno
tel.: +420 542 427 150
info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

10 % z ceny vstupného - celoroční platnost

brněnské podzemí -  
labyrint pod zelným trhem
Zelný trh 21, 602 00 Brno
tel.: +420 542 427 150

info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

10 % z ceny vstupného - celoroční platnost

brněnské podzemí - 
mincmistrovský sklep
Zelný trh 21, 602 00 Brno
tel.: +420 542 427 150
info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

10 % z ceny vstupného - celoroční platnost

bruno family park
Kigginsova 2, 627 00 Brno
tel.: +420 515 535 570
recepce@brunofamilypark.cz
www.brunofamilypark.cz/

BRUNO family park je unikátní zábavní 
park pro celou rodinu. Vnitřní část parku 
je otevřena celoročně, venkovní část od jara 
do podzimu.

100 % na 2 jízdenky (autíčka, lodičky) 
zdarma

bruslení za lužánkami
Sportovní 347/2, 602 00 Brno
tel.: +420 731 179 984
polivkova@starezsport.cz
kluziste.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec)RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % Po–Pá (mimo prázdniny) 1 blok 
v kategorii vstupného: základní (tj. 
dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

bukovanský mlýn

Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: +420 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz
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Větrný mlýn, který se stal zdaleka viditelnou 
dominantou kopce nad obcí Bukovany 
u Kyjova, byl postaven a slavnostně otevřen 
v roce 2004. Třípatrová budova mlýna ukrývá 
malou expozici muzea slovácké vesnice 
19. století a také galerii, kde jsou pravidelně 
pořádány výstavy zejména jihomoravských 
umělců. V nejvyšším patře se nachází 
vyhlídková terasa, která skýtá nádherné 
výhledy do okolí.

50 % na vstupné na rozhlednu

cA kids - anglická škola 
pro děti
Údolní 8, 602 00 Brno
tel.: +420 777 607 350
info@ca-kids.cz
www.ca-kids.cz

Jazyková škola v centru Brna. Nabízíme výuku 
pro děti od 3 do 12 let a teenagery. Letní tábory.

10 % 

cA school & experiences
Údolní 8, 602 00 Brno
tel.: +420 777 607 350
info@ca-school.cz
www.ca-school.cz

Jazyková škola v centru Brna pro firemní 
a individuální klienty. Pro začátečníky 
i pokročilé. Kurzy v zahraničí. Možnost výuky 
ve firmě.

10 %

centrum 
tučňáka toma
Antonína Slavíka 1,  
602 00 Brno
info@tucnaktom.cz
www.tucnaktom.cz

Jsme volnočasové a vzdělávací centrum. 
Pořádáme besedy, kurzy, přednášky a cvičení 
pro všechny věkové skupiny.

10 % na vše (slevy se nesčítají)

časopis moje země
Gromešova 769/4, P.O.Box 11, 621 00 Brno
tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz

10 % na předplatné titulu moje země  
(rok - 6 čísel)

čsch zo mcc -  
moravia cat club
Renčova 1667/15, 621 00 Brno
tel.: +420 530 310 676, +420 604 924 271
mcc.web@email.cz
www.moraviacatclub.eu

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 
různých plemen vystavovatelů ze zemí 
EU, soutěže o nejkrásnější kočku výstavy, 
v neděli soutěž Kočka Matka, kočky mladých 
chovatelů, prezentace a prodej chovatelských 
potřeb. Výstava se uskuteční 7. a 8. května 
v Hotelu Avanti. Více informací na webu  
www.moraviacatclub.eu.

16,80 % 

dětská herna  
s kavárnou topolino
Jihomoravské nám. 1, 627 00 Brno
tel.: +420 731 484 231
info@kavarnatopolino.cz
www.kavarnatopolino.cz

Dětská herna s kavárnou Topolino.

20 % na vstup dítěte do herny

diecézní muzeum v brně
Petrov 1, 602 00 Brno
tel.: +420 533 033 210
motycka@biskupstvi.cz
www.petrovinfo.cz

Diecézní muzeum nabízí expozici „Vita Christi“ 
sestavenou ze vzácných uměleckých památek 
z brněnské diecéze. Základem netradičního 
pojetí výstavy je dramatický příběh Ježíše 
Krista v podání středověkých a barokních 
umělců.

50 % ze základní výše vstupného

duhový ráj
Okružní 1, 638 00 Brno
tel.: +420 724 344 364
eliska@duhovyraj.cz
www.duhovyraj.cz

Dětské a mateřské centrum Duhový ráj je 
dětská herna s možností občerstvení, zájmové 
kroužky pro děti - zpívánky, cvičení, keramika, 
výtvarka, Baby Signs, jazykové kurzy. 
Program pro dospělé - jóga, pilates, výtvarné 
a rukodělné kurzy, jazykové kurzy, meditace, 
cvičení pro těhotné, po porodu, příprava 
pro budoucí rodiče.

20 % na vstup do herny

dům kultury
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 309 410
www.dkhodonin.eu/

50 % na vybrané akce

dům pánů z kunštátu, 
příspěvková organizace
Dominikánská 9, 602 00 Brno
tel.: +420 542 211 808
dum-umeni@dum-umeni.cz
www.dum-umeni.cz

Dům pánů z Kunštátu Renesanční budova na 
Dominikánské ulici je součástí Domu umění 
města Brna od roku 1958. Pod jeho střechou 
působí rovněž Galerie G99 a Artová kavárna 
Trojka.

50 % na vstupné

dům umění města brna, 
příspěvková organizace
Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno
tel.: +420 542 211 808
dum-umeni@dum-umeni.cz
www.dum-umeni.cz

Dům umění města Brna je součástí brněnské 
kultury již sto let; dnes se výrazně orientuje na 
současné umění. Dům umění města Brna je 
otevřená moderní instituce, která zprostředková-
vá a podněcuje kontakt mezi umělci a veřejností. 
Dům umění je tradičně jedním z nejvýznamněj-
ších hybatelů brněnské kultury, jeho ambicí je 
stát se dynamickým prostorem zapojeným do 
sítě prestižních evropských galerií. Jde o jednu 
kulturní instituci se dvěma výstavními domy 
a třemi galerijními prostory: Dům umění na 
Malinovského náměstí. Původní secesní budova 
(Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus) 
byla v padesátých letech přestavěna ve stylu 
funkcionalismu podle návrhu architekta Bohu-
slava Fuchse. V roce 2009 proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce objektu podle návrhu Petra Hrůši. 
Dům pánů z Kunštátu Renesanční budova na 
Dominikánské ulici je součástí Domu umění 
města Brna od roku 1958. Pod jeho střechou 
působí rovněž Galerie G99 a Artová kavárna 
Trojka. Galerie G99 Galerie G99 je od roku 2000 
nezávislou součástí Domu umění města Brna, 
prezentuje aktivity nejmladších tvůrců. Sídlí 
v přízemí Domu pánů z Kunštátu.

50 % na vstupné
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elektrolodě nAFleku
Přístavní (Brněnská přehrada - Přístaviště), 
635 00 Brno
tel.: +420 775 870 666, +420 603 468 476
nafleku@nafleku.cz
www.nafleku.cz

Půjčovna ELEKTROLODÍ na Brněnské přehradě 
v Přístavišti za posledním kotvištěm parníků 
vedle dětského hřiště. 1 loď  = 4 osoby. Řídit 
mohou i malé děti!!

10 % z celkové ceny zápůjčky + 
1% za každých 100 Kč konzumace 
v Občerstvení NAFLEKU

GAbart - výtvarné  
a hobby potřeby

Štefánikova 20, 602 00 Brno
tel.: +420 739 273 488
krivankova.gabina@seznam.cz

Šikovný sortiment výtvarných a hobby potřeb 
nejen pro pokročilé, ale i pro začátečníky. 
Obzvlášť velký výběr papírů, stuh a svatebních 
dekorací.

10 % na veškerý sortiment, mimo akce 
a slevněné zboží

Galerie výtvarného  
umění hodonín

Uprkova 2, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 351 051
info@gvuhodonin.cz
www.gvuhodonin.cz

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla 
ustavena v roce 1960. Buduje sbírky českého 
a slovenského výtvarného umění od konce 
19. století po současnost. Ve stálé expozici 
se věnuje především zakladatelské generaci 
Sdružení výtvarných umělců moravských 
(SVUM 1907–1959), k níž patří např. Joža 
Uprka, Franta Úprka, Alois Kalvoda, Stanislav 
Lolek, Cyril Mandel, Alfons Mucha. Součástí 
sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského 
a Franty Úprky. Výstavní činnost FVU je známá 
přehlídkami současného umění „Mladé 
setkání“, malířským sympoziem „Malý 
formát“ a především výstavami a projekty 
o vývoji českého výtvarného umění.

50 %

hippoclub lednice -  
Jízdy kočárem
ulice 21. dubna 4, 691 44 Lednice
tel.:  +420 519 340 477,  

+420 736 625 745
hippoclub@penzion.com
www.hippoclub.penzion.com

Romantické vyhlídkové jízdy v kočárech po 
zámeckém areálu. Trasa: zámek - minaret.

10 %

hippoclub lednice -  
Jízdy na koních
ulice 21. dubna 4, 691 44 Lednice
tel.:  +420 519 340 477,  

+420 736 625 745
hippoclub@penzion.com
www.hippoclub.penzion.com

Jezdecký areál se nachází v blízkosti 
Lednického zámku. Možnost vyjížděk 
na koních a ponících.

10 % při hodinové jízdě

hocus a lotus - malí 
dinokrokové, kteří učí děti 
jazyky
Vítězslavy Kaprálové 14, 618 00 Brno
tel.: +420 603 848 281
ivankina@lightpoint.cz
www.hocus-lotus.cz

5 % na kurzy Hocus a Lotus  
v JŠ Light Point 
10 % na letní školu angličtiny 
20 % na individuální výuku jazyků  
pro děti

hodonínský  
symfonický orchestr
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 309 410
www.dkhodonin.wz.cz

20 %

hvězdárna veselí 
nad moravou
Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 614
post1@hvezdarna-veseli.cz

50 % 

chov koní Farma trnka
Křepice 52, 671 40 Křepice
tel.: +420 721 010 045
farma.trnka@email.cz
www.farmatrnka.webnode.cz

Celoroční výuka jízdy na koni a rekreační 
vyjížďky, hipoterapie.

10 % děti do 10 let

Jazyková škola ideA
Národní třída 16, 695 01 Hodonín
tel.: +420 774 433 257
kancelar@ideajs.cz
www.ideajs.cz

Jazyková škola se nachází v centru města 
Hodonín. Je vybavena prostornými učebnami. 
Nabízí jazykové vzdělávání pro děti i dospělé.

10 % na odpolední i večerní kurzy.

Jazyková škola  
light point, s.r.o.
Vítězslavy Kaprálové 14, 618 00 Brno
tel.: +420 603 848 281
ivankina@lightpoint.cz
www.lightpoint.cz

200 Kč na kulinářské kurzy 
5 % na víkendové jazykové kurzy 
10 % na jazykové kurzy pro veřejnost 
20 % individuální výuka 17 jazyků

Jazyková škola  
pm-lingua vyškov
Dobrovského 1, 682 01 Vyškov
tel.:  +420 725 747 541,  

+420 725 747 576
info@pm-lingua.cz
www.pm-lingua.cz
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Nabízíme jazykové kurzy pro všechny (pro 
veřejnost/pro děti/firemní/individuální/
speciální): AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠJ. Výuku vedou 
vysokoškolsky vzdělaní lektoři s bohatou praxí. 
K výuce využíváme komunikativní metodu. Kurzy 
jsou přizpůsobeny Vašim požadavkům tak, aby 
Vám nejen vyhovovaly, ale přinášely i potřebné 
výsledky. Poskytujeme také překladatelský 
servis do všech Evropských jazyků.

10 % na jazykové kurzy pro veřejnost 
a jazykové kurzy pro děti

Jazykové kurzy  
nepustil s.r. o.
Sokolská 366/1, 602 00 Brno
tel.: +420 604 272 972
info@njs.cz
www.njs.cz

5 % na jazykové kurzy angličtiny, němčiny 
a francouzštiny

Jazykové studio 
radek michalčík
Pobočky:
•	 Pekařská 41, 602 00 Brno
•	 Okružní 29a, 638 00 Brno

tel.: +420 722 126 689
info@jazykovestudio.cz
www.jazykovestudio.cz

Pro dospělé i děti, docházkové (max 8 osob), 
firemní i individuální, vysoká intenzita výuky, 
osobní přístup, příprava na KET, PET, FCE, CAE 
... 98% úspěšnost absolventů.

10 % pro rodiče i děti

Jazyky individuálně
Slovákova 2, 602 00 Brno
tel.: +420 731 422 812
brno@jazyky-individualne.cz
www.jazyky-individualne.cz

Specializujeme se na individuální výuku cizích 
jazyků a na výuku v malých skupinách.

15 % na veškeré služby

Jezdecká pony školička -  
bílý dvůr
Olšany 230, 683 01 Olšany
tel.: +420 736 631 351
darina@bily-dvur-olsany.cz
www.bily-dvur-olsany.cz
 
10 % na 2 lekce

Jezdecký klub
Cihelna Mikulov, 692 01 Mikulov
tel.: +420 732 817 507
tomas.hlavenka@tiscali.cz
www.jkmikulov.cz

Možnost jízdy na koni. Součást mezinárodní 
koňské stezky.

100 % ze vstupného na jezdecké závody

Jihomoravské muzeum 
ve znojmě - zřícenina hradu 
cornštejn
Hradní 1, 671 10 Bítov
tel.: +420 515 282 211
znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Hrad byl vybudován v I. pol. 14 století jako 
pevnost v linii hradů chránících jižní hranici 
Českého státu, v rámci programu „Léto na 
Cornštejně“ vystupují hudební i šermířské 
skupiny.

50 %

Jihomoravské muzeum 
ve znojmě – dům umění
Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 529
info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Renesanční palác se stálou expozicí - Medailér 
Jan Tomáš Fischer, Staré umění Znojemska, 
výstavy.

50 %

Jihomoravské muzeum 
ve znojmě – hrad
Hradní 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 311
info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Původní sídlo znojemských údělných knížat 
se stálou expozicí „Z dějin Znojemska“ 
- archeologie, výzkum v NKP rotundě sv. 
Kateřiny, slohový nábytek, staré tisky, zaniklá 
řemesla, vranovská a znojemská keramika, 
vojenské a lovecké zbraně, historické 
ostrostřelecké zbraně.

50 %

Jihomoravské muzeum 
ve znojmě – minoritský 
klášter
Přemyslovců 6, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Původně gotický klášter z pol. 13. století, 
kulturní památka se stálými expozicemi - 
Černé řemeslo, Archeologie Znojemska,  
Zbraně orientu, Neživá příroda Znojemska,  
Živá příroda Znojemska a výstavami.

50 %

Jihomoravské muzeum 
ve znojmě – rotunda 
sv. kateřiny, národní 
kulturní památka
Hradní 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 311
info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Národní kulturní památka, románská rotunda 
pocházející z doby kolem pol. 11. století.

25 %

kd rubín
Makovského nám. 3, 616 00 Brno
tel.: +420 541 213 632
kdrubin@zabovresky.cz
www.kdrubin.cz

10 % na akce určené pro děti

kino lucerna
Minská 19, 616 00 Brno
tel.: +420 549 247 070
biograf@seznam.cz
www.kinolucerna.info

V so a ne odpoledne promítáme rodinné 
a dětské filmy. V po mohou využít studenti 
a důchodci snížené vstupné (60 Kč).

10 % slevy se nesčítají

klub kaktusářů - 
Astrophytum  
brno
Čtyřlístek - zahradní  
centrum, 624 00 Brno
tel.: +420 543 241 245
stanislav@stuchlik.net
www.astrophytum.cz
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Pravidelné výstavy kaktusů a jiných 
sukulentů pořádá každoročně Klub kaktusářů 
Astrophytum Brno (KK Astrophytum Brno) 
v prostorách Čtyřlístku, zahradní centrum 
v Brně - Bystrci koncem května, začátkem 
června (termíny a místo vždy na web stránce). 
Vystavovány jsou výpěstky členů klubu, je 
zajištěn prodej přebytků i odborné literatury a 
také poradenská služba.“ 

20 % na vstupné

knihkupectví educa - 
učebnice, odborná literatura

Puškinova 738/30, 682 01 Vyškov
tel.: +420 603 492 586
info@odborneknihy.cz
www.odborneknihy.cz

Prodej odborné literatury nejen pro studenty 
a odborníky v mnoha oborech, ale i širokou 
veřejnost, a to vše za zajímavé ceny.

15 %

knihovna Jiřího mahena 
v brně, příspěvková 
organizace

Kobližná 4, 602 00 Brno
tel.: +420 603 782 460, +420 542 532 100
kjm@kjm.cz
www.kjm.cz

Poučení i zábava pod jednou střechou pro 
celou rodinu. Sleva platí na všech pobočkách 
KJM: Ústřední knihovna, Kobližná 4 IN-
centrum, nám. Svobody 15 Mahenův památník, 
Mahenova 8 Pobočky: Bohunice, Lány 3 
Bosonohy, Pražská 94 Bystrc, Vondrákova 15 

Černá Pole, nám. SNP 33 Černovice, 
Charbulova 38 Horní Heršpice, Bednářova 16 
Ivanovice, Mácova 3 Jehnice, nám. 3. května 5 
Jundrov, Veslařská 56 Kníničky, Ondrova 25 
Kohoutovice, Libušina tř. 27 Komárov, 
Černovická 2b Komín, Vavřinecká 13 Královo 
Pole, Palackého 164 Lesná, Haškova 4 
Líšeň, Jírova 2 Maloměřice, Selská 16 Nový 
Lískovec, Oblá 75a Ořešín, Ronovská 10 
Přízřenice, Břeclavská 12 Řečkovice, 
Kolaříkova 3 Slatina, Jihomoravské nám. 1 
Soběšice, Zeiberlichova 48 Starý Lískovec, 
Kurská 1 Tuřany, Tuřanské nám. 1 Útěchov, 
Adamovská 6 Vinohrady, Velkopavlovická 25 
Žabovřesky, Mozolky 52 Žebětín, Křivánkovo 
nám. 35 Židenice, Stará osada 15

10 % z registračního poplatku dospělého 
čtenáře 
20 % z registračního poplatku dítěte

knihovna karla dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 324 540
raska@kkdvyskov.cz
www.kkdvyskov.cz

10 % 

koupaliště riviéra
Baureova 322/7, 603 00 Brno
tel.: +420 734 690 914
mihola@starezsport.cz
rivec.sportujemevbrne.cz

Nově tobogán. Připravuje se: Městské haly 
Vodova – kluziště (prosinec)RS Zubří, Nové 
město na Moravě (červenec)

10 %  Po–Pá v kategorii vstupného: 
základní (tj. dospělý) a dítě 6–14 let  
včetně.

koupaliště spešov
Spešov, 679 02 Rájec-Jestřebí
tel.: +420 724 113 383
Ka14ka@seznam.cz
koupakspesov.webnode.cz

Krásné a oblíbené koupaliště za příznivé ceny

10 % na vstupné na koupaliště

kovárna v těšanech
Těšany, 664 54 Těšany
tel.: +420 544 248 713
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Kulturní památka s kovárnou, expozicí kovářství 
a kolářství a s příslušným venkovským 
interiérem.

20 % 

kreativní kurzy  
pro svůJ Úsměv
Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 
628 00 Brno
tel.: +420 720 133 343, +420 722 161 891
info@prosvujusmev.cz
www.prosvujusmev.cz

20 % na kurz kreslení pravou mozkovou 
hemisférou

krytý plavecký bazén ponávka
Ponávka 808/3a, 603 00 Brno
tel.: +420 605 055 244
solcany@starezsport.cz
ponavka.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně

kulturní středisko města 
blanska - Galerie města 
blanska
Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 414 642
jerabek@blansko.cz

15 %

kuželkárna
Hnanice 97, 669 04 Znojmo
tel.: +420 515 232 556
www.penzion-hnanice.cz

4 dráhy - Umer. Možnost občerstvení.

20 % na kuželky

kuželna - orlovna telnice
Masarykovo náměstí 7, 664 59 Telnice
tel.: +420 603 185 696, +420 544 224 040
orlovna@oreltelnice.cz
www.oreltelnice.cz

2 dráhy. Vhodné pro celou rodinu. Restaurace, 
posezení u krbu.

5 %
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laser aréna brno
Jánská 9, 602 00 Brno
tel.: +420 777 994 494
info@leserarenabrno.cz
www.laserarenabrno.cz

Laser game pro 4–8 hráčů v centru Brna. 
OTEVÍRACÍ DOBA PO–PÁ: 15:00–20.00 hod. 
SO: 10:00–20.00 hod. NE: 10:00–18.00 
hod. TIP: Rezervace časů, mimo otevírací 
dobu je možné pouze po telefonické domluvě 
(nevztahuje se na vouchery ze Slevomatu).

30 % na Laser aréna z ceny 90 Kč/osoba/
hra/15 minut, po slevě 60 Kč

laser aréna brno/virtual 
Games brno
Jánská 9, 602 00 Brno
tel.:  +420 777 430 890,  

+420 773 427 721
info@leserarenabrno.cz
www.laserarenabrno.cz
 
40 % z ceny 369 Kč/60 min, po slevě 220 Kč 
30 % na Laser aréna z ceny 90 Kč/osoba/
hra/15 minut, po slevě 60 Kč

lázeňské a relaxační 
centrum rašínova
Rašínova 643/12, 602 00 Brno
tel.: +420 605 055 410
vejrostova@starezsport.cz
rasinova.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

letní koupaliště moravský 
krumlov
Znojemská, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: +420 702 619 037
koupalistemk@seznam.cz
www.mkrumlov.cz

Přijďte vyzkoušet příjemné rodinné koupaliště, 
bazény jsou vyhřívané včetně vířivky, možnost 
občerstvení za příznivé ceny.

10 % na vstup

letní koupaliště zábrdovice
Zábrdovická 158/13, 615 00 Brno
tel.: +420 605 055 244

solcany@starezsport.cz
zabrdky.sportujemevbrne.cz

Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % Po–Pá v kategorii vstupného: 
základní (tj. dospělý) a dítě 3–14 let včetně.

lyžařský vlek  
hodonín u kunštátu
Hodonín u Kunštátu, 679 71 Hodonín
tel.: +420 603 396 885
j.ksica@seznam.cz
www.vlekhodonin.cz

10 % při návstěvě celé rodiny

masarykovo muzeum 
v hodoníně
Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 351 834
i.chovancikova@masaryk.info
www.masaryk.info

Kulturní památka - muzeum s netradičně 
ztvárněnou expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. 
Tématické výstavy.

50 %

mateřské centrum  
radost, z.s.

Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov
tel.: +420 773 150 062
info@mcradost.cz
www.mcradost.cz

Mateřské centrum Radost, o.s. je nestátní 
nezisková organizace působící na území 
města Vyškov od roku 2001. Poskytujeme 

prorodinné služby: - programy pro rodiče 
s dětmi do 6 let (dopolední herničky, kroužky, 
akce pro veřejnost, kreativní dílničky) - 
programy pro těhotné a kojící ženy (cvičení, 
předporodní kurzy, šátkování, laktační 
poradna a půjčovna pomůcek na podporu 
kojení) - program pro rodiče nedonošených 
dětí - vzdělávání rodičů a osvětová činnost - 
poradenství 

10 % na vstupy na programy MC Radost

mentem - brain training, z.s.
Šimáčkova 137, 628 00 Brno
tel.: +420 739 323 229
info@mentem.cz
www.mentem.cz

I mozek je sval, který je třeba trénovat – 
vyzkoušejte trénink zábavnou formou. MENTEM 
nabízí desítky her na procvičování paměti, 
prostorové představivosti, pozornosti a dalších 
kognitivních funkcí. Své zlepšení můžete 
průběžně sledovat – během tréninku se vám 
počítají detailní statistiky.

30 % na všechny licence MENTEM

městská knihovna hodonín
Národní 36, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 321 213
svejcarova.magda@knihovnahod.cz
www.knihovnahod.cz

100 % internet

městské kulturní středisko 
vyškov
Jana Šoupala 4, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 809, +420 517 330 778
mksvy@mksvyskov.cz
mks.vyskov.cz

20 % na rodinný vstup

městské muzeum  
veselí nad moravou
Bartolomějské náměstí 41, 
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 412, +420 518 326 841
muzeum.veseli@masaryk.info
www.masaryk.info/mestske-muzeum-veseli-
nad-moravou

Expozice archeologie, historie a etnografie, 
tématické výstavy.

50 % na vstup
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městský plavecký stadion 
lužánky
Sportovní 486/4, 602 00 Brno
tel.: +420 533 033 888
cajzl@starezsport.cz
mpsl.sportujemevbrne.cz

50 m plavecký bazén (8 drah), skokanská 
věž a prkna, relaxační bazén, občerstvení. 
Připravuje se: Městské haly Vodova – kluziště 
(prosinec) RS Zubří, Nové město na Moravě 
(červenec)

10 % v kategorii vstupného: základní 
(tj. dospělý) a dítě 6–14 let včetně.

mezinárodní výstava  
koček brno
Křižkovského 458/47 (hotel Voroněž I), 
602 00 Brno
tel.: +420 776 559 889
mcc.web@email.cz
www.moraviacatclub.eu/vystava.html

Organizace Moravia Cat Club, která sdružuje 
milovníky a majitele koček, pořádá na jaře 
v Brně každoročně mezinárodní výstavu koček, 
na kterou Vás srdečně zve.

20 % na každoroční jarní akci – 
mezinárodní výstava koček

muzem romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
tel.: +420 545 581 206
www.rommuz.cz

Pondělí ZAVŘENO Úterý–Pátek 10:00–18:00 
Sobota ZAVŘENO Neděle 10:00–18:00

muzeum blansko
Zámek 1, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 417 221
muzeum@blansko.cz
www.muzeum.bk.cz

20 %

muzeum bučovice
Bučovice, Zámek, 685 01 Bučovice
tel.: +420 517 383 190
mv@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz

Expozice „Bučovice v dějinách“.  
Pořádání výstav.

50 %

muzeum města brna, 
příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 123 611 (sekretariát), 

+420 542 123 614 (kasematy),  
+420 542 123 677 (hlavní pokladna)

muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz

Sídelní hrad moravských markrabat, poté 
mohutná barokní pevnost a proslulý „žalář 
národů“ rakouské monarchie. Národní kulturní 
památka, sídlo Muzea města Brna. Kasematy, 
pravidelné výstavy z  historie a umění.

50 % z rodinného vstupného na veškeré 
expozice, výstavy

muzeum v ivančicích
Široká 1, 664 91 Ivančice
tel.: +420 544 544 250
ivancice@mbrn.cz
www.ivancice.muzeumbrnenska.cz

Muzeum v Ivančicích patří k nejstarším 
moravským regionálním muzeím. Pečuje 
o rozmanité sbírky, včetně fondu zdejšího 
slavného rodáka - malíře Alfonse Muchy. 
Vystavuje v galerii Památníku Alfonse Muchy.

50 % na vstup

muzeum ve šlapanicích
Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice
tel.: +420 544 544 260
slapanice@mbrn.cz
www.slapanice.muzeumbrnenska.cz

Muzeum ve Šlapanicích pořádá různé tématic-
ky zaměřené krátkodobé výstavy. Spolupracuje 
se školami, soustřeďuje se na rodiny s dětmi. 
Pro dětské návštěvníky pravidelně připravuje 
herny a doprovodné programy.

50 % na vstup

muzeum vyškovska
nám. Čsl. Armády 2, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 040

mv@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz

Regionální muzeum: národopisná expozice 
Vyškovska, síň Aloise Musila.

50 % na vstup

mysteryroom
Anenská 10, 602 00 Brno
tel.: +420 723 435 948
info@mysteryroom.cz
www.mysteryroom.cz

V brněnské únikové hře MysteryRoom. Naše 
hra je učena pro skupiny 2–5 hráčů všech 
věkových kategorii - od dětí a rodin, přes 
studenty až po skupiny dospělých. Více 
informací o nás můžete nalézt na webu a na 
našem facebooku www.facebook.com/
mysteryroom.cz +420 720 369 280

15 % na únikovou hru MYSTERYROOM 
o délce trvání 90 nebo 120 minut

nakladatelství JotA, s.r.o.

Škárova 16, 612 00 Brno
tel.: +420 515 919 580
jota@jota.cz
www.jota.cz

Nakladatelství JOTA patří k největším 
nakladatelům v České republice. Jsme tu 
pro vás již od roku 1990 a za tu dobu jsme 
vydali více než 2 500 titulů, ze kterých si tu 
svou knihu vybere opravdu každý. Slevu 35 % 
získáte po uvedení hesla „RODINNÝ PAS“ 
při nákupu na e-shopu www.jota.cz

35 % pro držitele Rodinných kteří nakoupí 
v našem e-shopu.

němčina - vyškov a okolí
Družstevní 22, 683 23 Ivanovice na Hané
tel.: +420 739 324 486
dasapo@seznam.cz
www.nemcina-vyskov.webnode.cz

Nabízím výuku němčiny, překlady, doučování, 
přípravy ke zkouškám, korektury... za solidní 
ceny s individuálním přístupem - a flexibilní 
péčí o klienta. Takže: Jsem tu pro vás! 
Mgr. Dagmar Pospíšilová  
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Novinka !!! Nabízím - výuku češtiny pro 
německy mluvící klienty

10 % na jazykové kurzy

němčina - vyškov a okolí
Lípová 2, 682 01 Vyškov
tel.: +420 739 324 486
dasapo@seznam.cz
www.nemcina-vyskov.webnode.cz

Nabízím výuku němčiny, překlady, doučování, 
přípravy ke zkouškám, korektury... za solidní 
ceny s individuálním přístupem - a flexibilní 
péčí o klienta. Takže: Jsem tu pro vás! Mgr. 
Dagmar Pospíšilová Novinka !!! Nabízím - 
výuku češtiny pro německy mluvící klienty 
- možnost výuky s hlídáním dětí v místě v KC 
Vyškov, Lípová 2 - Dětské centrum Benjamin

10 % na jazykové kurzy

oriental dance Academy
Habrovany 85, 683 01 Habrovany
tel.: +420 603 969 885
dance@milaelkral.cz
www.milaelkral.cz/kontakt

Ráda tančíte a neláká vás posilovna? Orientální 
tanec má výrazný vliv nejen na zdraví, ale 
i na naši psychiku. Zaměstná váš pohybový 
aparát stejně dobře a navíc vás bude bavit! 
Má blahodárný vliv na zdravotní stav, zpevní 
svaly a zformuje vaši postavu. Nezáleží na 
věku ani na postavě - s tancem můžete začít 
kdykoliv! Přijďte a aktivně si odpočiňte - 
tancem, pohybem a smíchem!

15 % na pravidelné kurzy orientálního 
tance

orientální tanec - 
studio slunce
Antonínská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 775 917 061
info@studioslunce.com
www.studioslunce.com

Vítejte v kouzelném světě tance! Orientální 
tanec je vhodný pro ženy všech věkových 
i váhových kategorií.

7 % na kurzy orientálního tance

památník mohyla míru
K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel.: +420 544 544 240
mohyla-miru@mbrn.cz

www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

Památník Mohyla míru byl postaven na 
počest obětí bitvy u Slavkova, která proběhla 
2. prosince 1805. Kromě prohlídky památníku 
můžete v sousedním objektu muzea navštívit 
atraktivní multimediální expozice „Bitva tří 
císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“ a „Fenomén 
Austerlitz“.

50 % na vstup

památník písemnictví 
na moravě
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
tel.:  +420 544 544 280,  

+420 547 229 126 (pokladna)
rajhrad@mbrn.cz
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Památník písemnictví na Moravě sídlí 
v benediktinském klášteře v Rajhradě. Kromě 
krátkodobých výstav nabízí stálou expozici 
věnovanou literatuře na Moravě od jejích 
počátků do současnosti.

50 % na vstup

papouščí zoologická  
zahrada bošovice
Lipová 57-58, 683 54 Bošovice
tel.: +420 777 169 005
info@papouscizoo.cz
www.papouscizoo.cz

Papouščí zoologická zahrada se nachází v Bo-
šovicích, které jsou vzdáleny necelých 30 km od 
Brna směrem na jih. Papouščí zoo je ojedinělým 
zařízením se specializací na chov papoušků. Těch 
můžete pozorovat téměř 200 kusů ve 41 druzích 
/ ara, kakadu, žako a další druhy/. Komfortní 
parkování před ZOO na novém parkovišti.

10 % na vstupné

podhorácké muzeum
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
tel.:  +420 544 544 220,  

+420 549 213 933 (pokladna)
predklasteri@mbrn.cz
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz

Podhorácké muzeum sídlí v areálu kláštera 
Porta coeli, který je národní kulturní památkou. 
Muzeum nabízí stálé expozice i krátkodobé 
výstavy a zajišťuje prohlídky kláštera.

50 % na vstup

ranch u pytláka -  
vyjížďky na koních
Račice 205, 683 05 Račice-Pístovice
tel.:  +420 737 980 232,  

+420 722 131 341
info@ranchupytlaka.cz
www.ranchupytlaka.cz
 
10 % na dvouhodinové vyjžďky do přírody. 
Držení RP je nutno nahlásit při rezervaci.

regionální muzeum 
v mikulově
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: +420 519 309 013
kubin@rmm.cz
www.rmm.cz

Objednávky prohlídek do muzea na 
zámku v Mikulově. (pokladna, informace) 
tel.: +420 519 309 014, +420 777 061 230 
pokladna@rmm.cz

10 % z rodinného vstupného

regionální úzkorozchodná 
železnice o.p.s.

Bývalý důl Jindřich II., 664 11 Zbýšov
tel.: +420 724 145 079
mpz@mpz.cz
www.mpz.cz

Jízdy historických vlaků s parními lokomotivami 
po úzkorozchodné železnici Zastávka u Brna 
- Babice - Zbýšov. Nástup vždy ve Zbýšově. 
Provoz o sobotách v červenci a srpnu a dalších 
uvedených termínech. Vhodné pro rodiny 
s dětmi, aktivní turisty, zájemce o technické 
památky, školní výlety, firemní akce apod.

10 %

rehabilitační centrum 
s krytým bazénem
Nádražní 438, 671 67 Hrušovany 
nad Jevišovkou
tel.: +420 720 513 151
bazen@hrusovany.cz
www.bazen.hrusovany.cz

Krytý bazén 12,5 × 7 m, protiproud, masážní 
trysky, teplota vody 30°C, vzduchu 31°C. 
Finská sauna.
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10 % na jednorázový hodinový vstup 
do bazénu a rezervace bazénu

sál evropa masarykova 
muzea v hodoníně
Národní tř. 21, 695 01 Hodonín
tel.: +420 724 986 076
evropa@email.info
www.masaryk.info

Tématické výstavy.

50 % pouze na vstup

scubA tour - prodej 
potápěčských potřeb
Železná 1a, 619 00 Brno
tel.: +420 777 758 997
zverina@scubatour.cz
www.scubatour.cz

10 % na potapěčské vybavení

scubA tour - škola potápění
Železná 1a, 619 00 Brno
tel.: +420 777 758 997
zverina@scubatour.cz
www.scubatour.cz

10 % na kurzy

slovanské hradiště 
v mikulčicích
Mikulčice 738 - Valy, 696 19 Mikulčice
tel.:  +420 518 357 293,  

+420 604 384 410
mikulcice-valy@masaryk.info
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-
mikulcice

Unikátně zachovalé raně středověké slovanské 
hradiště, stálé expozice ve dvou pavilonech. 
Nově zrekonstruované návštěvnické centrum 
s galerií a vyhlídkovou věží.

50 % pouze na vstup

služby boskovice,s.r.o.
U Lázní 2182/2, 680 01 Boskovice
tel.: +420 724 696 151
feruga.sb@boskovice.cz
www.sluzbyboskovice.cz

Městské lázně jsou vybaveny nejmodernější 
technologií k úpravě bazénové vody. 
Pro návštěvníky je připraven 25metrový 
plavecký bazén. Rekreační bazén je 
vybaven vířivkami, chrliči vody, divokou 

vodou a perličkovou lázní. Návštěvníci 
mohou využít také dětský bazén, mořskou 
koupel,parní komoru s ochlazovacím vědrem, 
k dispozici je rovněž 60 metrový tobogán. 
Oddělená relaxační část obsahuje vířivou 
vanu, finskou a parní saunu. Infrasaunu 
a ledovou sprchu.

5 %

stará huť u Adamova
Adamov, 679 04 Adamov
tel.: +420 516 446 671
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Kulturní památka s vysokou dřevouhelnou pecí, 
umístěná v památkové rezervaci, expozice 
železářství.

20 %

synagoga v mikulově
Husova 13, 692 01 Mikulov
tel.: +420 727 914 223
synagoga@rmm.cz
www.rmm.cz

10 % z plného vstupného

taneční škola dagmar

Pobočky:
•	 Běhounská 22, 602 00 Brno
•	 Žerotinova 2 (Dělnický dům),  

690 02 Břeclav
tel.: +420 736 727 007
dagmar@ts-dagmar.cz
www.ts-dagmar.cz

Výuka tance a společenské výchovy. Taneční 
pro středoškoláky a dospělé. Letní škola 
tance.

5 %

taneční školička ivy cenkové

Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 110 059
iva.skrivankova@tanecniskolicka.cz
www.tanecniskolicka.cz

Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú. se zabývá 
výukou tance a baletu pro děti předškolního 
a školního věku.  

5 % na výuku tance a baletu při platbě 
školného na celý rok

technické muzeum v brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: +420 541 421 411
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Vzdělávací a kulturní zařízení, expozice, výstavy 
a akce pro školy.

20 % 

terra technica
Chvalovice-Hatě 194, 669 02 Znojmo
tel.: +420 530 504 150
marketing@terratechnica.info
www.terratechnica.info
 
50 % na hrací žetony-tokeny. Při nákupu 
5 ks na recepci muzea Terra Technica 
dostane zákazník 5 tokenů zdarma. Slevu 
je možno poskytnout na každou osobu 
a každou návštěvu pouze jednou při 
předložení karty Rodinných pasů.

therme laa/thaya
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Thermenplatz 1, 602 00 Brno
www.therme-laa.at

Rakouský poskytovatel. Therme Laa/Thaya 
Thermenplatz 1 2136 Laa/Thaya Rakousko

pro děti od 3 do 14 let. Pobyt do 5 hodin 
sleva 0,2 €, pobyt celý den sleva 0,5 €

top english jazyková škola
Dům OS Malinovského nám. 603/4,  
602 00 Brno
tel.: +420 777 557 291
info@topenglish.cz
www.topenglish.cz

Výuka v centru Brna s důrazem na mluvený 
projev pomocí moderních materiálů 
v příjemného a pohodovém prostředí.

5 % na jazykové kurzy a učební materiály

tpF Group s.r.o. - travelking
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
tel.: +420 907 289 762
kmet@travelking.cz
www.travelking.cz

Až 10% sleva na parádní dovolenou ve střední 
a jižní Evropě Vydejte se za zážitky a užijte 
si radost, kterou přináší cestování. Je jen 
na vás, zda se rozhodnete pro dovolenou 
v Česku, u jednoho z našich sousedů, anebo 
se vydáte k moři třeba do Chorvatska. 
Vyberte si z téměř 700 nabídek pobytových 
balíčků. Postup pro uplatnění slevy: 1. Jděte 
na www.travelking.cz a vyberte si pobyt 
podle vašich představ. 2. Zvolte si počet 
dní, případně i termín a klikněte na Koupit 
pobyt. 3. V košíku vyberte možnost “Mám 
dárkový kupón / slevový kód” a zadejte kód, 
který chcete uplatnit. 4. Pro 7% slevu na 
všechny pobyty mimo Maďarska zadejte 
slevový kód: Rodinnepasy, pro 10% slevu 
na pobyt v Maďarsku zadejte slevový kód: 
RodinnepasyHU Tato speciální nabídka platí 
do 31. 12. 2020.

10 % na pobyty v Maďarsku - slevový kód: 
RodinnepasyHU 
7 % na všechny ostatní pobyty mimo 
Maďarsko - slevový kód: Rodinnepasy

ts street soul

Nám. SNP 32, 613 00 Brno
tel.: +420 722 369 302
www.streetsoul.cz

Zveme vás do nově otevřeného tanečního 
studia v Brně, kde vás čekají kurzy street 
dance, určené pro všechny věkové kategorie.

10 % na kurzovné

veřejně přístupný depozitář 
- areál městské hromadné 
dopravy
Holzova 4, 628 00 Brno
tel.: +420 544 218 552
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Sbírka tramvajových vozidel umístěná 
v prostoru nádraží bývalé dráhy Brno-Líšeň.

20 % 

veselské kulturní  
centrum, z. ú.
Nám. Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 322 567
info@kultura-veseli.cz
www.kultura-veseli.cz

25 % na vstupném do kina a na kulturní 
akce pořádané Veselským kulturním 
centrem

veteran salon - výstava

Lesná u Znojma, 671 02 Lesná
tel.: +420 602 745 458
holcmann@veteransalon.cz
www.veteransalon.cz

1. české muzeum motocyklů a Automobilové 
muzeum klasických evropských značek. 
Unikátní spojení historického prostředí 
a historické techniky. Zážitek pro malé a velké 
fandy motorismu.

10 %

větrný mlýn v kuželově
Hrubá Vrbka - Kuželov 156,  
696 73 Hrubá Vrbka
tel.: +420 518 329 795
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Kulturní památka s expozicí horňáckého bydlení 
a ukázkovým provozem mlýna.

20 %

věž staré radnice
Radnická 8, 602 00 Brno
tel.: +420 542 427 150
info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

10 % z ceny vstupného - celoroční platnost

vidA! science centrum
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
tel.: +420 730 896 542
hana.laudatova@vida.cz
www.vida.cz

VIDA! nabízí přes 170 exponátů, se kterými si 
můžete hrát a objevovat tak, jak funguje svět 
kolem nás.

50 % na čtvrté i páté dítě po zaplacení 
rodinného vstupného

vila löw-beer v brně
Drobného 297/22, 602 00 Brno
tel.:  +420 544 544 200,  

+420 545 211 352 (pokladna)
vila@vila.mbrn.cz
www.vilalowbeer.cz

Dům Alfreda a Marianne Löw-Beerových, 
rodičů Grety Tugendhat. Ve vile je umístěna 
expozice „Svět brněnské buržoazie mezi 
Löw-Beer a Tugendhat“, o víkendech se konají 
prohlídky technického zázemí.

50 % na vstupné

vladimír müller -  
Jetix hračky
Uzbecká 14, 625 00 Brno
tel.: +420 774 284 486
info@jetixhracky.cz
www.jetixhracky.cz

Originální hračky a oblečení od Disney, Hannah 
Montana, Toy Story, High School Musical, 
Cars, Jonas Brothers, Camp Rock. Pro 
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uplatnění slevy na Rodinný pas připište ke své 
objednávce tento kód: RPNTA

15 % na veškerý sortiment

vlastivědné muzeum kyjov, 
příspěvková organizace
Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 612 338, +420 724 986 073
muzeum.kyjov@masaryk.info
www.masaryk.info

Expozice arechologie, etnografie (s instalacemi 
interiérů) a velkoplošné přírodovědné diorama, 
tématické výstavy.

50 % pouze na vstup

vodní mlýn ve slupi
Slup 94, 671 28 Jaroslavice
tel.: +420 515 235 370
hubr@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Národní kulturní památka se čtyřmi mlýnskými 
složeními v ukázkovém provozu, expozice 
mlynářství.

20 %

vrbasovo muzeum
Zámek 1, 696 32 Ždánice
tel.: +420 725 920 846
muzeum@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz

Muzeum sídlí v přízemí renesančního zámku. 
Nacházejí se zde jak sbírky zakladatele muzea 
Jakuba Vrbase, tak původní vybavení zámku 
a zámecké Seidlovy vily. Součástí expozice 
jsou pohyblivé modely vodních a větrných 
mlýnů, parních strojů, lokomobil, model 
staré ždánické vesničky. Sbírky z oblasti 
archeologie, etnografie, numismatiky, 
keramiky, přírodovědy, napoleonská sbírka, 
památky na generála Laudona apod. Pořádání 
výstav. 

50 % ze základního vstupného

vyhlídkový let balonem 
viktoria

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

tel.: +420 608 508 058
info@viktoria-vzduchoplavebni.cz
www.viktoria-vzduchoplavebni.cz

Prožijtte romantiku počátků vzduchoplavby ve 
stylovém balonu podle Julese Verna. Nabízíme 
lety balonem v Brně, Boskovicích, na Pálavě, 
na přání i jinde. Obdržíte dárkovou letenku 
i s malým dárkem.

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

výlety s poníky a koníky - 
bílý dvůr
Olšany 230, 683 01 Olšany
tel.: +420 736 631 351
darina@bily-dvur-olsany.cz
www.bily-dvur-olsany.cz
 
10 % na svezení po okolí

výuka cizích jazyků -  
mgr. Jiří kubálek
Jiráskova 969, 696 62 Strážnice
tel.: +420 723 204 101
english@wo.cz
www.english-straznice.ic.cz
 
20 % na jazykové kurzy

výuka jezdectví křemílky
Vanovice 15, 679 36 Vanovice
tel.: +420 602 279 545
zatovi@gmail.com
www.kremilky.cz

Výuka jízdy na koni pro děti, začátečníky 
i pokročilé. Vyjížďky v přírodě. Poradenství 
ve výcviku. Ustájení koní.

20 % 

Wannieck Gallery
Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno
tel.: +420 543 256 072
info@wannieckgallery.cz
www.wanieckgallery.cz

10 % na rodinné vstupné - dva dospělí + 
neomezený počet dětí

Wellness kuřim s.r.o.

Blanenská 1082, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 420 240 (recepce)
info@wellnesskurim.cz
www.wellnesskurim.cz

15 % na vstup do aquparku v pracovní 
dny (9.00–21.00) na rodinné vstupné 
a jednorázové vstupné

www.lingea.cz
Vackova 9, 612 00 Brno
tel.: +420 541 233 160
info@lingea.cz
www.lingea.cz
 
15 % na produkty firmy Lingea

zahradní 
železnice 
v drásově
Drásov 196, 664 24 Drásov
tel.: +420 606 333 066
zdenekjobanek@seznam.cz
www.zahradni-zeleznice.info

Muzejní expozice úzkorozchodných železnic 
s možností svezení se v historickém vláčku. 
Prodej suvenýrů a občerstvení.

50 % pro děti do 15 let s rodinným pasy pro 
všechny další jízda za 15 Kč
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zámek letovice

Letovice, 679 61 Letovice
tel.: +420 602 528 912, +420 728 880 298
zamek-letovice@seznam.cz
www.zamekletovice.cz

Zámecká budova z počátku 12. století. 
V současné době probíhají přohlídky od V. - IX. 
od 9:00–18:00. Možno vidět galerii obrazů, 
historických vozidel, muzeum zemědělské 
techniky, mučírna, vinotéka, zámecký park, 
restaurace at.

10 % 

zámek slavkov - Austerlitz
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 227 548
info@zamekslavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

Objevte krásy největší barokní památky na 
Moravě! Zážitkový výlet jen 20 min. od Brna.

10 % na veškeré pravidelné prohlídkové 
okruhy

zámek v mikulově
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: +420 519 309 014, +420 777 061 230
pokladna@rmm.cz
www.rmm.cz
 
10 % z plného vstupného

zoner software, a.s., 
vydavatelství zoner press
Nové sady 18, 602 00 Brno
tel.: +420 532 190 883
kveta.filipi@zoner.cz
www.zonerpress.cz

V nabídce Zoner Press najdete literaturu 
odbornou (fotografování, grafika, počítače), ale 
i knihy pro volný čas (hobby, komiksy, manga, 
kreslení, malování, beletrii) a osobní růst.

25 % bez časového omezení na kompletní 
nabídku knih v internetovém obchodě 
www.zonerpress.cz. V poznámce uveďte 
heslo „RODINNÉ PASY“

zoo brno a stanice zájm. 
činnosti, příspěvková 
organizace

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
tel.: +420 546 432 311
zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Krásné přírodní prostředí, více než 270 druhů 
zvířat. Moderní expozice. Široká nabídka služeb 
pro návštěvníky.

10 % na vstup do ZOO Brno

zoo hodonín
U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 343 385
produkce@zoo-hodonin.cz
www.zoo-hodonin.cz

10 % mimo víkendy
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zdrAvotnictví
cm optik, s.r.o.

Pobočky:
•	 Česká 23, 602 00 Brno 

tel.: +420 542 211 706 
Otevírací doba: Po–Pá: 8:30–18:00  
So: 9:00–12:00

•	 Sadová 33, 678 01 Blansko 
tel.: +420 516 488 482 
Otevírací doba: Po: 8:00–12:00,  
13:00–15:30 Út: 8:00–12:00, 
13:00–16:00 St–Pá: 8:00–12:00, 
13:00–15:30

•	 Vodní 44/1, 678 01 Blansko 
tel.: +420 513 039 111 
blansko@quick.cz 
Otevírací doba: Po–Pá: 9:00–17:00  
So: 09:00–11:00

info@cmoptik.cz
www.cmoptik.cz

Odborné poradenství při výběru brýlových obrub, 
dioptrických skel všech značek a typů. Zhotovení 
dioptrických brýlí a slunečních dioptrických brýlí. 
Prodej pouzder, lup a doplňkového sortimentu. 
Aplikujeme měkké kontaktní čočky.  

10 % na zakázku

dětská léčebna se 
speleoterapií ostrov 
u macochy
Ostrov u Macochy 389,  
679 14 Ostrov u Macochy
tel.: +420 516 444 232
sekretariat@speleotherapy.cz
www.speleotherapy.cz

Sleva 50% na: - pobyt doprovodu dítěte, 
jehož pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění - stravování doprovodu 
dítěte, jehož pobyt je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění

50 %

dětská optika

Pobočky:
•	 Nádražní 10, 613 00 Brno 

tel.:  +420 542 216 201,  
+420 725 437 151

•	 Křenová 71, 602 00 Brno 
tel.:  +420 543 213 209,  

+420 725 437 153
•	 Štefánikova 1, 695 01 Hodonín 

tel.:  +420 518 342 499,  
+420 725 437 150

hodonin@ocnistudio.cz
info@detskaoptika.cz
www.detskaoptika.cz

12 000 dioptrických a slunečních brýlí, 3D 
vyšetření zraku, kontaktní oční čočky, dětské 
brýle, lupy, okluzory.

10 % na všechno zboží

dětská ozdravovna křetín
Křetín 12, 679 62 Křetín
tel.: +420 516 470 623
detska@ozdravovnakretin.cz
www.ozdravovnakretin.cz

Sleva 50% na: - pobyt doprovodu dítěte, 
jehož pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění - stravování doprovodu 
dítěte, jehož pobyt je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění

50 %

dům optických služeb
Růžová 95/6, 664 91 Ivančice
tel.: +420 546 434 504
optika.ivancice@seznam.cz
www.optika-ivancice.cz/

Vše pod jednou střechou.

10 % na optické produkty
100 % zdarma měření zraku, obruba 
k zakázce nad 5.000 Kč

eyes optik, s.r.o.

Dornych 420/2a, 602 00 Brno
tel.: +420 604 703 382, +420 542 211 134
brno@eyes-optik.cz
www.eyes-optik.cz

Prodej brýlových obrub a skel, slunečních brýlí, 
kontaktních čoček a příslušenství. Možnost 
měření zraku a aplikace kontaktních čoček. 
Najdete nás u „starého Tesca“.

10 % na brýlové obruby, slevy se nesčítají
100 % na dioptrické měření zraku 
při nákupu kompletních brýlí 
na prodejnách Brno, Slavkov, 
Olomouc, Němčice na Hané

eyes optik, s.r.o.

Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 342 697
vyskov@eyes-optik.cz
www.eyes-optik.cz

Prodej brýlových obrub a skel, slunečních brýlí, 
kontaktních čoček a příslušenství.

10 % na brýlové obruby, slevy se nesčítají

eyes optik, s.r.o.

Malinovského 551, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 211 579
slavkov@eyes-optik.cz
www.eyes-optik.cz

Prodej brýlových obrub a skel, slunečních brýlí, 
kontaktních čoček a příslušenství. Možnost 
měření zraku a aplikace kontaktních čoček.  
Najdete nás v 1. patře polikliniky.
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10 % na brýlové obruby, slevy se nesčítají
100 % na dioptrické měření zraku při 
nákupu kompletních brýlí na prodejnách 
Brno, Slavkov, Olomouc, Němčice na Hané

eyes optik, s.r.o.

Sovětská 912, 685 01 Bučovice
tel.: +420 517 330 395
bucovice@eyes-optik.cz
www.eyes-optik.cz

Prodej brýlových obrub a skel, slunečních brýlí, 
kontaktních čoček a příslušenství. Najdete nás 
v přízemí budovy polikliniky v Bučovicích.

10 % na brýlové obruby, slevy se nesčítají

hrušovanská lékárna,  
spol. s.r.o.
Nádražní 529, 671 67 Hrušovany 
nad Jevišovkou
tel.: +420 515 238 285
lekhrusovany@volny.cz
www.lekarnahrusovany.cz

5 %

chcete být zdraví?  
studio nikA
Mezivodí 2223, 697 01 Kyjov
tel.: +420 776 110 264, +420 774 916 102
v.schwendtova@seznam.cz
www.studio-nika.cz
 
10% na nabízené služby - detoxikace, 
odbourávání radikálů, tréninkový plán, 
jídelníček, posilování

Jihomoravské dětské 
léčebny, p.o. , dětské léčebny 
se speleoterapií ostrov 
u macochy
Ostrov u Macochy 389,  
679 14 Ostrov u Macochy

tel.: +420 516 444 232
zakova@detskelecebny.cz
www.detskelecebny.cz

Dětská léčebna se speleoterapií je odborný 
léčebný ústav pro děti od 4 do 18 let. U dětí 
do 6 let je vhodný doprovod rodiče. Pobyt je 
hrazen zdravotními pojišťovnami. Léčba je 
určena dětem, které trpí chorobami dýchacího 
ústrojí. Jsou to: Astma bronchiale Alergické 
rýmy sezónní i celoroční (alergie na pyly, 
roztoče, plísně apod.) Opakované infekty 
horních cest dýchacích (záněty nosohltanu 
a hrtanu, záněty vedlejších dutin nosních) 
Opakované infekty dolních cest dýchacích 
(záněty průdušek, zápaly plic) Snížená odolnost

50 % na pobyt doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění
50 % na stravování doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění

Jihomoravské dětské 
léčebny, p.o. , pracoviště 
boskovice
Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice
tel.: +420 511 123 200, +420 607 636 616
www.detskelecebny.cz

Léčba onemocnění pohybového aparátu, 
zejména dětské mozkové obrny všech druhů 
a kombinací. Léčíme rovněž děti s vrozenými 
vadami CNS, vrozenými ortopedickými vadami, 
děti po úrazech a ortopedických operacích 
a děti s jinými kombinacemi postižení, 
které mají za následek motorický handicap. 
Poskytujeme rehabilitační léčebné pobyty 
pro děti s doprovodem i bez doprovodu, 
rehabilitační stacionář denní i týdenní. Léčba je 
možná i ambulantně.

50 % na pobyt doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění . Nevztahuje se na 
regulační poplatky.
50 % na stravování doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění . Nevztahuje se na 
regulační poplatky.

Jihomoravské dětské 
léčebny, p.o., dětská léčebna 
křetín
Křetín 12, 679 62 Křetín
tel.: +420 516 470 623, +420 732 708 700
www.detskelecebny.cz

Dětská léčebna je určena pro děti od 2 do 18 
let, vhodný je doprovod u mladších dětí (do 
6 let). Kapacita léčebny je 40 lůžek. Jsme 
léčebnou rodinného typu. Mezi hlavní indikace 
k pobytu v Dětské léčebně Křetín patří: 
Recidivující a chronická onemocnění dýchacích 
cest Obezita u dětí a mladistvých, poruchy 
příjmu potravy Vadné držení těla, lehčí typ 
skolióz, dorzopatie

50 % na pobyt doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění
50 % na stravování doprovodu dítěte, jehož 
pobyt je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění

Joy optik
Pobočky:
•	 Zahradníkova 2-8 (2. patro polikliniky),  

602 00 Brno 
tel.:  +420 541 552 357,  

+420 736 626 048
•	 Bubeníčkova 8, 615 00 Brno 

tel.: +420 548 213 216
•	 Svratecká 4, 624 00 Brno 

tel.: +420 733 643 376
•	 Líšeňská 3, 615 00 Brno 

tel.: +420 548 533 976
•	 Jihlavská 20 (areál nemocnice Bohunice - 

hl. budova), 625 00 Brno 
tel.: +420 547 192 390

•	 Nám. Karla IV. 12, 628 00 Brno 
tel.: +420 739 573 723

•	 Merhautova 2, 613 00 Brno 
tel.: +420 604 441 949a

joyoptik@volny.cz
www.joyoptik.cz

10 % na brýlové obruby, nevztahuje se 
na brýlové obruby již slevněné. Slevy 
na brýlové čočky a brýlové obruby nelze 
vzájemně kombinovat.
7 % na kontaktní čočky, neplatí pro 
aplikaci, platí na celá balení, nelze 
kombinovat s akcemi a slevami 
na kontaktní čočky. Nutno předložit 
Rodinný pas.
30 až 50 % na vybrané brýlové čočky

lékárna -  
pharmdr. Alena melová
Dobrovolského 251/11, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 351 003
melova.alena@iol.cz

Výdej na recepty, prodej léků za hotové, 
homeopatické léky, veterinární léčiva, bylinné 
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čaje, kosmetika, zdravotní pomůcky, příprava 
léčiv na recept, měření krevního tlaku zdarma, 
poradenská služba. Otevírací doba : PO–PÁ 
7.30–18.00 hod SO 8.00–12.00 hod

5 % na volný prodej

lékárna „přímětická“
Pod Svatým Janem 419/2, 669 04 Znojmo
tel.: +420 515 228 355
lekarnik@volny.cz
www.lekarnik.net

Lékárna poskytující kromě běžných 
lékárenských služeb i rozšířený sortiment 
homeopatických přípravků.

5 % na veškerý volně prodejný sortiment 
a na doplatky za přípravky hrazené ze zdr. 
pojištění. Sleva se nevztahuje na sortiment, 
na který již lékárna poskytuje jiné slevy.

lékárna Angis
J. Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 446 012
lekarna@angis.cz
www.lekarnavyskov.cz

8 % na volný prodej
dárek k nákupu nad 500 Kč

lékárna drásov
Drásov 32, 664 24 Drásov
tel.: +420 549 424 824
lekdrasov@volny.cz
www.lekarnakurim.cz

Výdej léků na recepty i za hotové, zdravotnické 
potřeby, potravinové doplňky, dětská kosmetika 
a výživa. Veterinární přípravky.

5 % na nabízený sortiment lékárny mimo 
recepty, sleva platí při platbě v hotovosti

lékárna eden
Purkyňova 35c, 612 00 Brno
tel.: +420 549 211 011, +420 511 144 175
lekarna.eden@seznam.cz
www.lekarna-eden.webnode.cz

Výhodné ceny na antikoncepci, urologické 
a gastroenterologické přípravky. Příjemný 
kolektiv. www.facebook.com/lekarna.eden

5 % na volně prodejný sortiment

lékárna hornmed
Charbulova 8, 618 00 Brno

tel.: +420 602 651 150
lekarna@hornmed.cz
www.hornmed.cz

Sortiment lékárny + alergologické pomůcky + 
dermo-poradenství.

5 % na volný prodej

lékárna hornpharm
Široká 1, 664 91 Ivančice
tel.: +420 770 164 150
hornpharm@hornmed.cz
www.hornmed.cz

5 % na volný prodej

lékárna lebo
nám. Míru 653, 679 63 Velké Opatovice
tel.: +420 516 477 354
info@lebo.cz
www.lebo.cz

Výdej léčivých přípravků na recepty i za hotové, 
široký sortiment zdravotnického materiálu, 
homeopatik a zdravotní kosmetiky. Zdravotní 
ortopedická obuv, dětská výživa, zdravotnické 
potřeby a veterinární přípravky.

5 %

lékárna lebo
Pobočky:
•	 17. listopadu 2216/23,  

680 01 Boskovice 
tel.: +420 516 454 837

•	 Brno Business Park 
Londýnské nám. 881/6, 639 00 Brno 
tel.: +420 515 538 988

•	 Dům lékařských služeb 
Smetanova 24, 680 01 Boskovice 
tel.: +420 516 455 082

•	 OOVL 
Školní 457, 679 32 Svitávka 
tel.: +420 515 538 989

•	 U nemocnice 
Otakara Kubína 11, 680 01 Boskovice 
tel.: +420 516 452 126

info@lebo.cz
www.lebo.cz

Výdej léčivých přípravků na recepty i za hotové, 
široký sortiment zdravotnického materiálu, 
homeopatik a zdravotní kosmetiky. Zdravotní 
ortopedická obuv, dětská výživa, zdravotnické 
potřeby a veterinární přípravky.

5 %

lékárna m-palác
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
tel.: +420 606 057 615
mpalac@lekarnyrubin.cz
www.zdravialeky.cz

Lékárna základního typu s kvalifikovaným 
personálem, která poskytuje komplexní péči 
o pacienta. Nachází se v 1. patře budovy 
M-Paláce. Nabídka zdravé výživy, doplňků 
stravy a kosmetiky. Přijímáme platební karty, 
poukázky a Lyoness karty, Rodinné a Senior 
pasy.

5 % na veškerý volně prodejný sortiment

lékárna maxima
Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel.: +420 543 324 346
lekarnamaxima@seznam.cz
www.lekarnamaxima.cz
 
5 % na volně prodejné zboží

lékárna mgr. lenka štarhová
Masarykovo nám. 25, 679 61 Letovice
tel.: +420 516 474 334
lekarna.starhova@seznam.cz

Výdej léků na předpis. Prodej volně prodejných 
léků, doplňků stravy, léčebné kosmetiky, 
zdravotní obuvi.

5 % na volně prodejný sortiment

lékárna milosrdných bratří
Masarykovo nám. 23, 679 61 Letovice
tel.: +420 516 474 947
lekarna.letovice@milosrdni.cz
www.lekarna.milosrdni.cz

5 % na potravinové doplňky a volně 
prodejné léky

lékárna na Josefské
Josefská 16, 602 00 Brno
tel.:  +420 725 036 164,  

+420 725 036 014, 
+420 542 213 804

najosefske@lekarnyrubin.cz
www.zdravialeky.cz

Lékárna základního typu s kvalifikovaným 
personálem, která poskytuje komplexní péči 
o pacienta. Výběr ze širokého spektra léčivých 
přípravků, volně prodejných léků, doplňků 
stravy a léčebné kosmetiky. Přijímáme platební 
karty, poukázky a Lyoness karty, Rodinné 
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a Senior pasy. Vchod do lékárny je naproti 
schodům vedle hotelu Grand.

5 % na veškerý volně prodejný sortiment

lékárna na náměstí
Tišnovská 35, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 231 654
leknamesti@volny.cz
www.lekarnakurim.cz

Internetová lékárna, on-line prodej léčiv, 
zdravotnické potřeby a obuv, potravinové 
doplňky, dětská kosmetika a výživa, 
homeopatika, dětská obuv a veterinární 
přípravky.

5 % na nabízený sortiment lékárny mimo 
recepty, sleva platí při platbě v hotovosti

lékárna na náměstí
B. Němcové 282, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 241 106
lekarna-slavkov@email.cz

standardní sortiment lékárny, specializovaný 
prodej léčebné kosmetiky Bioderma

5 % na volně prodejný sortiment lékárny
10 % na volně prodejný sortiment  
lékárny při nákupu nad 2000 Kč.  
Slevy se nesčítají.

lékárna na pekařské
Pekařská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 543 211 714
info@lekarnanapekarske.cz
www.lekarnanapekarske.cz

Lékárna se širokým sortimentem léků, volně 
prodejných léčiv, doplňků stravy, kosmetiky 
a čajů. Máme pro vás připravenu řadu 
slevových akcí a tematicky zaměřených 
poraden. Otevírací doba: PO–PÁ: 7.00–18.30,  
SO: 7.30–13.30

5 % na volně prodejný sortiment 
a kosmetiku

lékárna na poliklinice
Blanenská 982, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 231 041
napoliklkurim@volny.cz
www.lekarnakurim.cz

Výdej léků na recepty i za hotové, dětská 
kosmetika a výživa, homeopatika, čaje, 
vitamíny.

5 % na nabízený sortiment lékárny mimo 
recepty, sleva platí při platbě v hotovosti

lékárna na poliklinice
Malinovského 551, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 221 531
lekarna-slavkov@email.cz

5 % na volně prodejný sortiment lékárny
10 % na volně prodejný sortiment  
lékárny při nákupu nad 2000 Kč.  
Slevy se nesčítají.

lékárnA nA poště
Smetanova 1, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 417 651, +420 516 413 781
lekarna@lekarnabk.cz
www.lekarnabk.cz

Provozní doba lékárny Po–Pá 7.00–18.00 
hod., So 8.00–11.00 hod. Lékárna nabízí 
široký sortiment volně prodejných léků, 
potravinové doplňky, homeopatické preparáty, 
čaje, léčebnou kosmetiku, přípravky pro 
diabetiky, rehabilitační pomůcky, dětskou 
obuv. Prodáváme i veterinární přípravky. Jsme 
partnerská lékárna s kompletním sortimentem 
firmy VICHY.

5 % na volně prodejné přípravky, 
potravinové doplňky, čaje, rehailitační 
pomůcky. Slevy se nesčítají.

lékárna natur
Stará Osada 15, 615 00 Brno
tel.: +420 776 008 135
info@cfinvest.cz
www.cfinvest.cz
 
5 % na volný prodej, recepty

lékárna proti sv. Anně
Pekařská 58, 602 00 Brno
tel.: +420 543 213 829
lpsa@volny.cz

Lékárna se širokým sortimentem léků, volně 
prodejných léčiv, doplňků stravy, kosmetiky 
a homeopatie. Máme pro vás připravenu 
řadu slevových akcí a tematicky zaměřených 
poraden. Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–18.00

5 % na volně prodejný sortiment 
a kosmetiku.

lékárna sfinx
Hrnčířská 6, 602 00 Brno
tel.: +420 721 737 564, +420 541 233 562

sfinx@lekarnyrubin.cz
www.zdravialeky.cz

Lékárna základního typu s kvalifikovaným 
personálem, která poskytuje komplexní péči 
o pacienta. Široký sortiment léků a doplňků 
stravy. Dermacentrum, velký výběr kosmetiky 
a volně prodejných veterinárních přípravků, 
možnost parkování v podzemních garážích. 
Přijímáme platební karty, poukázky a Lyoness 
karty, Rodinné a Senior pasy.

5 % na veškerý volně prodejný sortiment

lékárna typos
Běhounská 15, 602 00 Brno
tel.: +420 778 437 811
info@lekarnatypos.cz
www.lekarnatypos.cz

Lékárna základního typu se širokým 
sortimentem léků na recept, volně prodejných 
léků, doplňků stravy, kosmetiky či homeopatie. 
Vysoce kvalifikovaný personál vám rád poradí. 
Zdarma také měříme krevní tlak.

5 % na veškerý volně prodejný sortiment 
lékárny

lékárna u černého orla 
vyškov
Masarykovo nám. 37, 682 01 Vyškov
tel.: +420 773 462 020
info@lekarnauorla.cz
www.lekarnauorla.cz

Lékárna se širokým sortimentem a milým 
překvapením pro každého pacienta.

5 %

lékárna u elišky,  
vladimíra pokorná
Tyršova 29, 612 00 Brno
tel.: +420 541 240 555
www.lekarnaeliska.cz

Sortiment léků, volně prodejných léčiv, 
doplňků stravy, kosmetiky, čajů, homeopatie, 
kojenecké výživy a zdrav.obuvi Santé. 
Partnerská lékárna kosmetiky Bioderma 
a La Roche - Posay. Možnost platby kartou 
i poukázkami. Parkování před lékárnou. Máme 
pro vás připravenou řadu slevových akcí.  
Otevírací doba: Po–Pá 7.30–18.00 hod.

6 % na vše, kromě již zlevněných léků 
a přípravků
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lékárnA u mAdony 
Florenstské
Národní třída 91, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 324 620
umadony@centrum.cz

5 % z doplatku na léky
10 % na volný prodej
100 % na rozvoz léků a kompenzačních 
pomůcek

lékárna u nádraží
Dr. Milady Horákové 884/7, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 294 740
unadrazi@volny.cz

5 % na volně prodejný sortiment, doplnky 
stravy, volně prodejné prostředky zdr. 
techniky, zdravot. obuv.

lékárna u nádraží brno
Masarykova 37, 602 00 Brno
tel.: +420 542 213 100
brno@lekarnavaclav.cz
www.lekarnavaclav.cz

Individuální přístup ke klientům, trvale nízké 
ceny sortimentu volně prodejných léků i 
léků na předpis, velký výběr doplňků stravy, 
čajů, dětské výživy a kosmetiky různých 
značek. Příprava mastí a nosních kapek 
přímo v lékárně, sortiment inkontinenčních 
pomůcek, veterinární přípravky, zdravotnická 
obuv Medistyle, zdarma měření tlaku, lékové 
poradenství - odborné konzultace. Bonusový 
systém zákaznických věrnostních karet. Platba 
v hotovosti, platební kartou, bezkontaktním 
terminálem. Akceptujeme platbu flexi pasem, 
dárkovým pasem, unišekem, kartou benefit 
plus. Výborná dostupnost MHD, parkování 
2 minuty od lékárny, bezbarierový přístup.

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

lékárna u pošty
Spáčilova 15, 618 00 Brno
tel.: +420 548 210 591
lekarnauposty@vamida.cz
www.lekarnauposty.cz

Široký sortiment léků na recept i volně 
prodejných, doplňků stravy, čajů, kosmetiky, 
kojenecké výživy. Možnost platit kartou 
i poukázkami. Parkovací místo zajištěno.

5 % na volně prodejný sortiment

lékárna u radnice
Sušilovo nám. 4, 683 01 Rousínov
tel.: +420 517 330 193
lekarna.hele@centrum.cz
www.lekarnarousinov.cz
 
5 % na volný prodej

lékarna u sv. metoděje
Jarošova 1231/8c, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 225 580
lekarna@benediktin.cz

Prodej léků za hotové, potravinové doplňky, 
kosmetika, zdravotní potřeby, dětská výživa.

5 % při placení v hotovosti

lékárna u sv. václava
Pobočky:
•	 Náměstí TGM 13, 690 02 Břeclav 

tel.: +420 519 323 490 
breclav@lekarnavaclav.cz

•	 Lidická 3411, 690 02 Břeclav 
tel.: +420 519 323 205 
breclav2@lekarnavaclav.cz

www.lekarnavaclav.cz

Individuální přístup ke klientům, trvale nízké 
ceny sortimentu volně prodejných léků i léků 
na předpis, velký výběr doplňků stravy, 
čajů, dětské výživy a kosmetiky různých 
značek. Příprava mastí a nosních kapek 
přímo v lékárně, sortiment inkontinenčních 
pomůcek, veterinární přípravky, zdravotnická 
obuv Medistyle, zdarma měření tlaku, lékové 
poradenství - odborné konzultace. Bonusový 
systém zákaznických věrnostních karet. Platba 
v hotovosti, platební kartou, bezkontaktním 
terminálem. Akceptujeme platbu flexi pasem, 
dárkovým pasem, unišekem, kartou benefit 
plus. Výborná dostupnost MHD, parkování 
2 minuty od lékárny, bezbarierový přístup.

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

lékárna zahradníkova
Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno
tel.: +420 541 241 203, +420 737 056 196
lekarnazahradnikova@iol.cz
www.lekarnazahradnikova.cz
 
5 % na volně prodejný sortiment lékárny

lunettes optikA s.r.o.
Panská 2/4, 602 00 Brno

tel.: +420 542 211 353, +420 777 914 241
brno@lunettes.cz
www.lunettes.cz

25 % na brýlové čočky, dioprické 
a sluneční obruby
5 % na kontaktní čočky, roztoky  
a všechno ostatní zboží

masáže
Jiráskova 33, 690 02 Břeclav
tel.: +420 777 165 059
lenka@bonty.cz
www.masaze-doma.eu

Masáže až k vám domů, firmy, kanceláře, na 
přenosném masérském lůžku. Klasická masáž, 
medová a antimigrenózní masáž.

5 % na všechny masáže

městské lázně blansko
Mlýnská 15 - městské lázně, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 428 912
info@sluzby-blansko.cz
www.sluzby-blansko.cz

Městské lázně, solárium „Turbo“

15 % na vstup

mudr. lucia opletalová zubař

Lesnická 19, 613 00 Brno
tel.: +420 721 133 991
zubarbrno@seznam.cz

5 % na nákup dentálních pomůcek
10 % na dentální hygienu + domácí bělení 
zubů

mudr. naďa dufková - 
estetická medicínA
Nosálovská 170/16, 682 01 Vyškov
tel.: +420 776 226 440
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ndufkova@seznam.cz
www.centrumslunecnice.cz

aplikace botulotoxinu a výplňových materiálů 
- odstranění známenek - frakční CO2 
laser - injekční lipolýza - chemický peeling 
- plazmaterapie, mezoterapie, dermaroller - 
mezonitě  
Tel.: +420 776 200 500  
Po–Pá 8:00–14:00 V ostatní hodiny nám 
zanechte vzkaz a my se Vám ozveme.

5 % na injekce botoxu a výplně kyselinou 
hyaluronovou, injekční lipolýza

naše lékárna

Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: +420 549 211 188
info@naselekarnabrno.cz
www.naselekranabrno.cz

5 % na volný prodej (nevztahuje se na 
přípravek Wobenzym), lze platit hotově 
i kartou

nemocnice blansko
Sadová 1596/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 838 111
fax: +420 516 417 649
info@nemobk.cz
www.nemobk.cz

Pracoviště s garancí služeb certifikované 
nemocnice poskytuje specializovanou 
péči v oborech interna, neurologie, plicní, 
rehabilitace s vodoléčbou, dermatovenerologie 
s estetickou medicínou, radiodiagnostika 
s mamografií, nukleární medicína, nefrologie 
s hemodialýzou a jednodenní péče v oborech 
chirurgie, ortopedie a plastické chirurgie. 
Lékárna s prodejnou zdravotnických pomůcek.

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

nemocnice břeclav
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 315 111

nembv@nembv.cz
www.nembv.cz

10 % na příplatek za nadstandardní pokoj
10 % na doprovod hospitalizovaného dítěte 
staršího 6 let
10 % na ultrazvukové vyšetření
10 % na přítomnost otce u porodu
10 % rehabilitace
10 % na stravování doprovodu 
hospitalizovaného dítěte staršího 6 let
10 % na kožní a kosmetické zákroky
7 % na prodej zboží v lékárně mimo 
hrazených příp.

nemocnice ivančice
Široká 401/16, 664 91 Ivančice
tel.: +420 546 439 411
sekretariat@nspiv.cz
www.nspiv.cz

10 % na příplatek za nadstandardní pokoj
10 % na přítomnost otce u porodu
10 % na rehabilitace
10 % na prodej zboží v lékárně mimo 
hrazených příp.

nemocnice kyjov
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 601 111
sekretariat@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz

50 % na příplatek za nadstandardní  
pokoj
50 % na doprovod hospitalizovaného 
dítěte staršího 6 let
50 % na mamografické vyšetření
50 % na ultrazvukové vyšetření
10 % na rehabilitace
10 % na stravování doprovodu 
hospitalizovaného dítěte staršího 6 let

nemocnice tGm hodonín
Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 306 111
sekretariat@nemho.cz
www.nemho.cz

20 % na příplatek za nadstandardní  
pokoj
20 % na doprovod hospitalizovaného  
dítěte staršího 6 let
20 % na ultrazvukové vyšetření
20 % na aplikace rázové vlny
20 % na aplikace laserové sprchy
10 % na prodej zboží v lékárně mimo 
hrazených příp.

nemocnice vyškov
Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 315 111
klimes@nemvy.cz
www.nemvy.cz

20 % na příplatek za nadstandardní pokoj
7 % na prodej zboží v lékárně mimo 
hrazených příp.

nemocnice znojmo
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 111
info@nemzn.cz
www.nemzn.cz

15 % na doprovod hospitalizovaného dítěte 
staršího 6 let
15 % na příplatek za nadstandardní pokoj
15 % stravovací služby
15 % dermoplastika očních víček
15 % na mamografické vyšetření
15 % na ultrazvukové vyšetření
15 % neindikované dopravní zdravotní 
služby
15 % na rehabilitace
15 % na stravování doprovodu 
hospitalizovaného dítěte staršího 6 let
15 % na prodej zboží v lékárně mimo 
hrazených příp.
15 % na kožní a kosmetické zákroky

oční optika - Jiří petrů
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 612 370
jiri@optika-petru.cz
www.optika-petru.cz

Popis činnosti: kompletní služby očního optika 
- široký sortiment brýlí a brýlových čoček, 
odborné měření zraku a poradenství zdarma, 
zákaznické i sezónní slevy, sluneční brýle se 
zaručenou kvalitou, … KVALITA – TRADICE - 
SLUŠNOST Provozní doba: PO–PÁ 8:00–17:00 
SO 9:00–11:00

10 % na brýlové obruby
20 % na sluneční brýle od 1. 11. do 28. 2.
100 % na měření zraku při nákupu brýlí 
od nás

oční optika - Jiří petrů
Komenského 740, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 611 519
jiri@optika-petru.cz
www.optika-petru.cz

Popis činnosti: kompletní služby očního optika 
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- široký sortiment brýlí a brýlových čoček, 
odborné měření zraku a poradenství zdarma, 
zákaznické i sezónní slevy, sluneční brýle se 
zaručenou kvalitou, … KVALITA – TRADICE - 
SLUŠNOST Provozní doba: PO, ST 7:30–11:30 
12:00–13:30 ÚT, ČT 7:30–11:30 12:00–15:30 
PÁ 7:30–11:30 12:00–13:30

10 % na brýlové obruby
20 % na sluneční brýle od 1. 11. do 28. 2.
100 % na měření zraku při nákupu brýlí 
od nás

oční optika - Jiří petrů
Komenského 616, 697 01 Kyjov
tel.: +420 775 444 929
jiri@optika-petru.cz
www.optika-petru.cz

Popis činnosti: kompletní služby očního optika - 
široký sortiment brýlí a brýlových čoček, odborné 
měření zraku a poradenství zdarma, zákaznické 
i sezónní slevy, sluneční brýle se zaručenou kvali-
tou, … KVALITA – TRADICE - SLUŠNOST

10 % na brýlové obruby
20 % na sluneční brýle od 1. 11. do 28. 2.
100 % na měření zraku při nákupu brýlí 
od nás

oční optika - tomáš nekuda
Legionářská 463, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 214 336
nekudaoptik@centrum.cz
www.nekudaoptik-kurim.cz

E-mail: kurim@nekudaoptik.cz  
Otevírací doba: Po–Pá: 8:30–12:00  
13:00–17:00 So: na objednání

10 %

oční optika - tomáš nekuda
Palackého nám. 2, 621 00 Brno
tel.: +420 604 308 352
nekudaoptik@centrum.cz
www.nekudaoptik-kurim.cz

Otevírací doba: Po, St: 08:00–18:00  
Út, Čt, Pá: 09:00–18:00  
So: na objednání brno@nekudaoptik.cz

10 %

oční optika Anna černá
Nám. Míru 4, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 111
info@optika-cerna.cz

www.optika-cerna.cz

Dioptrické a sluneční brýle, pouzdra a ostatní 
doplňky, opravy a servis brýlí, 1+1 zdrama - 
bližší info v prodejně.

10 % na zakázku a sluneční brýle,  
akce a slevy se nesčítají

oční optika iveta šefčíková
Dolní Valy 29, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 355 283
sefcikova@email.cz
www.optika-sefcikova.cz

Zhotovení dioptrických brýlí na lékařský 
předpis i za hotové - Opravy a čištění - Prodej 
slunečních brýlí - Prodej doplňkového zboží 
(kovová pouzdra, pouzdra z pravé kůže, 
polotuhá a tuhá pouzdra, plastová pouzdra, 
měkká pouzdra, pouzdra na sluneční brýle, 
dětská pouzdra, závěsy, čistící potřeby, lupy) 
Otvíraci doba : po–pá 8:00–12:00 13:30–17:00 

10 % na zakázku

oční optika iveta šefčíková
Havlíčkova 13, 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 355 849
sefcikova@email.cz
www.optika-sefcikova.cz

Zhotovení dioptrických brýlí na lékařský předpis 
i za hotové - Opravy a čištění - Prodej slunečních 
brýlí - Prodej doplňkového zboží (kovová pouzd-
ra, pouzdra z pravé kůže, polotuhá a tuhá pouz-
dra, plastová pouzdra, měkká pouzdra, pouzdra 
na sluneční brýle, dětská pouzdra, závěsy, čistící 
potřeby, lupy) Otvíraci doba: po–pá 8:15-12:00  

10 % na zakázku

oční optika iveta šefčíková
Národní třída 90, 695 01 Hodonín
tel.: +420 18 343 195
sefcikova@email.cz
www.optika-sefcikova.cz

Zhotovení dioptrických brýlí na lékařský předpis 
i za hotové - Opravy a čištění - Prodej slunečních 
brýlí - Prodej doplňkového zboží (kovová 
pouzdra, pouzdra z pravé kůže, polotuhá a tuhá 
pouzdra, plastová pouzdra, měkká pouzdra, 
pouzdra na sluneční brýle, dětská pouzdra, 
závěsy, čistící potřeby, lupy) Otvírací doba: po–st 
7:30–12:00 13:00–15:00 čt–pá 7:30–12:00

10 % na zakázku

oční optika Jiřina zelená
Pobočky:
•	 Hrnčířská 9, 602 00 Brno 

tel.: +420 541 236 189
•	 Obilní trh 4, 602 00 Brno 

tel.: +420 541 246 532
info@zelena-optika.cz
www.zelena-optika.cz

5 % z nové obruby

oční optika luděk křepela
Nová nemocnice, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 301
ludekkrepela@seznam.cz
www.optikakrepela.cz

JEDNODUŠE PŘIJĎTE A UVIDÍTE. Nabízíme: - 
Vyšetření zraku optometristou bez objednání 
(včetně měření nitroočního tlaku) - Velký výběr 
kvalitních brýlí pro děti i dospělé - Brýle na 
dálku, na čtení, pro práci na počítači, brýle pro 
řidiče, dioptrické sluneční brýle. - Vyšetření, 
aplikace a prodej kontaktních čoček - Okluzory, 
roztoky na kontaktní čočky, pouzdra, šňůrky 
na brýle, čistící prostředky - Dárkové poukazy 
ve Vámi zvolené hodnotě - Drobné opravy, 
přizpůsobování brýlí i čištění jsou samozřejmě 
zdarma

10 % na zakázku (nevztahuje na aplikaci 
a prodej kontaktních čoček).

oční optika luděk křepela
Pobočky:
•	 Nám. Svobody 5 (pasáž ALFA),  

669 02 Znojmo 
tel.: +420 515 241 053

•	 Nádražní 526 (zdravotní středisko), 
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
tel.: +420 515 238 829

•	 Kostelní 36, 671 72 Miroslav 
tel.: +420 775 604 200

•	 Znojemská 235 (zdravotní středisko), 
672 01 Moravský Krumlov 
tel.: +420 515 321 030

ludekkrepela@seznam.cz
www.optikakrepela.cz

JEDNODUŠE PŘIJĎTE A UVIDÍTE. Nabízíme: - 
Vyšetření zraku optometristou bez objednání 
(včetně měření nitroočního tlaku) - Velký výběr 
kvalitních brýlí pro děti i dospělé - Brýle na 
dálku, na čtení, pro práci na počítači, brýle pro 
řidiče, dioptrické sluneční brýle. - Vyšetření, 
aplikace a prodej kontaktních čoček - Okluzory, 
roztoky na kontaktní čočky, pouzdra, šňůrky 
na brýle, čistící prostředky - Dárkové poukazy 
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ve Vámi zvolené hodnotě - Drobné opravy, 
přizpůsobování brýlí i čištění jsou samozřejmě 
zdarma

10 % na zakázku (nevztahuje na aplikaci 
a prodej kontaktních čoček).

oční optika miroslav nippert
Burianovo nám. 13, 616 00 Brno
tel.: +420 541 214 986
optika@centrum.cz
www.moje-optika.cz

Velký výběr obrub všech kategorií, dětské 
brýle, moderní brýlové čočky, specializace na 
multifokální brýle, příjemné a vstřícné prostředí 
rodinné firmy, nízké ceny a krátké dodací lhůty. 
„U kapličky“ zastávka Burianovo náměstí 
(Tramvaj 3, 11)  
Otevřeno: Po–Pá 9:00–12:00 13:00–18:00 
Kontaktujte nás e-mail: optika@centrum.cz 
web: www.moje-optika.cz  
facebook: facebook.com/nippert.optika

10 % na zakázku při platbě hotově, při 
platbě kartou 8 %

oční optika miroslav nippert
Petra Křivky 1a (OC Albert), 634 00 Brno
tel.: +420 775 252 007
optika@centrum.cz
www.moje-optika.cz

Velký výběr obrub všech kategorií, dětské 
brýle, moderní brýlové čočky, specializace 
na multifokální brýle, příjemné a vstřícné 
prostředí rodinné firmy, nízké ceny a krátké 
dodací lhůty. Supermarket Albert zastávka 
Koniklecová (Trol 26, 29 Bus 50) Dvě zastávky 
od Campus Square a Nemocnice Bohunice. 
Otevřeno: Po, Út, Pá 9:05–18:30 Středa 
9:05–19:00 Čtvrtek 9:05–18:00 Sobota 
9:05–12:00  
Kontaktujte nás e-mail: optika@centrum.cz 
web: www.moje-optika.cz  
facebook: facebook.com/nippert.optika

10 % na zakázku při platbě hotově, 
při platbě kartou 8 %

oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

Štefánikova 1, 695 01 Hodonín

tel.:  +420 518 342 499,  
+420 725 437 150

hodonin@ocnistudio.cz
www.ocnistudio.cz

DIOPTRICKÉ BRÝLE / VYŠETŘENÍ ZRAKU 
/ SLUNEČNÍ BRÝLE / SPORTOVNÍ BRÝLE 
/ KONTAKTNÍ ČOČKY / DĚTSKÁ OPTIKA / 
DALEKOHLEDY / LUPY / MIKROSKOPY  
Po–Pá: 8:00–17:00 So: 9:00–12:00  
Parkování ul. Velkomoravská 150 m od 
optiky (vedle Okresního soudu) Zde také 
specializovaná dětská optika + showroom 
dalekohledů www.detskaoptika.cz  
www.kontaktnicockylevne.cz  
www.centrumocnichvad.cz

10 % na celé brýle - brýlová obruba 
a brýlová skla, kontaktní čočky

oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

Nádražní 10/12, 602 00 Brno
tel.:  +420 542 216 201,  

+420 724 219 181
brno@ocnistudio.cz
www.ocnistudio.cz

DIOPTRICKÉ BRÝLE / VYŠETŘENÍ ZRAKU 
/ SLUNEČNÍ BRÝLE / SPORTOVNÍ BRÝLE 
/ KONTAKTNÍ ČOČKY / DĚTSKÁ OPTIKA / 
DALEKOHLEDY / LUPY / MIKROSKOPY  
Po–Pá: 8:30–19:00 So: 9:00–12:00  
MHD zastávka Hlavní nádraží Parkování 
parkovací místa 25 m naproti optice přes 
koleje Zde také specializovaná dětská optika + 
showroom dalekohledů. www.detskaoptika.cz  
www.kontaktnicockylevne.cz  
www.centrumocnichvad.cz

10 % na celé brýle - brýlová obruba 
a brýlová skla, kontaktní čočky

oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

Veveří 111, 602 00 Brno
tel.:  +420 533 133 237,  

+420 725 437 152

brno2@ocnistudio.cz
www.ocnistudio.cz

DIOPTRICKÉ BRÝLE / VYŠETŘENÍ ZRAKU 
/ SLUNEČNÍ BRÝLE / SPORTOVNÍ BRÝLE 
/ KONTAKTNÍ ČOČKY / DĚTSKÁ OPTIKA / 
DALEKOHLEDY / LUPY / MIKROSKOPY  
Dále: www.detskaoptika.cz  
www.kontaktnicockylevne.cz  
www.centrumocnichvad.cz Po–Pá: 8:30–19:00 
So: 9:00–12:00 MHD zastávka Tábor Parkování 
vyhrazená parkovací místa přímo v budově 
Platinia Největší optika v České republice 
Možnost vstupu do optiky i z vnitřního 
parkoviště.

10 % na celé brýle - brýlová obruba 
a brýlová skla, kontaktní čočky

oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

Křenová 71, 602 00 Brno
tel.:  +420 543 213 209,  

+420 725 437 153
brno3@ocnistudio.cz
www.ocnistudio.cz

DIOPTRICKÉ BRÝLE / VYŠETŘENÍ ZRAKU 
/ SLUNEČNÍ BRÝLE / SPORTOVNÍ BRÝLE 
/ KONTAKTNÍ ČOČKY / DĚTSKÁ OPTIKA / 
DALEKOHLEDY / LUPY / MIKROSKOPY  
Po–Pá: 8:30–18:00 MHD zastávka Masná 
Parkování vyhrazená parkovací místa přímo 
v budově IFM Zde také služby oční ambulance 
+ specializovaná dětská optika

10 % na celé brýle - brýlová obruba 
a brýlová skla, kontaktní čočky

oční studio Aleš Žejdl s.r.o.

Moravské nám. 14, 602 00 Brno
tel.: +420 515 537 359, +420 725 437 154
brno4@ocnistudio.cz
www.ocnistudio.cz

DIOPTRICKÉ BRÝLE / VYŠETŘENÍ ZRAKU 
/ SLUNEČNÍ BRÝLE / SPORTOVNÍ BRÝLE 
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/ KONTAKTNÍ ČOČKY / DĚTSKÁ OPTIKA / 
DALEKOHLEDY / LUPY / MIKROSKOPY  
www.detskaoptika.cz  
www.kontaktnicockylevne.cz  
www.centrumocnichvad.cz  
Po–Pá: 9:00–18:00 MHD zastávka Česká 
Parkování vyhrazená parkovací místa přímo 
v budově Rozmarýn

10 % na celé brýle - brýlová obruba 
a brýlová skla, kontaktní čočky

ooul šebetov - lékárna 
u bílého anděla
Šebetov 117, 679 35 Šebetov
tel.: +420 516 412 431
lekarnajevicko@tiscali.cz

5 % na přípravky GS

optik osičkA
Palackého nám. 33, 664 91 Ivančice
tel.: +420 546 452 042, +420 739 565 744
optik.osicka@seznam.cz
www.optikosicka.cz

Nabízíme široký výběr dioptrických obrub 
a slunečních brýlí, doplňkový sortiment, 
kontaktní čočky a roztoky. Servis a opravy 
brýlí, čištění ultrazvukem ZDARMA. Měření 
zraku a aplikace kontaktních čoček. Otevírací 
doba: PO–PÁ: 8:00–12:00, 12:30–17:00  
SO: 8:00–10:30

10 % na veškeré zboží

optik Frič s.r.o.
Kramářská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 244 837
optikazn@opticky-svet.cz
www.opticky-svet.cz

Více než 45 let tradice a profesionálních 
služeb. Aplikace kontaktních čoček.  
Brýle na počkání. Měření zraku.  
Dalekohledy. Servis. znojmo@optikfric.cz  
Otevírací doba: Pondělí–Pátek: 8:00–17:00

5 % na kontaktní čočky a dalekohledy
10 % na dioptrické a sluneční brýle

optik krouman
Josefská 1, 602 00 Brno
tel.: +420 542 212 955
info@optikkrouman.cz
www.optikkrouman.cz

Optik Krouman poskytuje profesionální 

služby oční optiky. Měření zraku, aplikace 
a prodej kontaktních čoček, prodej a opravy 
dioptrických i slunečních brýlí.  
Po–Pá 8.30–18.00 So 9.00–12.00

15 % Rodinná sleva (3 a více osob)

optik osička
Lidická 1116 (naproti kostelu),  
691 23 Pohořelice
tel.: +420 725 325 145
optik.osicka.poho@seznam.cz
www.optikosicka.cz

Měření zraku zdarma, aplikace kontaktních 
čoček, korekční sportovní brýle Rudy Project, 
Oakley. Otevírací doba: PO–PÁ: 8:30–12:00, 
12:30–17:00 SO: dle domluvy

10 %

optik osička
Odbojářů 600 (naproti hospicu), 664 61 Rajhrad
tel.: +420 720 494 257
optik.osicka.rajhrad@seznam.cz
www.optikosicka.cz

Měření zraku zdarma, aplikace kontaktních 
čoček, korekční sportovní brýle Rudy Project, 
Oakley. Otevírací doba: PO–PÁ: 8:30–12:00, 
12:30–17:00

10 %

optik otava
Pobočky:
•	 Bezručova 2073/1, 680 01 Boskovice 

tel.: +420 516 452 167 
PO–PÁ 7.30–12.00, 13.00–16.30

•	 Masarykovo nám. 22/21,  
680 01 Boskovice 
tel.: +420 516 452 309 
PO–PÁ 8.30–12.00, 13.00–17.00  
SO 9.30–11.00

•	 Nám. Republiky 744/5, 614 00 Brno 
tel.: +420 545 213 140 
brno@optik-otava.cz 
PO–PÁ 8.30–18.00 hod.

•	 Na Královkách 937, 664 34 Kuřim 
tel.: +420 541 230 710 
PO–ST 8.00–17.00 ČT–PÁ 8.00–12.00, 
13.00–17.00

•	 Masarykovo nám. 201/33,  
679 61 Letovice 
tel.: +420 516 474 188 
PO–PÁ 7.30–12.30, 13.00–16.15

•	 Mládežnická 492 (Zdravotní středisko), 
679 63 Velké Opatovice 

tel.: +420 516 452 309 
ÚT 8.00–14.30

•	 Seifertova 1132/12, 678 01 Blansko 
tel.: +420 516 414 094 
PO–PÁ 8.00–17.00 SO 8.30–11.00

•	 Otakara Kubína 179/11a (Nemocnice 
u hl. vchodu), 
680 01 Boskovice 
tel.: +420 516 452 309

•	 Pobočka v Nemocnici Boskovice 
Komenského 146, 666 01 Tišnov 
tel.: +420 549 213 495 
PO–PÁ 8.30–12.00, 13.30–16.30

info@optik-otava.cz
www.optik-otava.cz

Slušnost, tradice, kvalita. Měření zraku, 
kontaktní čočky, dioptrické a sluneční brýle 
ve všech našich pobočkách. Bezbariérový 
přístup. 

10 % na brýlové obruby a multifokální skla 
(střední a vysoká kvalita). Slevy nelze 
sčítat.
40 % na sluneční brýle v termínu 1/9/2019-
31/12/2019, 1/9/2020-31/12/2020

optika hanky kroumanové
Merhautova 77, 613 00 Brno
tel.: +420 545 575 208
info@optikavbrne.cz
www.optikavbrne.cz

Dioptrické a sluneční brýle, aplikace 
kontaktních čoček, vyměření dioptrií. 
Přijímáme poukazy na brýle od všech 
zdravotních pojišťoven.

10 % na brýle, kontaktní čočky, pouzdra 
a ostatní doplňkový sortiment

optika hanky kroumanové
Pobočky:
•	 Jugoslávská 11, 613 00 Brno 

tel.: +420 545 424 765
•	 Mariánské nám.1 (budova Gity), 

617 00 Brno 
tel.: +420 734 619 336

info@optikavbrne.cz
www.optikavbrne.cz

Dioptrické a sluneční brýle, aplikace kontakt-
ních čoček, vyměření dioptrií. Přijímáme pou-
kazy na brýle od všech zdravotních pojišťoven. 
Bezbariérový přístup.

10 % na dioptrické a sluneční brýle 
a kontaktní čočky.
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optika kocandová
Pobočky:
•	 Palackého nám. 24, 664 91 Ivančice 

tel.: +420 546 437 116 
ivancice@optikakocandova.cz

•	 Globus, Hradecká 40, 621 00 Brno 
tel.: +420 541 225 779 
brno@optikakocandova.cz

•	 Velká Michelská 2, 669 02 Znojmo 
tel.: +420 515 225 386 
znojmo@optikakocandova.cz

www.optikakocandova.cz

Posláním Optiky Kocandová je kvalifikovaně 
pomáhat zákazníkům v péči o zrak.  
K očím zákazníkům se chováme, jako 
by to byly naše oči. Vždy se snažíme 
doporučit nejlepší řešení, aby byl zákazník 
maximálně spokojen a vracel se k nám. 
Naše firma se zabývá nejen prodejem 
a zhotovováním korekčních pomůcek, 
prodejem slunečních brýlí, kontaktních  
čoček, ale i vyšetřením zraku optometristou 
či očním lékařem a poradenstvím  
při aplikaci kontaktních čoček.Dále provádíme 
opravy brýlí, čištění skel ultrazvukem a další 
služby.

10 % na dioptrické a slunečení brýlové 
obruby
5 % na kontaktní čočky
50 % na měření zraku a aplikaci 
kontaktních čoček

optika medek
Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 241 578, 602 537 997
optikamedek@email.cz
www.optikamedek.cz

„Uvidíte, že uvidíte lépe!“ Zhotovení brýlí, 
kontaktní čočky, doplňkový prodej - lupy, 
pouzdra, řetízky atd. Servis, letování, lepení.

10 % na vše

semi optik s.r.o.
Pobočky:
•	 Hevlín 460, areál Laa Bomba,  

671 69 Hevlín 
tel.: +420 731 441 108

•	 Kostelní 1, 671 72 Miroslav 
tel.: +420 515 333 689

•	 Náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany 
nad Jevišovkou 
tel.: +420 731 441 107

•	 Hatě 183 (Excalibur City),  
669 02 Chvalovice 

tel.: +420 739 305 041 
semioptik@seznam.cz

info@semioptik.cz
www.semioptik.cz

10% sleva na brýlové obruby a skla, 
pro děti do 15 let brýlová plastová skla 
s antireflexní úpravou do +/-6,00 dpt  
420 Kč/pár
5 % na kontaktní čočky a roztoky

služby boskovice,s.r.o.
U Lázní 2182/2, 680 01 Boskovice
tel.: +420 724 696 151
feruga.sb@boskovice.cz
www.sluzbyboskovice.cz

Městské lázně jsou vybaveny nejmodernější 
technologií k úpravě bazénové vody. 
Pro návštěvníky je připraven 25metrový 
plavecký bazén. Rekreační bazén je 
vybaven vířivkami, chrliči vody, divokou 
vodou a perličkovou lázní. Návštěvníci 
mohou využít také dětský bazén, mořskou 
koupel,parní komoru s ochlazovacím vědrem, 
k dispozici je rovněž 60 metrový tobogán. 
Oddělená relaxační část obsahuje vířivou 
vanu, finskou a parní saunu. Infrasaunu 
a ledovou sprchu.

5 %

solná jeskyně  
solenia vyškov
Puškinova 63, 682 01 Vyškov
tel.: +420 721 366 041
michalkovajirina@seznam.cz

Účinky na: astma, onemocnění dýchacích 
cest, dlouhodobý zápal plic, kožní 
onemocnění, poruchy metabolismu, alergie 
různých typů, poruchy nervového systému, 
snížená imunita, vysoký krevní tlak a mnoho 
dalších. A navíc: dětský koutek, čaj a káva 
pro návštěvníky zdarma, výborná dostupnost, 
dárkové poukazy pro různé příležitosti. 
Najdete nás: na bývalé dětské poliklinice, 
Puškinova 63, Vyškov Vaše objednávky, stejně 
jako dotazy rádi vyřídíme na tel. +420 721 
366 041 Nabízíme: zvýhodněné podmínky 
pro mateřská centra, mateřské a základní 
školy a různé organizace. Otevřeno: pondělí–
pátek 8.00–18.00 hod sobota–neděle dle 
telefonické objednávky

10 % na jednorázový vstup
20 % na jednorázový vstup v období 
červen-srpen

top optik Grůzová

Pobočky:
•	 Svobody 2, 692 01 Mikulov 

tel.:  +420 519 510 878,  
+420 724 784 720

mikulov@topoptik.cz 
Otevírací doba: PO–PÁ 8.30–11.30, 
12.30–17.00 SO 8.30–11.30

•	 Čechova 13, 690 02 Břeclav 
tel.:  +420 519 370 254,  

+420 724 784 721
breclav@topoptik.cz 
Otevírací doba: PO–PÁ 8.00–16.30 
SO 9.00–11.30 hod

www.topoptik.cz

Váš optik je tu pro Vás s nabídkou komplexní 
péče o zrak. Brýle, sluneční brýle, kon-
taktní čočky, měření oční vady se zárukou. 
100% servis.
 
5 % na sluneční brýle a kontaktní čočky
10 % na brýlové obruby

top optik, s.r.o. - břeclav
Pobočky:
•	 Čechova 13, 690 02 Břeclav 

tel.:  +420 519 370 254,  
+420 724 784 721

breclav@topoptik.cz
•	 Smetanova 1, 693 01 Hustopeče 

tel.:  +420 519 412 686,  
+420 724 558 757

hustopece@topoptik.cz
•	 Svobody 2, 692 01 Mikulov 

tel.:  +420 519 510 878,  
+420 724 784 720

mikulov@topoptik.cz
•	 Nám. Svobody 118, 691 23 Pohořelice 

tel.: +420 724 784 719 
pohorelice@topoptik.cz

www.topoptik.cz
 
5 % na sluneční brýle a kontaktní čočky
10 % na dioptrické brýle

zámecká lékárna slavkov
Husova 5, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 221 036
zam.lekarna.slavkov@centrum.cz

5 % na volně prodejný sortiment, platí 
pro platbu v hotovosti
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zdravá výživa 3lístek
Štefánikova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 776 028 806
obchod@3listek.cz
www.3listek.cz

Zdravá výživa, produkty pro bezlepkovou a dia 
dietu, raw, velký výběr čajů, bylinné tinktury, 
sirupy, ekodrogerie, kosmetika.

5 % při nákupu nad 100 Kč při platbě 
v hotovosti

zdravotnické potřeby  
u sv. Jakuba
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
tel.: +420 542 221 092
zpy@sansimon.cz
www.sansimon.cz

Velkou snahou je neztratit kontinuitu 
a pokračovat ve standardním poskytování 
služeb kvalitního prodeje odbornými 
farmaceutickými laborantkami, které mají 
nejen vynikající přehled, ale také poskytují 
kvalifikovanou informaci. Prodejna poskytuje 
prodej za hotové i na poukazy a zajišťuje široký 
sortiment doplňkového zboží dostupného na 
trhu v této specializované oblasti a taktéž je 
nepřetržitě v kontaktu s dodavateli s cílem 
dosažení dodávek nejnovějšího kvalitního zboží. 
Otevírací doba: pondělí–pátek 8:00–18:00

5 % na veškerý sortiment

poznámky



v rámci celé České republiky. 

Registrace zdarma na www.rodinnepasy.cz  

nebo prostřednictvím HELP LINE +420 771 130 666

jiznimorava@rodinnepasy.cz

moŽnost čerpání slev  
pro rodiny s dětmi  

do 18 let
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