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PO STOPÁCH RODOKMENU
Seniorský projekt Po stopách rodokmenu, 
zaměřený na historií našich předků, spouští 
druhý ročník svých aktivit, které jsou pro 
všechny registrované seniory zdarma.  
Senioři mohou opět navštívit vybraná česká 
města, kde je provázející průvodce svým 
odborným výkladem seznámí s městem  
i jeho historií. Připraveny jsou také termíny 
semináře, kde se společně naučíme, jak  
vytvořit vlastní rodokmen. Díky virtuálnímu 
průvodci si na své přijdou také senioři  
v seniorských domovech.   

 

Workshop – seminář  
Lákají vás taje vašeho rodu? Dvouhodinový 
workshop je zaměřen na vytvoření vlastního 
rodokmenu. Dozvíte se, jak správně postu-
povat při jeho sestavení. Zjistíte, kde vyhle-
dávat informace a jak je správně zaznamenat. 
Workshop přednáší zkušený odborník na 
genealogii. 

 

Komentované procházky   
Zažijte netradiční vycházky a poznejte krásu 
a historii české země. Poutavé příběhy,  
děsivé legendy, známá i neznámá zákoutí 
českých měst a rodů. O nevšední historic-
kou procházku se postará akreditovaný prů-
vodce.  

Více informací najdete na webových  
stránkách projektu: 
www.postopachrodokmenu.cz.

nedávno jsem četl rozhovor s jednou farmářkou s titul-
kem "Jsem bohatá!" 

Nemluvila o penězích. Má rodinu, práci, kterou má ráda. 
Je zdravá, má střechu nad hlavou a spoustu přátel. 
Tohle je bohatství, říká. 

Složil jsem časopis a přemýšlel nad tím, co se v posled-
ních měsících stalo. Pandemie, tornádo a teď válka na 
Ukrajině. Vzpomínal jsem na maminky s dětmi, které 
procházely asistenčním centrem v Brně na výstavišti. 
Přišly o všechno. Nevěřil jsem, že se něco takového 
může dnes stát.  

Sedím a říkám to stejné jako ta farmářka. Mám nejlepší 
ženu a syna na světě, dobré vztahy v rodině. Máme přátele, jsme zdraví a máme se rádi. Kdybych o tohle 
přišel, tak jsem nejchudší z celé jižní Moravy. A mohl bych mít plat jako tři hejtmani dohromady. 

Mám za co děkovat. 

Vím, že pro spoustu lidí to teď nebude snadné. Ale věřím, že to zvládneme. Jeden druhému pomůžeme  
a dokážeme se z těžkých časů dostat. Nejdůležitější je, abychom vedle sebe měli někoho, o koho se mů-
žeme opřít. 

 

Váš hejtman Jan Grolich

Vážení čtenáři,
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ÚVODEM...

Dny jsou ještě dostatečně dlouhé a teplé, abychom si mohli užívat přírodu, 
a zároveň už nás netrápí úporná letní vedra. Tohle roční období mám spo-
jené s vůní padajícího listí, tvořením z kaštanů, pouštěním draků, mošto-
váním, sklízením brambor a dýňovou polévkou. A dýňovou bábovkou!  

Lásku k zavařování, pečení a vaření mi předal můj táta a máma, moje ba-
bičky a také prababička. Měla jsem to štěstí, že jsem vyrůstala a dospívala 
se třemi generacemi, a mohla tak plně nasávat různorodé zkušenosti. 

Mezigenerační vztahy nejsou vždy jednoduché. Z vlastní zkušenosti ale 
vím, že díky vzájemnému pochopení a respektu k ostatním se dají i odliš-
nosti lépe přijmout. Naše společnost má často tendence sklouznout  
k tomu, aby jedna generace poučovala tu druhou, co je pro ni nejlepší. 
Přitom bychom se měli jeden druhého ptát, jak se cítíme a co si přejeme. 
Jen díky tomu se nám bude všem lépe společně žít.  

Krásné podzimní dny a příjemné čtení vám ze srdce přeje  

Jana Leitnerová 
radní Jihomoravského kraje  
pro oblast sociální a rodinné politiky

Také máte tak moc rádi babí léto?
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K čemu aplikace Senior Pas 
slouží a co tam najdu?  
► Intuitivní vyhledávání slev včetně  

navigace k vybranému obchodníkovi 
► Aktuální informace ze světa Senior Pasu 
► Časopis Senior Pas novinky  
► Odpovědi na nejčastěji kladené otázky  
► Kontakt a kontaktní formulář  
 

Co k aktivaci aplikace 
potřebujeme?  
► Chytrý telefon nebo tablet s operačním 

systémem Android či iOS 
► K instalaci každé mobilní aplikace je 

nutné mít telefon nebo tablet připojený 
k internetu. Poslouží připojení na wifi 
nebo mobilní data  

► Místo v úložišti ve vašem přístroji cca 
23 MB 

 

Instalace mobilní aplikace  
je velmi jednoduchá,  
pojďme na to! 

► V mobilním zařízení si otevřeme aplikaci 
Obchod Play, App Store nebo HUAWEI 
AppGalery, což je místo, kde se stahují 
všechny dostupné aplikace 

► Mobilní aplikaci Senior Pas můžeme  
ke stažení vyhledat také pomocí načtení 
QR kódu, který nás na aplikaci přímo  
nasměruje:  

 
► Do vyhledávacího okna zadáme název  

Senior Pas 
► Klikneme na tlačítko Instalovat 

► Po instalaci se nám na plochu 
nainstaluje aplikace ve formě 
malého butonu s písmenem S: 

► Po kliknutí na aplikaci se objeví 
vstupní obrazovka, která nás vyzve  
k zadání čísla karty Senior Pas.  
Kód se nachází na přední straně vaší  
kartičky Senior Pas a ověří vaši registraci  
v projektu Senior Pas. Kód vložíme a potvr- 
díme žlutým tlačítkem Přihlásit se 

► Po přihlášení již 
aplikace nepo-
třebuje inter- 
netové připo-
jení, takže  
nepotřebujeme 
wifi nebo mobil- 
ní data ani při  
dalším běžném 
používání  
aplikace 

► Kontaktní linka 
pro pomoc  
s instalací  
a přihlášením  
je 773 769 997 

  
 
Jak aplikaci používat? 
► Možnosti využí-

vání aplikace  
se nachází 
v levém horním 
rohu pod třemi 
vodorovnými 
čárkami. Zde se 
nám pro kliknutí 
zobrazí nabídka 
všeho, co v mo-
bilní aplikaci  
najdeme.  

 
 
 
 
 
 

► V nabídce aplikace jsou umístěny tyto 
funkce:

SENIOR PASY
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Projekt Senior Pas umožňuje po předložení karty Senior Pas u označeného 
prodejce čerpat slevu ve výši 5–50 %. Slevy poskytuje řada lékáren, optik, 
knihoven, maloobchodů s potravinami, masážní a relaxační centra, muzea 
a jiné expozice a slevy jsou poskytovány také na kurzy nebo různé služby.  
 
Seznam všech aktuálních partnerů, kteří slevu Senior Pas poskytují v Jiho- 
moravském kraji, najdete v tomto časopise. Nezapomeňte však, že slevy 
můžete čerpat po celé České republice u všech poskytovatelů slev.  
Úplný seznam všech slevových míst je k dispozici na webových stránkách 
www.seniorpasy.cz nebo v aplikaci Senior Pas. Každý poskytovatel  
slev je pak viditelně označen nálepkou, která je umístěna u vstupu nebo  
u pokladny. 

■Komentované procházky  
Skupinové procházky městy Jihomorav-
ského kraje za doprovodu akreditovaného 
průvodce s odborným výkladem.  
 

■Komentované procházky  
pro handicapované  

Procházky městy Jihomoravského kraje. 
Trasa je přizpůsobena pro handicapované  
a méně pohyblivé seniory. 
 

■Výlety na kole 
Společná cyklistika na ověřených trasách  
v Jihomoravském kraji. Trasy jsou vybírány 
s ohledem na seniorské tempo a atraktivitu.  
  

■Celodenní turistické výlety  
Tematické výlety na výjimečná a netradiční 
místa, která jsou turisticky méně navštěvo-
vaná.  Zaměření dle ročního období, napří-
klad výlet za kvetoucími konikleci. Trasy 
k výběru dle turistické náročnosti a časo-
vého rozmezí.   

■Konference 
Informační osvěta a diskuze o seniorských 
tématech, bezpečnost seniorů, finanční gra-
motnost, zdravotnictví, sociální otázky, 
právní otázky, moderní technologie apod. 
  

■Poznávání míst  
se Senior Pasem  

Aktivita, která motivuje seniory k pohybu, 
cestování, zábavě, trávení aktivního volného 
času, k procvičení paměti a také k poznávání 
méně známých míst.  Při procházce se řeší 
záhady, odpovídá se na záludné otázky,  
a tím se zjišťují zajímavosti o daném městě  
a místě.  
 

■Přednášky  
Cestovatelské přednášky formou poutavého 
vyprávění cestovatelů a vedoucích výprav o za- 
jímavých místech, které stojí za poslech a roz- 
šíří seniorům obzory o cizokrajné destinace.  
  

■Trénink paměti se základy  
angličtiny  

Procvičování krátkodobé paměti formou zá-
bavného vědomostního tréninku se základy 
angličtiny.  
  

■Workshop Tvorba  
vlastního rodokmenu  

Zkušený genealog učí seniory, jak začít 
s tvorbou vlastního rodokmenu, kde hledat 
zdroje a jaké pomocné nástroje používat. 
  

■Cvičení  
Seniorské cvičení zaměřující se na úlevu  
od bolesti a nastavení správných pohybových 
návyků. Jednoduché a pohodlné cvičení, 
které zvládne každý.

Mobilní telefony se staly nedílnou součástí 
každodenního života všech generací, seniory 
nevyjímaje. Doba tlačítkových telefonů  
pomalu mizí a stále více z nás už používá 
takzvané chytré, dotykové mobilní telefony 
neboli smartphony.   

Smartphony, v překladu chytré telefony, nám 
umožňují nainstalovat si do mobilu aplikace, 
které si sami vybereme a které nás zajímají. 
Aplikace se dají nainstalovat také do tabletů. 
Taková aplikace je naším pomocníkem a jedno- 

duchou formou nám pomáhá najít požado-
vané informace. Mobilní aplikaci používají na- 
příklad České dráhy, kdy během pár kliknutí 
zjistíme odjezd vlaku, nebo Česká televize, 
která zveřejňuje televizní program. Dají se 
ale nainstalovat také aplikace, které slouží 
jako překladač nebo pomocník pro trénink 
paměti, či hra v podobě kvízů o světové his-
torii. Některé aplikace jsou zcela zdarma, 
jiné je potřeba si předplatit. Mnohé z aplikací 
umožňují využívat zdarma základní verzi použí- 
vání a platí se až plné využití všech funkcí.  

Jednoduchou mobilní aplikaci používá 
také projekt Senior Pas.  

Aplikace ulehčuje přístup ke všem výhodám, 
které projekt Senior Pas nabízí, a přehledně 
pomáhá s orientací v poskytovaných sle-
vách. Všechny důležité informace, výhody  
i slevy jsou tak dostupné na jednom místě 
v mobilním telefonu. Používání aplikace  
Senior Pas je pro všechny seniory zcela 
zdarma. Aplikace funguje i bez interneto-
vého připojení. 

SENIOR PASY 
JSOU VÍCE 

než jen levnější nakupování

Senior Pas nabízí volnočasové aktivity

Mobilní aplikace Senior Pas

Senior Pas ale nejsou jen výhodné nákupy. Projekt realizuje a podporuje také mnoho volnočasových aktivit, 
které jsou pro držitele Senior Pasu ZCELA ZDARMA. Všechny aktivity zveřejňujeme na našich webových strán-
kách nebo vám o nich posíláme informace a pozvánky e-mailem. Díky velkému zájmu je nutné se na tyto akti-
vity včas přihlásit a rezervovat si místo.  

ANDROID APP ON

Download on the

► Vyhledávání slev: slevy je možné vyhle-
dávat buď podle parametrů, jako jsou kraj, 
okres, nebo podle jednotlivých kategorií, 
jako jsou potraviny, vzdělávání, zdraví, 
cestování atd. Slevy můžeme vyhledávat 
také podle aktuální polohy, slevy se filtrují 
dle nejkratší vzdálenosti (poloha dle GPS, 
wifi či triangulace mobilního signálu). 

► Aplikaci je vhodné alespoň jednou  
za měsíc aktualizovat, abychom nepřišli  
o nejnovější nabídku poskytovatelů slev. 
Pro aktualizaci je nutné připojení na wifi 
nebo mobilní data.
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Ptejte se nás:   
info@seniorpasy.cz   

840 111 122



  |   NOVINKY Senior Pas   |   1 / 2022   |   www.SeniorPasy.cz

Policisté opakovaně upozorňují na sílící vlnu podvodů,  
která probíhá ve virtuálním světě. Denně se jedná o desítky  
nových případů s velmi podobným scénářem

Nejčastější způsoby podvodů  
na internetu jsou následující:  

■ Využívání inzertních portálů.  
Nabízíte například na prodej nějaké zboží. 
Zkontaktuje vás podvodník, který prý má 
zájem o nabízené zboží, nicméně preferuje 
platbu a doručení zboží prostřednictvím 
přepravní společnosti a pošle vám odkaz. 
Kliknutí na odkaz vás většinou přesměruje 
na stránku pro zadání přihlašovacích údajů 
do vašeho internetového bankovnictví. 
Pokud dojde k přihlášení, podvodník získá 
přístup do vašeho internetového bankovnic-
tví a provede neoprávněné transakce.  

■ Falešná technická podpora.  
Podvodník, vydávající se za pracovníka 
technické podpory operačního systému  
vašeho počítače, vás kontaktuje s vymyšle-
ným příběhem o napadení vašeho účtu  
hackery. Vyžaduje po vás vzdálený přístup 
k vašemu soukromému počítači, což větši-
nou proběhne přes kliknutí na nějaký  
zaslaný odkaz. Tento vzdálený přístup mu 
bohužel umožní ovládání vašeho počítače. 
Další požadavek podvodníka je vyplnění for-
muláře, který obsahuje citlivé údaje k vaší 
platební kartě včetně její platnosti a CVE 
kódu. Jakmile se k těmto údajům dostane, 
může provádět z vašeho účtu platby, zřídit 
úvěr apod.  

■ Výhodná nabídka – investice do 
kryptoměn. Podvodník od vás vyláká platební 
údaje nebo získá přístup k vašemu počítači 
a provede z vašeho účtu neoprávněné tran-
sakce. 

■ Falešný bankéř. Podvodník vás tele-
fonicky zkontaktuje s odůvodněním, že si 
ověřuje vaši žádost o úvěr. Zde se většinou 
každý ohradí, že žádný úvěr nemá a ani 
nemá účet u uvedené banky. Podvodník se 
omluví a sdělí, že informaci předá do banky. 
Poté následuje další telefonát, kdy se pod-
vodník vydává za pracovníka banky, která 
vede váš účet. Podvodník vám sdělí, že došlo 
k napadení vašeho účtu, a je nezbytně 
nutné vybrat veškerou hotovost. Následuje 
nabídka převodu peněz na bezpečný účet  
a zaslání QR kódu na telefon. Tento kód 
máte poté načíst u bitcoinového bankomatu 
při vkládání peněz.  

Na všechny způsoby podvodů však 
platí stejné rady a doporučení, jak  
se nestát obětí kyberpodvodníků:  

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací 
údaje do internetového bankovnictví ani čísla 
ze své platební karty. Banky se na ně ne-
ptají, ani zprávami či e-mailem neposílají 
odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!  

2. Při každém vstupu do internetového ban-
kovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména 
přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když 
někam zadáváte své osobní nebo přihlašo-
vací údaje.  

3. Sledujte a pečlivě čtěte informace  
od vaší banky v internetovém bankovnictví.  

4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily 
ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmani-
pulovat do situace, že jsou vaše finanční 

prostředky v ohrožení a vy musíte udělat 
další krok pro jejich záchranu.  

5. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte 
platby, které vám bude diktovat někdo po 
telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřepo-
sílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak 
nedávejte nikomu vzdálený přístup do va-
šeho počítače.  

6. Myslete na to, že útočník dokáže napo-
dobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele 
SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.  

7. Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste  
na PČR a co nejdříve reklamujte u svého 
bankovního subjektu.  

8. Jakoukoli komunikaci ze strany podvod-
níka nemažte do doby, než bude zajištěna 
policejním orgánem.  

9. Buďte obezřetní při využívání inzertních 
portálů. Pečlivě volte způsob platby a ani  
v těchto případech neklikejte na zaslané  
odkazy.  

10. Mějte aktualizovaný software a antivirus. 
A to i na mobilním telefonu.  

11. V případě pochybností vždy kontaktujte 
svou banku či volejte 158.  

Odhalíte včas, že na vás útočí online pod-
vodníci? Vyzkoušejte si test a poměřte své 
výsledky s ostatními na www.kybertest.cz.  

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje 

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá 
na 1. říjnový den, se po celé České republice konají seniorské 
oslavy ve formě kulturních událostí nebo společenských setkání. 
Nejen seniorské organizace připravují sváteční program, jehož roz-
manitou formou se snaží seniory potěšit. 
 
Také Jihomoravský kraj se připojuje k těmto oslavám. Již dvanáctý 
ročník kulturní události Svátek seniorů realizuje v Brně opět na Zel-
ném trhu. Touto tradiční akcí vyjadřuje Jihomoravský kraj seniorům 
svou úctu a poděkování. Letos se brněnský Svátek seniorů ponese 
v duchu mezigeneračního propojení. Dopolední pódiový program 

bude patřit rodinám s dětmi a odpoledne právě seniorům. Můžeme 
se těšit na hudební vystoupení Bohuše Matuše, sester Marthy a Teny 
Elefteriadu, Brněnského Valáška a mnohé další.  
 

Slaví i města Znojmo a Hodonín   
Jihomoravský kraj pořádá oslavy Svátku seniorů také na dalších  
místech kraje. Díky spolupráci s okresními městy Znojmo a Hodonín 
se senioři potěší kulturním programem i v uvedených městech. 
Vstup na akci je zdarma a podrobný program najdete na webových 
stránkách www.svateksenioru.cz. 

KYBERPODVODY SVÁTEK SENIORŮ  
slavíme také v Jihomoravském kraji 

PORADNA SENIOR PASY
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Svátek seniorů 2022
BRNO Neděle 18. 9. ● 14.00 – 17.00 ● Zelný trh (Den zábavy s Rodinnými pasy od 10.00)  

ZNOJMO Pondělí 26. 9. ● 16.00 - 19.00 ● Městské divadlo Znojmo, nám. Republiky 916 

HODONÍN Pátek 30. 9. ● 16.00 - 21.00 ● Dům kultury, Horní Valy 6 
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Martha a Tena  
 ELEFTERIADU
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NA SLOVÍČKO S MARTHOU A TENOU

■ Jak jste prožily letošní léto? 
 
Martha: Docela hezky, byla jsem v Řecku na 
Chalkidiki se skupinou z našich kurzů řeckých 
tanců. Jezdíváme spolu každý rok na některý 
z řeckých ostrovů. 
Tena: Letošní léto jsem prožila s mokrým 
hadrem na čele, kvůli těm děsným vedrům, 
ale odskočila jsem si i do Řecka a užila si 
moře. 
 
■ Trávíte spolu čas i mimo  

pracovní příležitosti? 
 
Martha: Občas si zajdeme na kafe nebo se 
sejdeme v nějaké dobré restauraci. Myslím, 
že jsme se jako sestry ve stejném povolání 
setkávaly a vídaly mnohem častěji než běžní 
sourozenci. 
Tena: V soukromí se potkáváme příležitostně, 
každá bydlíme jinde… 
 
■ Jaké koníčky mimo hudbu vás  

v současné době baví? 
 
Martha: Já hodně čtu, ale to je můj celoži-
votní koníček. Jinak miluji plavání. Vedu 
kurzy řeckých tanců a moc ráda si se všemi 
zatančím. Ráda fotím, měla jsem i pár výstav. 
Trochu je mi ale líto, že už nemám čas na 
malbu na hedvábí, která mě také velice ba-
vila. I takové výstavy jsem svého času měla. 
Ale vyžaduje to hodně soustředění, a v po-
slední době se mi zdá, že ten čas ubíhá 
nějak rychleji... 
Tena: Občas si překládám knížky z řečtiny 
do češtiny, abych zaměstnala mozek, aby 
moc nezahálel. 
 
■ Jak se staráte o tělo i duši  

a udržujete se fit? 
 
Martha: Mě udržují fit mé koníčky a samo-
zřejmě hudba a zpívání. Díky tomu jsem 
pořád v dobré náladě i kondici. S oblibou 
říkám, že zpívání je zdravé, a doporučuji ho 
všem. 
Tena: Každé ráno si poctivě zacvičím docela 
běžné cviky, abych zjistila, kde to trochu 
drhne. 
 
■ Kam a jak často se vracíte  

do Řecka?  
 
Martha: Je těžké říct vracíte... My jsme žily 
odmalička tady. Tady je náš domov, i když 
nás už jako malé učili, že naší vlastí je Řecko. 
Poprvé jsme se do Řecka podívaly až jako 
dospělé holky, v době, kdy jsme tady už měly 
dobře rozjetou hudební kariéru. A teprve 
tehdy jsme se učily znát vlast našich rodičů. 
Jenže tady nás berou jako Řekyně a v Řecku 

jako Češky... Ale to pozná na vlastní kůži 
každý, kdo žije jako cizinec druhé generace. 
Tena: Já do Řecka jezdím pravidelně  
o prázdninách.  
 
■ Napadlo vás někdy se do Řecka  

přestěhovat nastálo? 
 
Martha: Samozřejmě jsme uvažovaly o tom, 
jaké by bylo odjet do Řecka natrvalo. Ale naše 
nadšení na druhé straně brzdily zkušenosti 
z rodiny. Viděly jsme, jak je těžké žít v pro-
středí, ve kterém jste nevyrostli, s jakými 
potížemi se musíte vyrovnávat a co všechno 
při tom zažíváte.  

■ Co nebo kterou oblast máte  
v České republice nejraději  
a proč? 

 
Martha: My jsme Čechy i Moravu procesto-
valy jako malé děti poté, kdy nám zemřela 
maminka a vyrůstaly jsme v dětských domo-
vech pro řecké děti. A později jsme projez-
dily celé Československo už jako zpěvačky  
s naší doprovodnou skupinou. Česko je nád-
herná země a je obtížné vybrat jen jedno 
místo. 
 
■ Jakou hudbu posloucháte  

doma? Který zpěvák nebo zpě- 
vačka je vaším velkým vzorem? 

 
Martha: I to se časem mění, vždycky se ob-
jeví nějaký nový talent a zazáří. Ale pokud 
mám něco vybrat, určitě celé to soulové ob-
dobí s Arethou Franklin, když jsme začínaly 
s bigbítem. To bylo hodně silné. A určitě 
musím zmínit i Ianniho, jeho nádherná hudba 
je pro mě vždycky povznášející a můžu ji 
poslouchat kdykoli. V posledních letech 
často poslouchám řeckou muziku, tam jsou 

nádherné poklady a stále je co objevovat. 
My už jsme vydaly páté CD s řeckou muzi-
kou. Seznamovat českou veřejnost s po-
klady řecké muziky cítím jako svůj úkol.  
Tena: Nevím, jestli je to nemoc z povolání, 
ale hudbu moc neposlouchám. Mám pocit, 
že už jsem všechno slyšela.  
 
■ Kterou vaši písničku máte  

nejraději? 
 
Martha: Tak tuhle otázku nemám ráda,  
myslím, že takhle žádný muzikant neuva-
žuje. Hudba, kterou děláte, je jako řeka, a teď 
mi řekněte, kde je ta tekoucí voda nejlepší.  

Nejlepší je to, že to pořád přichází... 
Tena: Nevím, kterou písničku bych vybrala, 
ale z těch, které se mi líbily, nikdy nebyly  
hitovky. 
 
■ Co je u vás nového po hudební 

stránce? 
 
Martha: Loni jsme vydaly naše páté řecké 
CD. Jmenuje se Všechny barvy moře a jsou 
na něm nádherné melodické věci, od řec-
kých lidových až po šansony. 
 
■ Co vás v poslední době  

potěšilo? 
 
Martha: Těší mě, že znovu vyšla moje kuchař- 
ka Řecká kuchyně. Dočetla jsem se v jednom 
článku, kde jmenovali všechny kuchařky 
známých osobností, že právě ta moje je nej-
prodávanější. Včetně předchozích vydání se 
prodalo kolem 80 tisíc výtisků. Mám velkou 
radost, že se dostala k tolika lidem. 
Tena: Velmi často mě potěší moje čtyřletá 
vnučka Valentinka, mám ji moc ráda a je s ní 
legrace. 
 

Martha a Tena Elefteriadu u nás vždy patřily k nejoblíbenějším zpěvačkám a jejich nahrávky 
dodnes působí svěžím dojmem. Dokonalé sladění jejich hlasů je v naší populární hudbě vzác-
ností. Silný emotivní náboj a profesionální pěvecký výkon zazní na jejich koncertech vždy 
naplno.  



EFI SPA HOTEL SUPERIOR & PIVOVAR 
náměstí 28. října 23, 602 00 Brno 
+420 515 557 500 
recepce@efispahotel.cz 
www.efihotel.cz/barokomora  

Hyperbarická komora Oxylife poskytuje 20% SLEVU  
pro všechny držitele Senior Pasu na 90minutovou terapii 

ZDRAVÍ

Znáte blahodárné účinky    
KYSLÍKOVÉ TERAPIE?
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Hyperbarická komora je kapsle, v níž se naše tělo vystaví tlaku vyš-
šímu, než je tlak atmosférický, a současně umožňuje dýchat čistý 
kyslík pod atmosférickým tlakem. Vyšší okolní tlak pak umožňuje 
vdechovanému kyslíku lepší rozpustnost v krvi, a zvyšuje tak obsah 
kyslíku v celém organismu.  

Kyslík vdechovaný v prostředí vyššího tlaku usnadní pročištění plic  
a celého dýchacího ústrojí. Prokrvení a okysličení celého  
organismu napomáhá při oslabené imunitě po  
jakémkoli očkování a zvyšuje odolnost proti  
respiračním onemocněním. Pravidelný pobyt 
v hyperbarické komoře stimuluje imunitní 
systém, zvyšuje ochranu těla před vznikem 
infarktu, mrtvice nebo respiračních one-
mocnění. Okysličení organismu přispívá 
ke zlepšení zdravotního stavu  
při nemocech jako rakovina, demence,  
degenerace, Alzheimerova choroba. 
Velmi účinně pomáhá také s omlaze-
ním, zlepšuje se struktura pokožky,  
a tím se omlazuje a zkvalitňuje i vizu-
álně – normalizuje se obsah kolagenu  
a elastinu. Obzvláště účinná je tato tera-
pie v období rekonvalescence po plastic-
kých operacích. Příznivé účinky jsou 
viditelné i na vlasech. Již po několika proce-
durách vlasy přestávají vypadávat, lámat se 
a dochází k celkovému zlepšení jejich struktury.  

Kyslíková terapie urychluje metabolismus, a tím pomáhá také  
i při hubnutí. Urychluje snížení tělesné váhy, redukuje podkožní tuk  
a napomáhá k budování svalové hmoty. Pomáhá také s regenerací 
nejen po zraněních, ale i při svalové únavě po sportovních výko-
nech.

Stárnutí je přirozené, existují však způsoby, jak zpomalit fyziologické procesy, které ho pro-
vázejí. V dnešní uspěchané době, kterou charakterizuje neustálý stres, nepříjemný shon,  
nepravidelné či fastfoodové stravování a pohyb v nezdravém ovzduší, je kyslíková terapie 
velmi přínosná i pro člověka, který žije zdravým životním stylem.  
 
Kyslíková hyperbarická terapie zlepšuje duševní stav a přispívá k dobré náladě. Harmonizuje spánek, zlepšuje 
jeho kvalitu, uklidňuje nervovou soustavu, pomáhá zbavit se stresu i neklidu a snižuje únavu. Oxygenoterapie 
celkově svými účinky zlepšuje kvalitu života.

KYSLÍKOVÁ TERAPIE BRNO 
ve Wellness centru v EFI SPA HOTELU**** v Brně

► 9.30 komentovaná prohlídka nové 
stálé expozice Tradiční kultura na Moravě  
v zrcadle času  
(PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Věra Colledani) 

► 10.45 ukázka tradičního lidového  
řemesla – drátování (Věra Studená) 

► 11.30 prohlídka konzervátorské etno-
grafické dílny (Karolína Macháčková) 

► 14.00 projekce filmů o návrhu kultur-
ních statků k zápisu na seznam nehmotného  
kulturního dědictví UNESCO  
(PhDr. Hana Dvořáková) 

► 15.00 ukázka tradičního lidového  
řemesla – drátování (Věra Studená) 
Techniku drátování předvede paní Věra  

Studená, která je mistrem tradiční rukodělné 
výroby. Návštěvníci budou mít možnost  
vyzkoušet si tuto techniku pod jejím vede-
ním. Drátenictví na Slovensku bylo zapsáno 
v roce 2019 na seznam světového nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO. 

Zájemci mají možnost vedle nové stálé  
expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle 
času navštívit také novou expozici Loutkář-
ské umění. A určitě nelze opomenout nově 
zrestaurovanou kapli Očišťování Panny Marie 
s unikátním oltářem, freskovou výzdobou 
Josefa Sterna i vzácnou sochou Černé  
madony.  
 

Vstup do Paláce šlechtičen bude 
pro seniory po celý den ZDARMA

Mezinárodní den seniorů se slaví také  
V MORAVSKÉM ZEMSKÉM MUZEU 

DEN SENIORŮ V MZM

Moravské zemské muzeum opět připravilo pro seniory na oslavu 
jejich svátku 1. října atraktivní program. V pořadí jedenáctý ročník 
Dne seniorů v Moravském zemském muzeu bude zaměřen na tra-
diční lidovou kulturu. A ne náhodou. V dubnu letošního roku byl  
po několika letech znovu otevřen Palác šlechtičen na Kobližné ulici 
v Brně, a právě představení nové expozice Tradiční lidová kultura 
na Moravě v zrcadle času bude ústředním tématem programu.

Program seniorských oslav dne 1. října 2022 



Jednoduše BUĎTE ŠŤASTNÍ!

Hraběcí  
rezidence

Synagoga Židovský obecní  
dům

ZA POZNÁNÍM
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1. VĚK 
Věk je jenom číslo. A to šťastní lidé vědí. Číslo nemůže definovat,  
kdo nebo co jste, ani to, co děláte. Proč se tím tedy zabývat?  
 
2. CO SI MYSLÍ NEBO ŘÍKAJÍ OSTATNÍ 
To je jeden z největších blokátorů osobního štěstí. Dokážete si představit, že byste nikoho nesoudili  
a stejně tak si soudy a názory ostatních lidí nebrali k srdci? Je to těžké a chce to jistou dávku praxe,  
ale s tímto přístupem dosáhnete klidu. Nakonec nejvíc záleží na tom, co si o sobě myslíte vy sami. 
 
3. PRÁCE 
Ať už děláte cokoliv, vaše práce vás nedefinuje. Každý se nějak živil nebo živí. Na čem však skutečně záleží, je váš talent,  
koníčky a náhled na život. To je to, co se počítá, a nezáleží na tom, zda ještě pracujete nebo už jste v důchodu. 
 
4. STRACH 
Šťastní lidé vědí, že strach není reálný.  Nervozita a úzkost, která doprovází to,  
když vystoupíte z komfortní zóny, je zbytečná. Není důvod držet se v životě zpátky  
jen proto, že se bojíte. Strach by vám nikdy neměl zabránit dělat to, co opravdu chcete. 
 
5. HROZNÝ STAV SVĚTA KOLEM NÁS 
Válka, pandemie, hlad, energetická krize, inflace, globální oteplování, vyhynutí některých  
živočišných druhů… kolem se děje spousta věcí, které nedokážete ovlivnit. Důležité je  
nenechat se převálcovat špatnými zprávami a udržet si pozitivní přístup k životu.  
Soustřeďte se na malé krůčky a třeba se vám podaří udělat ze světa lepší místo. 
 
6. TOXIČTÍ LIDÉ 
To, s kým se stýkáte a s kým mluvíte, má na vás hluboký dopad.  
Někteří lidé dokážou stahovat dolů všechny ve svém okolí.  
Pokud jim není pomoci a zbytečně vám otravují život, musíte  
je prostě odříznout. Jedině tak si dokážete vytvořit a udržet  
šťastné prostředí.   
 
7. MINULOST NEBO BUDOUCNOST 
Minulost už neexistuje a budoucnost tu ještě není. Pokud vám  
má být minulost prospěšná, poučte se ze svých chyb a nechte ji jít.  
Nesvazujte svůj život ani zbytečným očekáváním toho, co teprve  
nastane. Jedině tak si můžete užívat současnost plnými doušky. 
 
8. OČEKÁVÁNÍ NĚČEHO NA OPLÁTKU 
Nedělejte něco jen proto, že čekáte, že se vám to vrátí.  
Dělejte to prostě proto, že vás to baví. Jedině tak budete šířit  
pozitivitu i na ostatní a vyhnete se zbytečnému zklamání. 
 
9. STÍŽNOSTI 
Stěžování si je výsledkem nešťastného života. Občas prostě věci nejdou  
podle vašich představ. I to je život a šťastní lidé to vědí. Proto se snaží  
uchovat si pozitivní nastavení mysli, být šťastní s tím, co mají, a postupně  
najít řešení každého problému. 
 
10. PŘIZPŮSOBENÍ SE SPOLEČENSKÝM STANDARDŮM 
Okolní svět vás každý den bombarduje očekáváním. To může být velmi únavné.  
Nežijete proto, abyste naplnili očekávání ostatních lidí. Není tedy důvod se  
podle nich chovat. Zbytečně by vám to jen kradlo čas. Nedělejte věci, na kterých  
vám nezáleží. Soustřeďte se na otázku, co učiní váš život šťastným,  
a odpovědí se nechte vést.

Chcete být lepším člověkem? Pak buďte šťastní. Ale jak na to?  
Připravili jsme pro vás seznam deseti věcí, o které se šťastní lidé 
prostě nestarají. Třeba v nich najdete inspiraci  
a kus svého vlastního štěstí.

10 věcí, o které se šťastní lidé nestarají
V Muzeu regionu Boskovicka se můžete ponořit do světa paleontologie, archeologie, historie, 
urbanismu, judaistiky nebo dějin výroby motorů. To vše ve čtyřech expozicích rozmístěných 
v historickém jádru města a v jeho nejbližším okolí. Pokud dáváte přednost prohlídkám muzeí 
s telefonem v ruce, čeká na vás virtuální průvodce Fantom expozic. 

MUZEUM REGIONU  
BOSKOVICKA

Zdroj:  
www.livelearnevolve.com 
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► HRABĚCÍ REZIDENCE 

Hlavní muzejní expozice představuje místní 
přírodu i bohaté archeologické nálezy.  
Nechybí středověké a novověké dějiny dolo-
žené speciálně restaurovaným renesančním 
praporem a řadou dalších dobových před-
mětů. Ve sklepení muzea je připraven svět 
místních pověstí a pohádek plný čertů, vod-
níků a jiných bytostí. Od října na návštěv-
níky čeká výstava věnovaná historii města 
Boskovice a od listopadu výstava betlémů 
od několika betlémářů z Hané. 

Adresa:  
Hradní 642/1, Boskovice 680 01 
Otevírací doba: celoročně út-pá 10.00-17.00 
so, ne, sv. 13.00-17.00 

► SYNAGOGA A ŽIDOVSKÝ 
OBECNÍ DŮM 

V židovském městě můžete obdivovat ba-
rokní synagogu s unikátní výzdobou prolína-
jících se květinových motivů s liturgickými 
texty. Navštívíte mikve, byt rabína a nahléd-
nete do specifik urbanismu židovských 
čtvrtí v našem Židovském obecním domě. 
Procházkou židovským městem se dosta-
nete až k židovskému hřbitovu s unikátní 
atmosférou. Prohlédnout si vše můžete  
v turistické sezóně od dubna do konce října. 
V současnosti je v synagoze výstava děl 
Adolfa Hoffmeistera Vstříc světlým i temným 
zítřkům mapující jeho tvorbu. Židovský 
obecní dům hostí projekt Antisemitismus je 
když... Pavlíny Šulcové a Kakalíka (Davida 
Kaliky). 

Adresa:  
SYNAGOGA A MIKVE:  
Antonína Trapla 6,  
Boskovice 680 01 

ŽIDOVSKÝ OBECNÍ  
DŮM: Bílkova 7,  
Boskovice 680 01 

► HISTORICKÉ  
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 

Lákají vás stabilní motory, traktory a jiné  
zemědělské stroje? Víte, co je lokomobila?  
V boskovické muzejní nabídce nechybí ani 
připomínka zemědělství, které je s místním 
krajem neodmyslitelně spojeno. V expozici 
historických zemědělských strojů je více 
než 20 traktorů, desítky parních strojů, 
včetně monumentální 23tunové lokomobily. 
Otevřeno od dubna do konce září. 

Adresa:  
nám. 9. května 2153/2 a, Boskovice 680 01 

 

 
 
 

Muzeum poskytuje  
i pro držitele Senior Pasu 

SLEVU  33 %  
na plné vstupné 

www.muzeum-boskovicka.cz  
Muzeum regionu Boskovicka   

Hradní 642/1, Boskovice 680 01 
telefon: 737 598 086



   |   NOVINKY Senior Pas   |   1 / 2022   |   www.SeniorPasy.cz www.SeniorPasy.cz   |   NOVINKY Senior Pas   |   1 / 2022   |   

I teď najdete na loukách květy divizny a řebříčku nebo listy kontryhelu. 
Divizna je skvělý lék na suchý kašel. Pozor ale na přípravu čaje. 
Květy obsahují slizovité látky, a aby se uvolnily, musí se několik 
hodin macerovat ve studené vodě a výluh zahřát jen na teplotu 40 
stupňů. Kontryhel a řebříček jsou typicky ženské byliny. Ženy by je 
měly popíjet pravidelně, usnadňují totiž potíže spojené s menstruací 
i přechodem. V případě gynekologických obtíží jsou ideální na sedací 
koupele. 

Na zahrádce můžete dál trhat květy měsíčku, lichořeřišnice, sbí-
rat semena fenyklu a lístky a natě řady dalších bylinek. Měsíček je 
skvělý při zánětech žaludku a střev nebo při zánětech kůže. Dá se 
užívat vnitřně i zevně. Lichořeřišnice patří mezi přírodní antibiotika. 
Květy můžete konzumovat syrové a použít je třeba na zdobení salátů 
a příloh. Z přebytků se vyplatí připravit si tinkturu, která vám pomůže 
v případě zánětu močového měchýře. Fenyklová semena jsou 
ideální do čajů proti nadýmání a mohou je pít jak dospělí, tak děti. 
Sbírat můžete také mátu, meduňku, dobromysl, tymián nebo 
majoránku. Tyto byliny najdou bohaté využití nejen v kuchyni, ale 
hodí se také pro přípravu čajů. Mátu oceníte při potížích s přejede-
ním, meduňka je výborná na usnutí. Dobromysl patří mezi bylinky  
se širokým spektrem účinků. Je dezinfekční a protizánětlivá. Ulevuje 
při nemocech průdušek, trávicích problémech, potížích s ledvinami, 

játry, menstruačních bolestech, jako kloktadlo ji lze použít při boles-
tech zubů a dásní a na koupele při špatně se hojících ranách. Tymián 
a majoránka velmi dobře řeší nachlazení, rýmu a kašel. Můžete je 
užívat ve formě čaje nebo si vyrobit mast na zadní rýmu. 

Na lesních paloucích objevíte teď na podzim zeměžluč vhodnou  
při problémech se žlučníkem. Trhat můžete také březové listy nebo 
listy jahodníku, které jsou skvělým základem čajových bylinkových 
směsí. Jejich chuť je jemná a dají se konzumovat i dlouhodobě. 

Konec podzimu patří k ideálním obdobím, kdy vyrývat kořeny.  
Nasbírat si můžete třeba kořeny pampelišky. Pokud je krátce opra-
žíte, získáte výborné a velmi zdravé pampeliškové kafe. Dále se sbí-
rají kořeny kostivalu na bolesti a otoky kloubů. Z plodů se vyplatí 
udělat si zásoby bezu, šípku, rakytníku nebo aronie. Všechny tyto 
plody jsou bohaté na vitamín C. Můžete je sušit a přidávat do čajů 
nebo je louhovat za studena, případně z nich připravit výborné  
sirupy.  

Ať už si vyberete cokoliv, nezapomeňte, že bylinky mají sílu, a většina 
z nich by se neměla konzumovat déle než dva tři týdny. Pak je nutné 
dát si alespoň na týden přestávku. Každopádně vám díky své čer-
stvosti udělají větší službu než ty kupované.

Bohumil Hrabal, český romanopisec a spisovatel 1914-1997 
Bohumil Hrabal, rozený Bohumil František Kilian, byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších českých spisovatelů druhé pol. 
20. století. Narodil se na brněnském předměstí, v dnešní městské části Brno-Židenice, a ačkoliv začal autorsky publikovat až po 40. roce věku, 
stal se po Jaroslavu Haškovi a Karlu Čapkovi třetím nejpřekládanějším českým autorem 20. století. K jeho neznámějším dílům patří Perlička na dně, 
Pábitelé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Svatby v domě nebo Příliš hlučná samota.
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ZDRAVÍ

Až se vás zima zeptá, co jste dělali přes léto a na podzim,  
můžete říct, že jste si chystali svou domácí přírodní  
lékárničku. Stále ještě je čas se do toho pustit.

Jaké bylinky byste si  
měli nasbírat ještě  
před zimou? 

LÉKÁRNA  
našich  
babiček

KŘÍŽOVKA
PRO VOLNÉ CHVÍLE

CITÁT BOHUMILA HRABALA:
„Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzaly tužku nebo štětec a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu 
zjistily, že obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak… tajenka.“
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OLIVOVÝ OLEJ  
Dostupný, všestranný a skvělý  
pomocník nejen v kuchyni

Péče o pokožku celého těla 
Když slavná herečka Sophia Loren prozra-
dila tajemství své krásy, tvrdila, že se pravi-
delně koupe ve vaně se lžicí olivového oleje. 
Ten totiž kůži nevysušuje, ale naopak ji 
pěkně zvláční a vyživí. Díky tomu už nemu-
síte používat krémy na tělo a vaše pokožka 
bude nádherně hebká. Pokud si chcete  
dopřát něco navíc, můžete si do koupele 
kromě olivového oleje přidat výluh z heř-
mánku nebo půl litru mléka se lžicí medu. 

 

Pro krásné a lesklé vlasy 
Olivový olej je nenahraditelným pomocní-
kem při péči o suché vlasy a roztřepené  
konečky. Stačí si pár kapek oleje promnout 
v dlaních a jemně je vetřít do konečků vlasů. 
Ty se krásně zacelí a vlasy navíc budou nád-
herně lesklé. V případě, že chcete svým  
vlasům dopřát extra péči, udělejte si před 
mytím vlasů hodinový zábal s teplým olivo-
vým olejem. Vlasy zabalte do igelitu, při-
kryjte ručníkem a nechte působit. Pak jen 
stačí vlasy pečlivě umýt.  

Ruce jako zamlada 
Kdo by nechtěl mít krásné mladé ruce.  
Olivový olej dokáže vyživit jak vysušenou  
a namáhanou pokožku rukou, tak samot- 
né nehty. Při pravidelném používání je  
dokáže zpevnit a zabránit jejich třepení. 
Stačí mírně zahřát olej, vetřít jej do nehtů  
a rukou, pak si navléct bavlněné rukavice 
a jít spát. Uvidíte, že ruce ráno ani nepo-
znáte. Podobný zábal můžete dopřát  
i svým nohám. 

Balzám proti vypadávání řas 
Každý nemá krásné dlouhé řasy od přírody. 
Dopřejte si speciální kúru, po které vaše 
řasy porostou mnohem rychleji. Stačí vám 
kartáček od řasenky, který důkladně očistíte. 
Několikrát týdně těsně před spaním naná-
šejte s jeho pomocí olivový olej přímo  
na řasy. Ráno pečlivě opláchněte. Rozdíl 
bude zřejmý už za pár týdnů. 

 

Dvoufázový odličovač  
make-upu vždy po ruce 

Speciální tip pro ženy, které nemají rády  
desítky různých kosmetických přípravků  
s neznámým složením. Udělejte si skvělý  
a levný domácí odličovač. Stačí vám tmavá 
uzavíratelná lahvička, do které si dáte dva 
díly převařené vody a jeden díl olivového 
oleje. Před odlíčením jen protřepejte. Vydrží 
až měsíc a poradí si nejen s odstraňováním 
řasenky, ale i voděodolného make-upu. 

 

Víte, že kvalitní olivový olej můžete používat nejen na vaření, 
ale také k péči o své tělo? Díky obsahu nenasycených mast- 
ných kyselin a vitamínů A a E je to opravdový poklad, který se  
vyplatí mít vždy při ruce. Na jeho kvalitě byste ale rozhodně 
neměli šetřit. Jenom čistý a za studena lisovaný panenský olej 
si totiž zachovává všechny cenné látky. Co všechno umí?

ZDRAVÍ
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MODERNÍ SENIOR
Jak již název napovídá, projekt Moderní senior je určen  
pro seniory, kteří drží krok s dobou a mají chuť se vzdělávat. 
V dnešní době neustálých změn a novinek vznikla potřeba seniory 
vzdělávat a učit je novým trendům, aby se mohli jednodušeji začle-
nit do současné moderní společnosti. Senioři zapojení do tohoto  
projektu se dozvědí více o mezioborových trendech a novinkách 
z oblasti moderních technologií, zdraví, pohybu a vědy. Tyto infor-
mace by měly také posílit jejich sebevědomí, aby byli připraveni 
řešit nejrůznější životní situace.  Díky novým informacím se život  
seniorů stane pestřejším a jednodušším a senioři mohou takto  

 

15. 9. 2022 9.30 - Městský úřad, Brno-Řečkovice,  
Palackého nám. 11  

12. 10. 2022 17.00 - DSA Rubínek, Brno-Žabovřesky,  
Poznaňská 2561/1 

18. 10. 2022 9.30 - KS Omega, Brno-Husovice,  
Musilova 2a 

25. 10. 2022 9.30 – SVČ Lampa, Brno-Bohunice,  
Pod Nemocnicí 25  

9. 11. 2022 17.00 - Základní škola, Brno-Kohoutovice,  
Pavlovská 16 

 

 

Online nakupování
 

22. 9. 2022 10.00 a 12.00 – Brno-Maloměřice,  
sraz na parkovišti před Billou   

 

 

 

 

20. 9. 2022 17.30 – Základní škola, Brno-Kohoutovice,  
Pavlovská 16 

4. 10. 2022 17.00 – DSA Rubínek, Brno-Žabovřesky,  
Poznaňská 2561/1 

11. 10. 2022 9.00 - KS Omega, Brno-Husovice,  
Musilova 2a 

15. 11. 2022 9.00 - SVČ Lampa, Brno-Bohunice,  
Pod Nemocnicí 25 

25. 11. 2022 9.30 - Městský úřad, Brno-Řečkovice,  
Palackého nám. 11

Česká Antarktida

Nordic Walking

nabyté informace a znalosti dále předávat lidem ve svém okolí.  
Uvedené aktivity poskytnou seniorům jednodušší začlenění do sou-
časné společnosti, protože budou lépe připraveni na nástrahy 
dnešní doby.  

Pro seniory je připraveno jedenáct seminářů, které budou realizo-
vány v druhé polovině roku. Budou se konat v městských částech 
Brna a jsou plánovány přibližně na devadesát minut. Přednášky  
nebudou jen zdrojem teoretických poznatků, senioři se během  
seminářů mohou zapojit i prakticky.

ŽIVOTNÍ STYL



Penzion U Rechů 
• 10 % na týdenní pobyt,  

na oslavu narozenin držitele 
RP pro 10 a více osob 
Hořická 42, 678 01 Blansko 
www.penzionrech.cz 

Penzion Žralok 
• 10 % při ubytování na více 

dnů 
• 5 % při ubytování na 1 den 
• 5 % na útratu v restauraci 

nad 200 Kč 
Šošůvka 46, 679 13 Sloup 
www.penzionzralok.cz 

Rekreační chalupa 
statek Kotlan 
• 10 % ze základního ceníku  

na všechny poskytované  
pobyty 
Hodonín u Kunštátu 18,  
679 71 Lysice 
www.rekreacni-chalupa.cz 

Rekreační zařízení 
Vyhlídka 
• 10 % na ubytování a stravu 

Češkovice 158, 678 01 Blansko 
www.vyhlidka-blansko.cz 

Vyhlídkový let 
balonem Viktoria 
• 10 % na veškeré letenky, 

soukromé lety balonem  
a další služby 
• Svitavská 1, Aiko Tour, Blansko 
• Holešín 12, Rájec-Jestřebí 
www.viktoria-vzduchoplavebni.cz 
 

 

Restaurace 
Sladovna 
• 10 % na konzumaci ve všední 

dny od 14 do 18 hod. 
Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora 
www.hotelsladovna.cz 
 

 

Arboretum Borotín 
• 10 % na vstupné, zboží 

Borotín 205, 679 37 Borotín 
www.zahrada-borotin.cz 

ZVEREX 
• 5 % na prodej živých zvířat  

a akvarijních ryb 
U Císařské 11,  
680 01 Boskovice 
www.zverex.com 

 
 

FASHION FOR HELP 
Letovice 
• 5 % na veškeré zboží nabí-

zené v prodejně kromě  

GASTRONOMIE

HOBBY

MÓDA

zlevněného zboží 
Masarykovo nám. 14,  
679 61 Letovice 

 
 

 

KH pneuservis 
• 30 % na servisní práce 

Dukelská 2143/35,  
680 01 Boskovice 
www.khpneuservis.cz 

 
 

 

Rozhledna Podvrší  
u Veselice 
• 50 % sleva ze vstupného  

na rozhlednu 
Vavřinec, Veselice 67913 
www.rozhledna-veselice.cz 

 

Muzeum historic-
kých vozidel  
a stálá výstava  
obrazů 

• 15 % na vstupné 
náměstí Míru 25,  
679 74 Lhota u Olešnice 
www.olesnice.cz 

Muzeum strašidel  
a postav Olešnicka 
• 15 % na vstupné 

náměstí Míru 20,  
679 74  Lhota u Olešnice 
www.olesnice.cz 

Zámek Letovice 
• 25 % na vstupné pro skupinu 

min 20 osob, prohlídku pro 
skupiny je možné domluvit 
individuálně  

• 10 % 
Letovice, 679 61 Letovice 

 
 

Arboretum 
Šmelcovna 
• 10 % na rostlinný materiál 

Šmelcovna 1364/3,  
680 01 Boskovice 
www.smelcovna.cz 

Coloseum 
nemovitosti s.r.o. - 
okres Blansko 
• 100 % na odhady tržních cen 

nemovitostí a odhady pro 
dědické řízení 

• 100 % na poradenství 
ohledně prodeje nemovitostí 

• 100 % na poradenství  
v rámci exekucí, zástavních 
práv, předkupních práv,  
věcných břemen apod. 

• 100 % na služby realitní  

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

OSTATNÍ

MOTORISMUS

kanceláře při prodeji nebo 
pronájmu nemovitosti přes 
naši RK 
Sadová 149/2, 678 01 Blansko 
www.rkcoloseum.cz 

Elektroprůmyslové 
zboží Kubec 
• 5 % doporučené ceny zboží  

nám. Krále Jiřího 22,  
679 72 Kunštát 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, 

bytu, domácnosti a odpo-
vědnosti 

• 10 % na pojištění odpověd-
nosti zaměstnance 
Smetanova 2, 678 01 Blansko 
www.hvp.cz 

Oknostyl – Blansko – 
zákaznické centrum 
č. 12 
• 15 % Dodatečná sleva na  

6komorová plastová okna  
Oknostyl PREMIUM round 
line a klasik.  

• 15 % Dodatečná sleva na  
7komorová plastová okna  
Oknostyl REHAU SYNEGO.  
Masarykova 14, 678 01 Blansko 
www.oknostyl.cz 

Starožitnictví Antik 
• 10 % 

Dukelská 18 A, 680 01 Boskovice 

Western Park 
Boskovice 
• sleva 100 Kč na celodenní 

vstupné 
• sleva 100 Kč na hlavní  

vystoupení Vinnetou 
Svatopluka Čecha, 680 01 
Boskovice, www.westernpark.cz 

Zahradnictví 
František Chlup 
• 10 % na rostliny 

Borotín 205, 679 37 Borotín 
www.zahrada-borotin.cz 

Živa Lysice – 
zahradnictví 
• 10 % 

Žerůtská 420, 679 71 Lysice 

 
 

 

Kosmetika 
Vlastimila Langrová 
• 10 % na kosmetiku  

Svitavská 500, bývalý ADAST 
naproti BILLE, 678 01 Blansko 
775 011 328 

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

 

 
 

 

 
Apartments Sedlák 
• 10 % na pobyt seniora  

po předložení Senior Pasu 
Horní Palava 21, 678 01 Blansko 
www.sedlak.info 

České dráhy, a.s. 
• 27 % z ceny 550 Kč. Sleva  

se vztahuje na In-kartu ČD s 
aplikací IN50%D (důchodce) 
s platností na 1 rok. Prodejní 
cena pro držitele Senior 
Pasu: 350 Kč včetně DPH. 

• 33 % z ceny 450 Kč na  
In-kartu ČD s aplikací IN25%  
s platností na 1 rok. Prodejní 
cena pro držitele Senior 
Pasu: 350 Kč včetně DPH. 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222,  
110 00 Praha 
info@cd.cz, www.cd.cz 

Hotel Koupaliště 
• 25 % celoročně mimo červe-

nec, srpen a vánoční svátky 
U Koupaliště 82, 679 61 Letovice 
www.hotelletovice.cz 

Hotel Rudka s.r.o. 
• 20 % na ubytování pro dvě 

osoby 
• 10 % na konzumaci při mini-

málně útratě 300 Kč, sleva 
se nevztahuje na tabákové 
výrobky, alkohol a denní menu 
Kunštát 220, 679 72 Kunštát 
www.hotelrudka.cz 

Hotel Sladovna **** 
a Pivovarský penzion 
• 20 % sezónní sleva na ubyto-

vání ve dvoulůžkovém pokoji 
Standard na 3 noci od neděle 
do středy včetně vstupu do 
wellness v období PODZIM 

• 10 % na ubytování ve dvou-
lůžkovém pokoji Standard 
Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora 
www.hotelsladovna.cz 

Hotel Stará škola 
• 50 % na bowling 
• 20 % na ubytování se snídaní 

na 3 noci a více 
• 10 % na ubytování se snídaní 
• 10 % na menu v restauraci 

kromě denního menu 
Sloup 30, 679 13 Sloup 
www.staraskola.cz 

Penzion  
Otevřená náruč 
• 10 % na ubytování 

Lhota u Letovic 40,  
679 61 Letovice 
www.otevrena-naruc.com 

OKRES 
BLANSKO

CESTOVÁNÍ
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poskytovatelů
slev a výhod pro
osoby nad 55 let

KATALOG

Sledujte průběžně aktualizovaný 
seznam na www.SeniorPasy.cz 
nebo se informujte v kontaktním  
centru

Aktualizace:

Září 2022



Aktivní stáří – recept na dobrý  
zdravotní stav a životní pohodu  
Veškeré informace o dobrovolnictví lze nalézt  
na webu ADRA: 
adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/ 
nebo přes e-mail: Vlastimil.Halfar@adra.cz  
Ing. Vlastimil Halfar, vedoucí DC ADRA Brno 
Cejl 37/62, Brno 602 00 
tel.: 733 59 84 94

DOBROVOLNÍKEM  
v každém věku

Dávat znamená mnoho získat 
ADRA je humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Nouze je v západním světě nejčastěji definovaná jako  
samota a nemoc. Naši dobrovolníci navštěvují osamělé a nemocné seniory v zařízeních nebo v domácnostech a poskytují 
jim svůj volný čas. Dobrovolník si s klientem povídá, jde s ním na procházku nebo jinak tráví společný čas. 
Jako dobrovolníci u nás pracují muži i ženy, studenti, zaměstnané osoby, ale také aktivní senioři. A právě aktivní seniory 
chceme oslovit a nabídnout jim spolupráci. 
 

Proč právě seniory? 
► Mají životní zkušenosti 
► Jsou spolehliví a věrní 
► Většinou nikam nespěchají 
► U svých klientů tráví nejvíce dobrovolnických hodin 
 

Co seniorům dobrovolnictví přináší? 
► Pocit smysluplnosti 
► Naplnění potřeby být užitečný 
► Uvědomění si vlastní hodnoty  

a přínosu pro společnost

INZERCE

Ochotným seniorům umožníme zapojení do dobrovolnického pro-
gramu.  Senioři poté mohou být inspirací pro ostatní a předávat své 
příběhy, zkušenosti a znalosti o dobrovolničení svému okolí, rodině  
či novým dobrovolníkům. 

Senior-dobrovolník vnímá aktivně a smysluplně strávený čas, který na-
pomáhá jeho psychickému i fyzickému zdraví, pocitu hodnoty a pří-
nosu pro společnost, včetně pocitu dobře vykonané práce. 

Dobrovolnické centrum ADRA v Brně zajistí odborné vyškolení pro zá-
jemce o dobrovolnictví. Po vystavení smlouvy o výkonu dobrovolnické 
služby seniora-dobrovolníka pojistí a uvede ke klientovi. 

V Jihomoravském kraji byly nejlépe  
ohodnoceny tyto instituce:
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Prověřeno SENIORY
… aby se seniorům lépe žilo

PROVĚŘENO SENIORY

Senioři jsou významnou, ale i křehkou skupi-
nou, která si zaslouží naši pozornost a přede-
vším péči. Projekt Prověřeno seniory přináší 
seniorům do života kvalitu v podobě důvěry 
v prověřené subjekty, příležitost volnočaso-
vých aktivit i společenskou osvětu. 
 
Dnešní senior je aktivní, rád cestuje, navště-
vuje kulturní akce, vzdělává se a v neposlední 
řadě také s oblibou nakupuje. Rychlý vývoj 
současného života je pro seniory mnohdy 
neznámý a někdy nesnadno pochopitelný, 
proto se projekt Prověřeno seniory zamě-
řuje právě na tuto oblast a nabízí seniorům 
pomocnou ruku.  
 
Hlavní náplní projektu je ochrana seniorů 
před nekalými praktikami prodejců. V první 
řadě prověřuje obchodníky a jejich služby, 
na druhé straně pak poskytuje seniorům 
možnost získat informace v bezpečném  
obchodním světě online. Díky své aktivní 
přínosné činnosti získal projekt Prověřeno 
seniory podporu Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR. 
 
Díky odbornému prověření obchodních 
subjektů, které probíhá za podrobného  
dohledu Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace, z.s., je obchodníkům, kteří splňují 

požadavky na přívětivé podmínky pro seni-
ory, udělena značka Prověřeno seniory. 
Seznam důvěryhodných obchodníků,  
kteří seniorům poskytují spolehlivé služby,  
kvalitní zboží a profesionální zákaznickou 
péči, je současně zveřejněn na stránkách 
projektu www.proverenoseniory.cz.  

 
Značka Prověřeno seniory je zárukou toho, 
že subjekt, který nese toto označení, je pro-
věřený a pro seniory důvěryhodný. Zákazník 
může mít jistotu, že na něj nebudou zkoušeny 
nekalé praktiky a jiné podvodné jednání.  
 
Hodnotící komise posuzuje jednotlivé  
subjekty podle následujících kritérií: 
 
1. Přístup a bezpečnost  
► Bezbariérový přístup  
► Parkovací místo pro seniory  
► Udržovaný přístup do provozovny  
► Sada první pomoci  

2. Poskytované služby  
► Možnost platby kartou  
► Možnost doručení zakoupeného zboží  

domů  
► Fronty do pěti minut  
► Přehledné objednání a fakturace  

 
3. Obchodní podmínky  
► Přehledné obchodní podmínky  
► Dodržování spotřebitelských práv 
► Informování seniorů o jejich právech  
► Informování seniorů o možnosti odstou- 

pení od smlouvy  
► Informování seniorů o právech při rekla- 

maci  
► Dodržování lhůt a termínů  

 
4. Obsluha  
► Vlídná a příjemná obsluha  
► Obsluha proškolená v poskytování první  

pomoci  

 
5. Prostředí 
► Vlídné a klidné prostředí  
► Čisté prostředí  
► Čisté sociální zařízení  
► Dostatečné osvětlení  
► Nápisy vhodnou velikostí a písmem  

Edukativní přednáška  
BEZPEČNÉ  
NAKUPOVÁNÍ  
PRO SENIORY  
 
Především u seniorů je důležité posílit 
pocit, že na to nejsou sami. Přednáška je 
zaměřena na nakupování online. Odborný 
lektor provede seniory světem interneto-
vého nákupu, poradí, jak se lépe oriento-
vat ve svých právech a jak odhalit nekalé 
jednání ze stran prodejců.  
Aktuální termíny přednášek  
najdete na webových  
stránkách projektu  
www.proverenoseniory.cz 
 
VSTUP ZDARMA, registrace nutná.  
Rezervovat místo můžete e-mailem  
nebo telefonicky:  
info@seniorpasy.cz ● +420 725 534 865



POSKYTOVATELÉ POSKYTOVATELÉ
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Kino Lucerna 
• 10 %, slevy se nesčítají 

Minská 19, 616 00 Brno 
www.kinolucerna.info 

Kreativní kurzy  
PRO SVŮJ ÚSMĚV 
• 20 % na kurz kreslení pravou 

mozkovou hemisférou 
• 10 % na kurz enkaustiky  

a pletení z pedigu  
Josefská 612/5, 602 00 Brno 
www.prosvujusmev.cz 

Pohyblivý svátek – 
kurzy pro barevnější 
život                              
• 10 % na jednorázové ruko-

dělné kurzy a vzdělávací  
semináře 

• 5 % na dárkové poukazy 
Dominikánská 11, 602 00 Brno 
www.pohyblivysvatek.cz                    

SCUBA TOUR              
• 10 % na potápěčské vyba-

vení  
• 10 % na potápěčské kurzy  

Železná 1a, 619 00 Brno 
www.scubatour.cz 

Taneční škola 
Dagmar 
• 5 %  

Běhounská 22, 602 00 Brno 
www.ts-dagmar.cz 

Výtvarné potřeby  
a papírnictví OPTYS 
– Brno 
• 10 % na veškeré zboží  

Hybešova 28, 602 00 
www.optys.cz 

 
 

 

KD Rubín 
• 10 % na akce realizované KD 

Rubín viz www.kdrubin.cz 
Makovského nám. 3, 616 00 Brno, 
www.kdrubin.cz 

Předprodej 
Filharmonie Brno 
• 20 % 

Besední ulice, 60200 Brno 
predprodej@filharmonie- brno.cz 
www.filharmonie-brno.cz  

Univerzitní kino 
Scala 
• 50,- Kč sleva z jednotlivé 

vstupenky na přímé přenosy 
z Metropolitní opery v Uni-
verzitním kině Scala s plat-
ností od 1. 4. 2014 
Moravské nám. 3, 602 00  Brno  
www.kinoscala.cz 

HUDBA

 

Albatros Media a.s. - 
e-shop www. 
albatrosmedia.cz 
• 20 % na knižní produkci me-

diálního holdingu Albatros 
Media nabízenou v e-shopu 
www.albatrosmedia.cz  
Holandská 3, 639 00 Brno 
www.albatrosmedia.cz 

Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně 
• 10 % z registračního po-

platku na všech pobočkách 
www.kjm.cz 

KNIHY DOBROVSKÝ  
• 10 % na veškerý sortiment, 

kromě dárkových poukazů  
a učebnic, zlevněného zboží 
a nákupu v e-shopu.  
Slevy se nesčítají.  
• Ve Vaňkovce 1 Brno 
• Joštova 6 Brno 
www.knihydobrovsky.cz                    

Nakladatelství 
JOTA, s.r.o. 
• 35 % bez omezení termínu 

na všechno, mimo výprode-
jové ceny. Slevu získáte po 
uvedení hesla SENIOR PAS" 
při nákupu v internetovém 
obchodě  

www.jota.cz 

ZONER software, 
a.s., vydavatelství 
Zoner Press 
• 23 % na kompletní nabídku 

knih z vydavatelství Zoner 
Press - www.zonerpress.cz  
Nové sady 18, 602 00 Brno  

 
 

FASHION FOR HELP 
Brno 
• 20 % na šály, čepice, ruka-

vice,  
• 5 % na vše, mimo již zlev-

něné zboží  
Hybešova 26 

Kadeřnictví MOOD 
• 20 % celoročně ve dny  

pondělí a úterý na veškeré 
kadeřnické práce pánského  
a dámského kadeřnictví 

• 10 % na veškeré kadeřnické 
práce pánského a dámského 
kadeřnictví 
Slovákova 10 
www.kadernictvi-brno.in  
605 290 154 

MÓDA

LITERATURA  
 

AC Autosklo                
• 15 % při platbě v hotovosti 

na výměnu autoskel a pneu-
servis  
Hybešova 40 Brno  
www.ac-autosklo.cz 
603 931 104, 800 299 999 

Autokutil                      
• 5 % na veškeré zboží 
• 20 % na vybrané druhy  

Rokytova 1 (OD Lerk 2. patro)  
www.autokutil.cz                                    
534 008 877, 607 913 027 

Autosalon HORA CZ 
a.s.                                 
• 5 % na servis, práci a mate-

riál  
• 4 % na nové vozy Škoda  

Štouračova 1a Brno 
www.autosalonhora.cz                       
546 215 573-4 

Autoservis – 
Dymáček                      
• 10 % na práci při platbě 

v hotovosti 
• 5 % na materiál a doplňky  

při platbě v hotovosti 
Palackého tř. 73 Brno  
www.dymacek.cz                                 
549 211 296 

Ford CARent                
• doplňky v hodnotě 1 000,- 

Kč při koupi vozu  
• 15 % na služby autopůjčovny 
• 20 % na servis (nad 5 let 

stáří vozu) 
• 20 % na náhradní díly (nad 5 

let stáří vozu) 
• 10 % na příslušenství 
• 5 % na servis (do 5 let stáří 

vozu) 
• 5 % na náhradní díly (do 5 

let stáří vozu) 
Bělohorská 46, Brno 
www.carent.cz 
548 141 414 

Myjómi káru – ruční 
mytí aut, myčka         
• 10 % sleva na mycí program 

1-5, pickup servis po Brně 
zdarma po předložení Senior 
Pasu  
Křížíkova 72 Brno  
777 278 705 

Pneu Plus s.r.o. - 
Brno-Kohoutovice     
• 35 % na servis z platného  

ceníku služeb PNEU PLUS, 
s.r.o., cena za kompletní  
přezutí z 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 MATADOR (ostatní 
značky na dotaz)  

MOTORISMUSKosmetické  
a vizážistické studio  
s ateliérem Ilona 
Pavlatová 
• 5 % na veškeré služby posky-

tované vizážistkou Ilonou 
Pavlatovou včetně prodeje 
zboží.   
Sukova 4, Brno 
www.ipmakeup.com 
606 835 767 

MEATFLY – Brno 
• 15 % na vše, nelze kombino-

vat s dalšími slevami  
• Dukelská třída 57c 
• Běhounská 22 
• Kapucínské náměstí 2/4 
• Orlí 11 
www.meatfly.cz                                    

MEATFLY Brno  
NC KRÁLOVO POLE 
• 10 % na vše, nelze kombino-

vat s dalšími slevami  
Cimburkova 4, NC Královo Pole 
612 00 Brno 

www.meatfly.cz 

Oděvy – dámské  
i větších velikostí       
• 20 % v období jaro na  

vybrané a označené zboží 
• 15 % na veškeré zboží mimo 

již zlevněné  
Kubíčkova 19                                         

Salon krásy Daria       
• 10 % na mytí, stříhání – cena 

po slevě 150,- Kč 
• 10 % na mytí, stříhání, trvalá 

ondulace – cena po slevě 
360,- Kč, vše včetně ko-
nečné úpravy 

• 10 % na mytí, stříhání a bar-
vení – cena po slevě 360,- Kč 
Porhajmova 6 
739 232 030 

SHOETS – studio 
zdravého obouvání    
• 5 % na veškerý nezlevněný 

nebo jinak zvýhodněný sor-
timent, slevy a akce se nesčí-
tají 
Příkop 27/2a  •  www.shoets.cz 

STRIBRO EU s.r.o. – 
eshop 
• 20 % na šperky stříbrné, 

ocelové a z přírodních mate-
riálů  
Staňkova 18a  •  www.stribro.eu 

Zakázkové 
krejčovství                   
• 25 % v období léto na ve-

škeré opravy oděvů 
• 10 % na zakázku a opravy 

oděvů  
Neklež 1a  •  www.ivonarosy.cz 

Jako dárek 3 litry kapaliny 
do ostřikovačů za 1 Kč.  
Libušino údolí 160 Brno  
www.pneuplus.cz                                 
547 221 762, 602 741 375 

Svět elektrokol  
+ e-shop                       
• 10 % na servis elektrokol 

(slevy nelze sčítat) 
• 5 % na prodej nových elek-

trokol, sezónní slevy vyhla-
šované na webu  
Hudcova 76J Brno  
www.svet-elektrokol.cz                     

TASY s.r.o. 
Pneucentrum              
• 15 % pneu osobní, 4 x 4, do-

dávky (mimo akční nabídky, 
slevy nelze sčítat)  
• Řípská 20a Brno  
• slatina@tasy.cz                                 
• 545 231 010 
• Jedovnická 11, Brno 
• vinohrady@tasy.cz 
• 544 216 353, 602 583 865 
www.tasy.cz 

 
 

 

Vila Tugendhat           
• 40 % z plného vstupného  

na prohlídkové okruhy  
Černopolní 45 
www.spilberk.cz                                   

Dům umění města 
Brna, příspěvková 
organizace                   
• 50 % bonusová sleva  

na vstupné  
Malinovského 2 

Dům pánů  
z Kunštátu                    
• 50 % bonusová sleva  

na vstupné 
Dominikánská 9, Brno 
www.dum-umeni.cz                            

Brněnské podzemí – 
Kostnice  
U sv. Jakuba                
• 10 % z ceny plného vstup-

ného 
Jakubské nám., Brno 

Brněnské podzemí – 
Labyrint pod 
Zelným trhem             
• 10 % z ceny plného vstup-

ného 
Zelný trh 21, Brno 

Brněnské podzemí – 
Mincmistrovský 
sklep                             
• 10 % z ceny plného vstup-

ného 
Dominikánské nám. 1, Brno 

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

Věž Staré radnice       
• 10 % z ceny plného vstup-

ného 
Radnická 8, Brno  •  ww.ticbrno.cz  

Hrad Špilberk 
(Muzeum města 
Brna, příspěvková 
organizace) 
• 40 % z plného vstupného na 

veškeré expozice a výstavy 
Špilberk 210/1  

Měnínská brána          
• 40 % z plného vstupného na 

stálou výstavu  
Měnínská 7  •  www.spilberk.cz        

Vila Löw-Beer v Brně  
• sleva 10,- Kč na I. a II. expo-

zici  
Drobného 297/22 
www.vilalowbeer.cz 

 
 

A+A RENAX, s.r.o.      
• 10 % na stěhování, vyklízení, 

autodopravu  
Přízová 3 Brno                                       
www.stehovani-renax.cz                   

ABIVIA s.r.o. - 
specialista  
na oddlužení  
• 20 % z ceny služeb Servis 

případu v oddlužení 
Hybešova 41 Brno  
• Jarmila Sobotková 
sobotkova@abivia.cz 
606 790 699 
• Kamil Škerle 
skerle@abivia.cz, 777 121 394 
www.abivia.cz                                       

AC Real – Reality  
v Bystrci.cz  
• 100 % na služby realitní kan-

celáře při prodeji nebo pro-
nájmu nemovitosti přes naši 
RK 

• 50 % na zpracování odhadu 
• 30 % sleva na provizi při 

koupi nebo zprostředkování 
pronájmu pro stálé klienty 
(při realizovaném prodeji 
nebo koupi nemovitosti přes 
naši RK v posledním roce) 

• 10 % provize za zprostředko-
vání koupě nebo pronájmu 
nemovitosti přes naši RK 
Dělnická 39 Brno  •  www.acreal.cz  

Advokátní kancelář 
JUDr. Jaroslava 
Padrnose, CSc.  
a JUDr. Jany 
Jakoubkové                 
• 20 % v měsíci červenci-

srpnu na porady v oblasti 
medicínského, rodinného, 

OSTATNÍ

pracovního, občanského, ob-
chodního a trestního práva, 
sepis smluv a jiných listin, 
ověřování podpisů,  

• 10 % na veškeré právní 
služby  
Banskobystrická 68 Brno                    

Allianz pojišťovna      
• 5 % na veškeré druhy pojiš-

tění  
V Aleji 105 Brno                                     

Astroporadna 
Kateřiny 
Schlosserové               
• 15 % na všechny horoskopy 

zakoupené přes e-shop 
• 10 % na všechny astrokon-

zultace – osobně, přes 
Skype, telefon  
Starobrněnská 3 Brno  
www.zdravi-omlazeni.cz                   
603 237 166 

Autodoprava 
František Hudec  
• 40 % na stání v osobní do-

pravě,  
• 12 % na 1 km v osobní dopravě 

dovoz štěrku v Brně 
777 121 394  

• 5 % na dovoz betonu v Brně 
Rotalova 50 Brno                                 
602 763 910 

Autodoprava, 
stěhování                     
• 100 % na prohlídku před stě-

hováním a na vypracování 
cenové kalkulace služby 

• 10 % z celkové ceny stěho-
vání  
Stránského 28 Brno                              
603 468 139, 546 223 075 

Besteco koupelny      
• 10 % na výrobky Besteco 

Václavská 2 Brno  
info@besteco.cz 
www.koupelny-besteco.cz  

Betelné šátky              
• 10 % sleva na e-shopu při 

zadání kodu PAS10   
Špitálka 23 Brno                                   

BuildTeam, spol. 
s.r.o.                               
• 10 %  

Vinařská 42 Brno  
www.buildteam.cz 
602 545 444 

Bytový textil                
• 15 % na vše  

Veveří 4 Brno  
www.pracovnitextil.cz                        

Cafe Water Service 
s.r.o.                               
• 10 % barelová voda 18,9 l 

nebo 10 l 
• 10 % voda v nevratných lah-

vích Lazaretní 1/7 Brno  

www.cwservice.cz 
724 698 101, 545 211 146 

CAFFE IDEA                 
• 15 % na kávovary a kávu 

Cacovická 66a Brno 
www.caffeidea.cz                                 

Centrum sociálního 
a zdravotnického 
vzdělávání při CSZŠ  
• 10 % na veškeré nabízené 

kurzy a aktivity  
Grohova 14/14 Brno  
www.grohova.eu                                  

Century 21  
All Inclusive                 
• 100 % na odhad tržní ceny 

nemovitostí 
• 100 % na službu aktivního 

vyhledávání nemovitosti vč. 
právního servisu pro kupují-
cího  

• 100 % na poradenství 
ohledně nemovitosti 

• 15 % na zpracování energe-
tického štítku  
Náměstí 28. dubna 2/1069 Brno  

Colorarena                   
• 10 % na celý sortiment, 

mimo akční zboží  
Tuřanka 115 Brno  
www.colorarena.cz                              

Coloseum 
nemovitosti s.r.o. - 
okres Brno-Město      
• 100 % na odhady tržních cen 

nemovitostí a odhady pro 
dědické řízení 

• 100 % na poradenství 
ohledně prodeje nemovitostí 

• 100 % na poradenství  
v rámci exekucí, zástavních 
práv, předkupních práv,  
věcných břemen apod. 

• 100 % na služby realitní kan-
celáře při prodeji nebo pro-
nájmu nemovitosti přes naši 
RK  
Květná 167/3 Brno 
www.rkcoloseum.cz                                

Dveře a zárubně 
SAPELI                          
• 10 % při nákupu  

nad 100 000,- Kč 
• 5 % 

Heršpická 5a Brno  
www.dvere-sapeli.cz 

EIM elektro, s.r.o.       
• 10 % při odběru zboží v celko- 

vé částce 3 000,- Kč bez DPH 
• 5 % na veškerý nabízený sor-

timent  
Tábor 26 Brno  
www.eimelektro.cz                              

Elektro Rumler           
• 10 % mimo akce  

Burianovo náměstí 8 Brno 
www.irumler.cz                                     
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Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s.           
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, 

bytu, domácnosti a odpo-
vědnosti 

• 10 % na pojištění odpověd-
nosti zaměstnance  
Panská 2 Brno • www.hvp.cz 

Hračky Hopík              
• 5 % na sortiment kamen-

ného obchodu  
• Halasovo nám. 918/6b,  
• Libušina třída 577/17,  
• Bednaříkova 2883/1b,  
• Pálavské nám. 4387/14 
www.hrackyhopik.cz                           

hulkarna.cz                  
• 5 % na vycházkové hole + 

zkrácení zdarma 
Panská 363/9 Brno  
www.hulkarna.cz 

IN-TEL SE-CO, spol. 
s r.o.                               
• 10 % na všechny poskyto-

vané služby, tj. vedení účet-
nictví právnických i fyzických 
osob, vedení daňové evi-
dence, personální agenda  
a zpracování mezd  
Režná 20 Brno • www.intelseko.cz 

IPM Group, a.s.            
• 10 % na veškerý sortiment 

Kulkova 4001/4 Brno  
www.ipmgroup.cz 

JASYKO dokument    
• 10 % na tisk fotografií na 

plátno  
Purkyňova 45 Brno 
www.jasykodokument.cz  

JUDr. Iva Sedláčková, 
advokátka 
• 100 % pouze po dohodě 

předem na Senior Pas jsme 
rovněž schopni výjimečně 
poskytnout klientům bez-
platnou konzultaci v délce 
trvání cca 20 minut, v rámci 
kterých se pokusíme klien-
tovi nastínit základní aspekty 
jeho případu 

• 10 % poskytování veškerých 
právních služeb z cen stano-
vených vyhláškou minister-
stva spravedlnosti č. 
177/1996 Sb. (advokátní tarif)  
Starobrněnská 690/20 Brno  

Kancelářské  
a výtvarné potřeby 
• 5 % na nákup  

Táborská 179 Brno 

Klub kaktusářů – 
Astrophytum Brno 
Stříbrný  
Čtyřlístek – zahradní 
centrum Brno  
• 20 % na vstupné  

www.astrophytum.cz                          

Kovotechnika,  
spol. s r.o. 
• 7 % na veškerý sortiment  

Křídlovická 1a Brno 
www.kovotechnika.cz                         

Kuchyně Rumler         
• 100 % na grafický návrh 
• 5 % z celkové ceny zakázky  

Burianovo náměstí 8 Brno 
www.irumler.cz                                     

Květiny Arancio          
• 10 % na květiny i veškerý 

další doplňkový sortiment, 
nabízený v našich prodej-
nách květin   
• Minská 31 
• Makovského náměstí 1 (OC 
Rubín) 
• Sedláčkova 4 (OD Billa) 
• Purkyňova 35 c, Brno 
www.arancio.cz                                     

Květiny Smile              
• 5 % na vše při nákupu  

nad 100 Kč  
náměstí 28. dubna 40 Brno 
www.cukrarna-kvetiny.cz  

LENGÁL s.r.o.              
• 10 % na klimatizace  

Holásecká 688/14a Brno  
www.klimalengal.cz                            
723 063 976 

MPcosmetic s.r.o.       
• 35 % stálým odběratelům při 

každém 3. nákupu nad 600,- 
Kč na italské drogistické 
zboží zn. SOFT, BIOFORM, 
MANGIACALCARE, SCAN-
SAFATICHE vyrobené firmou 
BIOCHIMICA SPA, dále špa-
nělské AMALFI, ORO.,  

• 15 % na italské drogistické 
zboží zn. SOFT, BIOFORM, 
MANGIACALCARE, SCAN-
SAFATICHE vyrobené firmou 
BIOCHIMICA SPA, dále špa-
nělské AMALFI, ORO.  
V nabídce je také zboží  
českých firem.  
Svatopetrská 536/201 Brno 
www.drogeriezitalie.cz                       

Nábytek Pjaták           
• 5 % platí i pro aktuální slevy 

Palackého 104 Brno  
www.pjatak.cz  

NORE nábytek            
• 10 % na kompletní kuchyň-

skou linku zn. Hanák a Active 
Minská 109 Brno  
www.noretrade.cz                               

Oknostudio, s.r.o.       
• 50 % na plastová okna z pů-

vodní ceníkové ceny 
• 10 % na vnitřní žaluzie, sítě 

proti hmyzu, vertikální žalu-
zie, venkovní rolety, venkovní 
žaluzie z ceníkové ceny 

• 10 % na servis oken a dveří 
Masná 34, Brno  
www.oknostudio.cz 

Poradenské  
a úvěrové centrum 
• 10 % 

Kotlářská 32, Brno 
www.spol-pr.cz 

Prodejna 
SIGMAshop.cz Brno 
• 100 % na dopravu při ná-

kupu nad 500,- Kč 
• 10 % na čerpadla SIGMA  

NAUTILA a vodárny SIGMA 
DARLING KONTA 

• 5 % na tlakové nádoby  
REFLEX, na zahradní bazény, 
na zahradní nábytek,  
na grily. Slevy nelze kombi-
novat. 
Kaštanová 265/19, Brno 
www.sigmashop.cz 

Půjčovna lodí 
NAFLEKU 
• 10 % na výpůjčku lodí 

Přístavní (Brněnská přehrada – 
Přístaviště), Brno • www.nafleku.cz 
775 870 666, 603 468 476 

Půjčovna nářadí 
Vrba 
• 20 % na veškerý sortiment 

půjčovny v období listopad-
únor 

• 10 % na veškerý sortiment 
půjčovny 
Kouty 75, Brno 
www.pujcimenaradi.cz 
604 402 486, 604 322 060 

Sáčky do vysavačů, 
Svěráková s.r.o. 
• 15 % na všechny produkty  

v našich podnikových pro-
dejnách v ČR a v e-shopu 
Poštovská 455/8, Alfa pasáž, 
Brno, www.vropap.cz 

Stolařství  
Pavel Lipanský 
• 10 % na zakázku  

Poděbradova 111, Brno 
www.pamm-nabytek.cz 
608 400 528 

Stone BRICK 
• 10 % 

Botanická 37, Brno  
www.spol-pr.cz 

Studio a Agentura 
Bianca 
• 10 % na půlroční nebo 

čtvrtletní kurzovné do všech 
pravidelných kurzů a na 
všechny semináře, zaměřené 
na ochranu zdraví a psycho-
motorický vývoj dětí. Sleva 
se vztahuje i na služby dět-
ské a laktační poradny. 
Vranovská 19, Brno 
www.StudioBianca.cz 

Úpravna psů a koček 
• 10 % na vše 

Křížová 8, Brno 
543 215 937, 608 903 702 

Voda – Topení – Plyn 
• 10 % na práci při realizaci  

zakázky voda, topení, plyn  
a další instalatérské práce.   
Gorkého 61/11, Brno 
603 886 136 

 

 

Abbia clinic 
• 10 % 

Dvořákova 13, 602 00 Brno 
www.poradenstvibachovaterapie.cz 
737 906 501 

Alena Živná – 
přírodní produkty  
z aloe vera 
• 15 % na čisté 100% přírodní 

produkty 
K Sídlišti 12, 643 00 Brno 
www.alena-aloe.webnode.cz 
774 108 649, 723 824 144,  
515 536 399 

Ateliér krásy  
a zdraví Kateřiny 
Schlosserové 
• 100 % na partnerské foto-

grafie – fotografie partnera 
muže a po jakémkoliv zapla-
ceném fotografování ženy  
s vizážistickou přípravou 
(mimo dotované fotografo-
vání) je partnerské fotogra-
fování s partnerem mužem  
k tomuto fotografování 
zdarma 

• 15 % na všechny zakoupené 
dárkové poukazy na vizážis-
tické a fotografické služby 

• 10 % na všechny vizážistické 
služby, na omlazení pleti,  
na líčení, na fotografování, 
na prodej kosmetiky a do-
plňků na regeneraci těla 
Starobrněnská 3, Starý Špalíček, 
602 00 Brno 
www.zdravi-omlazeni.cz 
603 237 166 

AWA relaxační a 
kosmetické centrum 
• 15 % na solnou jeskyni, šun-

gitovou komnatu, masáže, 
fotoepilace, fotoomlazení 
Orlí 16, 602 00 Brno  
731 430 393 

AYURVEDA MASÁŽE 
BRNO 
• 30 % na první návštěvu 

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 
www.ajurveda-masaze-brno.cz 
777 555 033 

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

Celostní péče 
Martina Hobzová 
Neslovice 
• 10 % na všechny služby 

Divadelní 3, 3. patro,  
602 00 Brno 
www.vilacerych.cz, 605 581 553 

FOOT STUDIO D3D 
• 10 % na přístrojovou pedikúru 

Palackého tř. 49, 612 00 Brno 
www.columna.cz 
541 212 942, 777 238 503 

Hannah Beauty 
Zone, s.r.o. 
• 50 % na přístrojovou lymfa-

tickou masáž 50 min. 
• 30 % levandulová masáž  

obličeje a dekoltu 
• 25 % na facelifting 20 min. 

• Kubíčkova 8 (OD MAX),  
773 900 822, 539 011 144 
• Žarošická 24, 635 00 Brno 
773 900 822 
www.beauty-zone.cz 

Jana Sekaninová 
• 15 % na kurz hubnutí  

Slovákova 2, 602 00 Brno 
www.janasekaninova.cz 
608 618 609 

Jaroslava Maxová – 
přírodní produkty 
• 15 % na přírodní produkty 

rostlinného, mořského  
a včelího původu 
Vodova 78, 612 00 Brno 
732 603 642, 549 254 418 

Kadeřnictví  
Hany Bouší 
• 10 % na všechny služby  

kadeřnictví 
Makovského nám. 2,  
616 00 Brno, 776 853 066 

KOSMETICKÉ 
SLUŽBY Zdeňka 
Jonesová Bučková  
• 100 % na kosmetický rozbor 

pleti při nákupu kosmetic-
kého nebo kadeřnického 
materiálu nad 1000,- Kč 

• 100 % na kosmetický rozbor 
pleti při komplexním kosme-
tickém ošetření pleti 

• 30 % kadeřnictví – trvalá  
na vlasy 

• 30 % první úterý a středu  
v měsíci na klasickou mani-
kúru  
Stránského 19, 616 00 Brno 
603 424 401, 541 210 388 

Kosmetika – masáž 
dekoltu a obličeje – 
mobilní masáž 
• 15 % na masáže a kosmetiku 

z přírodních materiálů 
Božetěchova 97a, 612 00 Brno 
777 137 722 

Kosmetika  
Jana Weissová 
• 35 % na kompletní kosme-

tické ošetření 
• 25 % mino červenec, srpen 

Antala Staška 2, 613 00 Brno 
www.s-salon.cz 
608 827 154 

Manikúra – pedikúra 
– Ferrari 
• 5 % na veškeré služby 

Foltýnova 33, 635 00 Brno 
www.manikura-pedikura.cz 
775 114 316 

Masáže - MVDr.  
Jiří Svobodný 
• 25 % na masáže z nabídky 

na webových stránkách 
Husova 8a, 602 00 Brno 
www.masaze-brno-usova.cz 
737 109 876 

Masáže Domino 
• 15 % 

• Voříškova 43, 623 00 Brno 
• třída Kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno 
• Zoubkova 36, 634 00 Brno 
www.masazedomino.cz 
776 184 034 

Masáže Jiří Novotný 
• 10 % na všechny masáže,  

nevztahuje se na akční ceny. 
Kounicova 19, 602 00 Brno 
www.masaze-novotny.cz 
732 916 636 

Masáže Karel Stöger 
• 10 % na služby  

Veveří 111, 616 00 Brno 
www.masazeinfo.cz 
604 530 878 

Masáže  
Martin Vodvářka 
• 30 % na všechny poskyto-

vané masáže 
• 20 % na svíčky při nákupu 

svíček v minimální hodnotě 
150 Kč 
Husova 8a, 602 00 Brno 
www.martinvodvarka.cz 
732 371 426 

Masáže  
Meduňka Petra 
• 20 % na klasickou masáž, 

Breussovu masáž, medovou 
masáž 
Rašínova 2, 3. patro s výtahem, 
635 00 Brno, 603 253 752 

Milan Holý 
• 15 % na výrobky + zdarma 

členství v klubu 
• 5 % na pojištění 

Mikuláškovo nám. 564/4, 625 00 
Brno, 724 135 090 

Nehtové studio 
• 20 % celoročně na manikúru 

dámskou i pánskou, nehto-
vou modeláž 

• 5 % na krém na ruce 
Orlí 16, 602 00 Brno 
www.nailstudio-am.wz.cz 
603 955 807, 731 763 964 

Pedikúra, manikúra, 
reflexní masáž 
• 10 % na služby (nevztahuje 

se na služby u vás doma) 
Merhautova 134, 613 00 Brno 
Žebětínská 26, 623 00 Brno 
603 116 299 

RESPILON Group 
s.r.o. 
• 15 % RESPILON ReSpimask 
• 15 % RESPILON antismog 

scarf 
Cejl 480/12, 602 00 Brno 
www.respilon.cz 

Royal Wellness 
• 10 % na vše – bylinné vany, 

vířivka, sauna, kavárna 
Božetěchova 97a, 612 00 Brno 
www.w-royal.cz 
774 088 994 

Solární studio 
Naomi – Brno 
• 5 % na solární kosmetiku 

Aloha 100 ml - 1 ks 
náměstí Svobody 96/2,  
602 00 Brno, 
www.studionaomi.cz 
542 210 363 

Solná jeskyně 
Brighite 
• 20 % na pobyt v solné  

jeskyni Brighite 
Stará 881/22, 602 00 Brno 
www.jeskynebrighite.com 
602 434 919 

Solná jeskyně 
Orchidea 
• 30 % na jednorázový vstup, 

permanentky a dárkové pou-
kazy. Parafínový zábal rukou. 

• 30 % na parafinové zábaly 
• 20 % na výklad tarotových 

karet 
Makovského nám. 2,  
616 00 Brno,  
www.solna-orchidea.cz 
539 090 235, 773 625 516 

STUDIO  
BUĎ KRÁSNÁ 
• 20 % v období zima na pro-

voz sauny, Bowenovu tech-
niku, masáž lávovými 
kameny (obličej, dekolt, tra-
pézy) 

• 10 % na provoz sauny,  
Bowenovu techniku 
Jungmannova 28, 612 00 Brno 
www.bud-krasna.cz 
731 185 185, 604 374 451 

Studio Kopretina 
• 20 % v období jaro na pří-

strojovou lymfodrenáž s ruč-
ním odblokováním 

lymfatických uzlin. 30 min 
/300,- Kč – nyní 210,- Kč  
60 min/400,- Kč - nyní za 
280,- Kč 

• 10 % na veškerou nabídku 
služeb 
Kotlanova 3a, 628 00 Brno 
www.studiokopretina.tym.cz 
608 238 805 

Studio Linie 
• 15 % na zeštíhlování problé-

mových patií těla, tvarování, 
masáže (více než 12 druhů), 
infrasaunu, solárium, whir-
pool, koupele (7 druhů),  
zábaly. 
Kotlářská 35a, 602 00 Brno 
www.studiolinie.cz 
777 867 795, 541 247 300 

Veselka Nesnídalová 
– kosmetické  
a masérské služby 
• 10 % 

Františkánská 7, 602 00 Brno 
www.allegra.estranky.cz 
608 072 074, 608 401 074 

VIA ALBA 
• 40 % na balíček 10 návštěv. 

Původní cena 5 000,- Kč. 
Voříškova 5, 623 00 Brno 
www.ozdravne-programy.cz 
773 798 164 

ViaFit, s.r.o. - 
Nestátní zdravot- 
nické zařízení 
• 10 % na konzultaci v nutriční 

poradně a v psychologické 
poradně 
Zahradníkova 2 (Poliklinika 
Zahradníkova), 602 00 Brno 
www.viafit.cz 
731 654 100 

Wellness Harmony 
• 80 % na kurz o deseti lekcích 

o výživě 
• 75 % na změření skladby 

těla. Od této analýzy se od-
víjí konkrétní rady ohledně 
stravování. Pro příslušníky 
vaší rodiny 50% sleva 

• 75 % na ošetření pleti čistě  
s přírodními produkty + mi-
nikurz ošetření pleti svépo-
mocí. 50% sleva pro 
příslušníky vaší rodiny. 
Masarykova 37, 5. patro,  
602 00 Brno, 777 572 157 

Wellness Infinit 
Maximus 
• Vstup na 90 min/265,- Kč + 

šatna neomezeně. Po–pá 
10:00 - 14:00 (příchod).  
Platí v pracovní dny. V ceně 
vstupu je zahrnuto zapůjčení 
1 osušky a 1 prostěradla. 

• Vstup na 120 min/315,- Kč 
šatna neomezeně. Po–pá 
10:00 - 14:00 (příchod). Platí 
v pracovní dny. V ceně 
vstupu je zahrnuto zapůjčení 
1 osušky a 1 prostěradla. 
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• Vstup na 180 min/385,- Kč 
+ šatna neomezeně. Po–pá 
10:00 - 14:00 (příchod).  
Platí v pracovní dny. V ceně 
vstupu je zahrnuto zapůjčení 
1 osušky a 1 prostěradla a vý-
měna jednoho kusu prádla 
zdarma. 
Hrázní 4a, 635 00 Brno 
www.infinit-maximus.cz 
730 182 942, 546 213 264 

Wellness resort s.r.o. 
• 10 % na vstupy do wellness – 

pondělí–pátek od 10.00 do 
14.00 hod. Cena včetně za-
půjčení osušky a prostěradla. 
V případě vstupu bez zapůj-
čení prádla je cena o 20,- Kč 
méně. 
Hrázní 327/4a, 635 00 Brno 
www.infinit.cz  
546 213 264 

 
 

 

Boutique Gurmán 
• 10 % na sýry 

• Skandinávská 2,  
Avion Shopping Park 
• Kobližná 47/19, OD Vichr 
www.vemena.cz 

Ráj sýrů –  
Futurum Brno 
• 10 % na veškerý sortiment 

při nákupu nad 200,- Kč 
• 5 % na veškerý sortiment  

při nákupu do 200,- Kč 
Vídeňská 100, 619 00 Brno 
www.rajsyru.cz 

 

PRAMEN – 
BRNĚNKA, spol. s.r.o.  
• 3 % na vybraný sortiment  

v hotovosti  
• Libušina třída 23  
• Purkyňova 35 d  
• nám. Míru 1 
• Cihlářská 26  
www.brnenka.cz 
 

 
AC fitness 
• 10 % na veškeré služby 

Merhautova 224, 613 00 Brno 
www.acfitness.cz 

ALBE GROUP PLUS 
s.r.o. - Centrum 
potápění Brno 
• 10 % na potápění na zkoušku 

– program senior. Potápění  
v kompletní potápěčské  
výstroji v areálu bazénku  
Kraví hora Brno.  
Veveří 8, 602 00 Brno 
www.albe-sport.cz 

POTRAVINY

SPORT

Aquapark 
Kohoutovice 
• 10 % po–pá (mimo prázd-

niny) na vstupné 1,2,3 h v ka-
tegorii vstupného: základní, 
tj. dospělý 
Chalabalova 946/2, 623 00 Brno 
www.aquapark-kohoutovice.cz 

Barnex Sport 
• 10 % na služby 
• 5 % na zboží 
• 2 % na zlevněné zboží 

Kaštanová 70b, 602 00 Brno 
www.barnexsport.cz 

Fit Club Valerie 
• 10 % na nákup permanentky 

na 10 vstupů s půlroční plat-
ností 
• Pálavské náměstí 15 
• Bzenecká 23 
• Kotlanova 7  
www.fitclubvalerie.cz 

FITKO lila – fitness 
pouze pro ženy 
• 10 % na všechny služby  

poskytované ve FITKU lila 
(vstupy do fitness, na Vacu- 
Shape, PowerPlate s trené-
rem i bez, trénink s osobní 
trenérkou v posilovně) 
nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno 
www.fitkolila.cz, 733 255 733 

Fitness centrum 
Contours Brno 
• 100 % na týdenní cvičení 
• 10 % na nákup členství 

Orlí 482/3, 602 00 Brno 
www.contours.cz 

Fitness  
Evy Šabatové 
• 10 % na zakoupení perma-

nentky 
Horníkova 34, 628 00 Brno 
www.fitnessevysabatove.cz 

Fitness Romana 
• 10 % na koupi permanentky 

na cvičení (10 vstupů) 
• 5 % na půlroční kurz pilates 

nebo aqua aerobiku 
• Valtická 23 
• Pálavské náměstí 15 
• Bzenecká 23 
www.fitromana.cz 

Flash Gym 
• 15 % všechny služby projektu 

Do Formy – kurzy, služby 
osobního trenéra, jedno-
denní akce. Nevztahuje se na 
skupinová cvičení. 
Jaroslava Foglara 13,  
639 00 Brno 
www.do-formy.cz 

Jízdní kola  
Tomáš Kočař 
• 5 % na nákup 

Štefánikova 19, 602 00 Brno 
www.cyklo-kocar.cz 

K + K Sport 
• 10 % při platbě v hotovosti 
• 5 % při platbě kartou 

Štefánikova 13, 602 00 Brno 

Kluziště  
za Lužánkami  
(zimní provoz) 
• 10 % po–pá (mimo prázd-

niny) 1 blok v kategorii 
vstupného: základní,  
tj. dospělý 
Sportovní 347/2, 602 00 Brno 
www.aquapark-kohoutovice.cz 

Koupaliště Riviéra 
(letní provoz) 
• 10 % po–pá v kategorii 

vstupného: základní  
tj. dospělý 
Bauerova 322/7, 603 00 Brno 
www.aquapark-kohoutovice.cz 

Kulturní středisko 
Omega 
• 5 % na kurz pilates  

(jen dopoledne) 
SNP 33, 613 00 Brno 
www.ksomega.cz 

Minigolf – Futurum 
• 20 % na vstup na minigol-

fové hřiště pro jednu osobu 
Vídeňská 100, 619 00 Brno 
www.minigolf-futurum.cz 

NORDIC WALKING 
POINT 
• 15 % na hole po absolvování 

základní lekce (min. 1,5 hod) 
Dusíkova 5, 638 00 Brno 
www.nordicwalkingpoint.cz 

Plavecký stadion  
za Lužánkami 
• 10 % v kategorii vstupného: 

základní, tj. dospělý 
Sportovní 486/4, 602 00 Brno 
www.aquapark-kohoutovice.cz 

Severská chůze.cz 
• 50 % na základní lekci v ter-

mínu léto a zima 
• 35 % na program pro seniory 

– kurz v délce trvání 3 ho-
diny v termínu léto a zima 

• 15 % sleva na jednodenní 
kurzy 
Dusíkova 5, 638 00 Brno 
www.nordicwalkingpoint.cz 

Sport 95 
• 10 % na zboží a servis 

Střední 26, 602 00 Brno 
www.sport95.cz, 776 112 299 

TJ Kraví hora Brno 
• 15 % na výuku tenisu pod 

dohledem kvalifikovaných 
trenérů 
Areál VUT Kraví hora, Rybkova 23, 
602 00 Brno                                          
www.kravi-hora.cz 

Welko – Nordic 
Walking 
• 35 % na výšlapy v dopole-

dních hodinách, na základní 
kurz celý den – platí ve středu 
a pátek 

• 10 % na všechny poskyto-
vané služby a zboží  
v e-shopu 
Souhrady 669/14, 625 00 Brno 
www.welko.cz, 776 197 707 

 

 
1. České centrum 
pro pedagogickou 
kineziologii 
• 10 % na první sezení 
• 10 % na cyklus 10 sezení 
• 5 % na každé další sezení 

Václavská 6, 603 00 Brno 
www.edu-k.7x.cz, 774 999 268 

A SCHOOL s.r.o.          
• 5 % na jazykové kurzy  

a učební materiály 
Obilní trh 2, 602 00 Brno 
www.aschool.cz, 603 302 211 

Angličtina Quartet 
• 40 % na skupinové kurzy  

angličtiny pro seniory 55+ 
• 10 % na večerní skupinové 

kurzy angličtiny 
• Srbská 3 
• Tyršova 5 
www.anglictina4.cz 

Angličtina Řehoř 
• 46 % na skupinové jazykové 

kurzy pro seniory 
• 15 % na skupinové veřejné 

jazykové kurzy 
Vídeňská 55, 639 00 Brno 
www.anglictinarehor.cz 

ASTRA – jazyková 
škola s.r.o. 
• 5 % na roční jazykové kurzy 

Obřanská 60, 614 00 Brno 
www.astrajs.cz  

Eva Gärtnerová, MSc. 
• 10 % na rodokmeny, zpraco-

vání rodové kroniky 
Útěchovská 32, 644 00 Brno 
www.silarodu-eva.cz 

Kulturní středisko 
Omega 
• 10 % na kurz Aj pro seniory 
• 10 % na kurz Trénink paměti 
• 5 % na roční kolektivní jazy-

kové kurzy 
Musilova 2a, 614 00 Brno 
www.ksomega.cz 

Mentem.cz - trénink 
mozku 
• 40 % na licence Mentem -  

1 měsíc, 3 měsíce a 12 měsíců 
Šimáčkova 137, 628 00 Brno 
www.mentem.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ

Orange Academy 
s.r.o. - učebna Brno 
• 5 % na veškeré kurzy 

Kudelova 8, 602 00 Brno 
www.orangeacademy.cz                    

VIDA! science 
centrum 
• 10 % na běžné vstupné 

Křížkovského 554/12, 603 00 
Brno, www.vida.cz 

Vzdělávací centrum 
Hana Kotulanová 
• 15 % na veškeré kurzy 

• Makovského nám. 2 - Kavárna M 
Café  
• Škrochova 11 
www.kotulanova.cz 

 
Alfa Oční optika 
• 10 % na brýlové obruby 

Jánská 11, 602 00 Brno 

ARCANA 
• 40 % MMT (mentálně moz-

kový trénink) každé úterý  
od 17.00 - 19.00 hod (10 dní), 
mimo červenec a srpen,  

• 20 % 
• 5 %  

Jiráskova 18, 602 00 Brno 
www.arcana.cz 

Avenier, a.s. - 
Poliklinika 
Masarykova 
• 5 % na veškerý sortiment  

očkovacích vakcín.  
Masarykova 31, 602 00 Brno 
www.ockovacicentrum.cz 
bezplatná linka 800 123 321 

BENU lékárna 
• 6 % na volně prodejná léčiva, 

doplňky stravy, vitamíny, 
kosmetiku, čaje, homeopa-
tika a dětskou výživu.  
Nevztahuje se na zboží již 
zlevněné a zboží objednané 
přes internetový obchod 
Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno 
www.brnenskalekarna.cz 

CM OPTIK, s.r.o. 
• 10 % na zakázku  

Česká 239/23, 602 00 Brno 
www.cmoptik.cz 

Fyzioterapie 
Leskava –  
Petra Orlová 
• 5 % na veškeré služby 

U Leskavy 26, 625 00 Brno 
www.fyzioterapie-leskava.cz 
605 060 716 

Herlango, s.r.o. 
• 10 % na vše kromě kontakt-

ních čoček 

ZDRAVÍ

• 5 % na kontaktní čočky 
• Banskobystrická 176 
• Purkyňova 35f 
• Pálavské nám.5 
• Štefánikova 23 
• Joštova 4 
www.herlango.cz 

Homeopatická 
poradna 
• 10 % na všechny terapie 

Bzenecká 6, 628 00 Brno 
www.homeopatie-brno.ic.cz 

HORIZONT – NARE, 
s.r.o. – Brno 
• 35 % na madla do koupelny 

a na WC, na schodišťové  
sedačky ACORN 

• 10 % na schodolezy CLIMBER  
• 7 % na madla do koupelny  

a na WC 
• 5 % na schodišťové sedačky 

ACORN  
www.horizhont-nare.com 

Chytrá lékárna 
• 5 % na produkty z volného 

prodeje 
• Slovákova 11, 602 00 Brno  
• Kobližná 2, 602 00 Brno 
• Orlí 34, 602 00 Brno 
• Česká 6, 602 00 Brno 
• Mendlovo nám. 16, 603 00 Brno 
• Palackého tř. 137, 603 00 Brno 
• Hlinky 122, 603 00 Brno 
• Oblá 75a, 634 00 Brno - 
Kamenný vrch 
www.chytralekarna.eu 

Ing. Ivana Poláková 
– kouč a navigátor 
celostního rozvoje 
• 15 % na zakoupení E-booku 

Restart fyzické kondice  
a spokojenosti 

• 15 % na koučovací osobní  
sezení 
www.dokazucokoli.cz 

JOY OPTIK 
• 30 % až • 50 % na vybrané 

brýlové čočky 
• 10 % na brýlové obruby,  

nevztahuje se na brýlové  
obruby již zlevněné. Slevy  
na brýlové čočky a brýlové 
obruby nelze vzájemně kom-
binovat. 

• 7 % na kontaktní čočky –  
neplatí pro aplikaci, platí  
na celá balení, nelze kombi-
novat s akcemi a slevami  
na kontaktní čočky 
• Jihlavská 20  
• Merhautova 2 
• Svratecká 4 
• nám. Karla IV. 12 
• Líšeňská 3 
• Zahradníkova 2-8  
• Bubeníčkova 8 
www.joyoptik.cz 

Lékárna Běhounská 
• 5 % na volný prodej 

Běhounská 8, 602 00 Brno 

Lékárna BIOVITA 
• 5 % na sortiment volně pro-

dejných léčiv včetně dermo-
kosmetiky Vichy, La Roche 
Posay, Bioderma, Eucerin. 
Možné i individuální objed-
návky. 
• Nerudova 6 
• M. Horákové 17 
• Křivánkovo nám. 16 

Lékárna Eden 
• 5 % na sortiment volně pro-

dejných léčiv 
Purkyňova 35c, 612 00 Brno 
www.lekarna-eden.webnode.cz 

Lékárna Hornmed 
• 5 % na volný prodej 

Charbulova 8, 618 00 Brno 
www.hornmed.cz 

Lékárna Josefská 
• 5 % na volný prodej 
• 5 % na doplatky 

Josefská 427/14, 602 00 Brno  
www.rsdistribuce.cz 

Lékárna Konstancie 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment 
Dělnická 53, 624 00 Brno 
www.lekarna-konstancie.cz 

Lékárna LEBO  
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment 
Londýnské náměstí 881/6,  
639 00 Brno, www.lebo.cz 

Lékárna Maxima 
• 5 % na volně prodejné zboží 

Vídeňská 55, 639 00 Brno 
www.lekarnamaxima.cz 

Lékárna Na Kobližné 
• 5 % na veškerý sortiment  

kamenné lékárny 
Kobližná 7, 602 00 Brno 
www.panlekarnik.cz 

Lékárna  
Na Obilním trhu 
• 5 % na volný prodej 

Gorkého 22, 602 00 Brno 
www.24-lekarna.cz 

Lékárna  
Na Pekařské 
• 5 % na veškerý sortiment  

kamenné lékárny 
Pekařská 5, 602 00 Brno 
www.lekarnanapekarske.cz 

Lékárna  
Proti sv. Anně 
• 5 % na veškerý sortiment  

Pekařská 58, 602 00 Brno 

Lékárna U Elišky 
• 6 % na vše kromě již zlevně-

ných léků a přípravků 
Tyršova 29, 612 00 Brno 

Lékárna  
U Nádraží Brno 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu lékárny, jiné 
slevy a akce lékárny nelze 
kombinovat 
Masarykova 37, 602 00 Brno 
www.lekarnavaclav.cz 

Lékárna U Pošty 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment 
Spáčilova 15, 618 00 Brno 
www.lekarnauposty.cz 

Lékárna 
Zahradníkova 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment lékárny 
Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno 
www.lekarnazahradnikova.cz 

Lumioptic s.r.o. 
• 30 % až • 50 % na vybrané 

brýlové obruby – nelze sčítat 
s jinými slevami 

• 15 % na brýlové čočky  
a obruby  
Veveří 9, 602 00 Brno 
www.lumioptic.cz 
 

Masérské služby 
Radomír Neuwirth 
• 1 masáž zdarma při zakou-

pení 4 masáží  
Blümlova 576/4, 643 00 Brno  

Nuovo Therapy 
• 100 % na měření krve s 

ukázkou účinnosti přístroje 
Nuovo Therapy. Objednávky 
na tel. 775 058 022 

• 10 % na veškerý sortiment 
Běhounská 22, 602 00 Brno 
www.nuovotherapy.cz 

Oční klinika 
NEOVIZE 
• 5 % na zákroky hrazené pa-

cientem - např. implantace 
prémiových čoček 
Viniční 235 (1. patro),  
615 00 Brno  
www.neovize.cz 

Oční optika –  
Tomáš Nekuda 
• 10 % na nákup 

Palackého nám. 2, 621 00 Brno 
www.nekudaoptik-kurim.cz 

Oční optika Eyes 
Optik, s.r.o. 
• 20 % na sluneční brýle 

leden–březen 
• 10 % na veškeré zboží  

na provozovně oční optiky 
Eyes Optik, s.r.o. 
Dornych 420/2a, 602 00 Brno 
www.eyesoptik.cz 
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Oční optika  
Miroslav Nippert 
• 10 % na zakázku při platbě 

hotově, při platbě kartou  
• 8 % 

• Petra Křivky 1a 
• Burianovo náměstí 13 
www.moje-optika.cz 

Oční optika 
Optovize 
• 10 % na veškerý sortiment 

Viniční 235, 615 00 Brno 
www.optovize.cz 

Oční studio  
Aleš Žejdl 
• 10 % na celé brýle – brýlová 

obruba a brýlová skla, kon-
taktní čočky 
• Veveří 111 
• Moravské nám. 14 
• Nádražní 10 
• Křenová 71 
www.ocnistudio.cz 

Optik Krouman 
• 10 % na vše 

Josefská 1, 602 00 Brno 
www.optikkrouman.cz 

Optik Otava 
• 40 % na sluneční brýle 
• 10 % na brýlové obruby 
• 10 % na multifokální skla 

(střední a vysoká kvalita).  
náměstí Republiky 744/5,  
614 00 Brno 
www.optik-otava.cz 

Optika Hanky 
Kroumanové 
• 10 % na brýle, kontaktní 

čočky, pouzdra a ostatní  
doplňkový sortiment 
• Mariánské nám. 1 
• Merhautova 77 
• Jugoslávská 11 
www.optikavbrne.cz 

Optika Kocandová 
• 12 % na dioptrické a sluneční 

brýlové obruby, samozabar-
vovací brýlové čočky Transi-
tions, na multifokální skla 
Hradecká 40, Hypermarket 
Globus, 621 00 Brno 
www.optikakocandova.cz 

Optika Lunettes – 
Brno 
• 10 % na vše, kromě kontakt-

ních čoček 
Panská 2/4, 602 00 Brno 
www.lunettes.cz 

Pilulka Lékárna 
• 5 % na volně prodejné zboží 

Příkop 843/4, 602 00 Brno 
www.pilulka-lekarny.cz 

Poradna Aloe vera – 
Ludmila Juráčková 
Ing. 
• 15 % na produkty z aloe vera, 

z čistých vybraných bylin  
a přírodních substancí +  
zajištění členství v klubu  
• Běhounská 22/24 
• Vit. Kaprálové 25 

Sanus Brno 
• 10 % za 1. měsíc péče  

u nově zavedené pečovatel-
ské služby  
Štefánikova 63a, 602 00 Brno 
www.sanusbrno.com 

Schodišťové 
sedačky Stannah 
• 5 % na všechny modely 

schodišťových sedaček 
Stannah 
Tuřanka 1327/100A, 627 00 Brno 
www.stannah.cz 

Solná jeskyně 
ALDIANA 
• 10 % na vstup do solné je-

skyně, masážní křeslo, nákup 
kosmetiky 
Palackého třída 105, OD ALDIANA, 
1. patro, 612 00 Brno 
www.solnejeskyne.cz 

Solná jeskyně STAR 
• 20 % na parafínové zábaly 

na ruce, nohy, lokty, kolena 
• 20 % sezónní sleva  
• 5 % dlouhodobá sleva 

Jugoslávská 27, 613 00 Brno 
www.zdravivbrne.cz 

Zdravotnické potře- 
by U sv. Jakuba 
• 5 % na veškerý volně pro-

dejný sortiment 
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno 
www.sansimon.cz 

Zelená – OPTIKA, 
s.r.o. 
• 5 % na nákup 

• Hrnčířská 9 
• Obilní trh 4 
www.zelena-optika.cz

 
 

Hotel Motorsport 
• 10 % na ubytování 

Na Šípu 189, 664 81 Ostrovačice 
www.hotel-motorsport.cz 

Pension U Němců 
• 10 % na ubytování 

Na Náměstí 47, 664 83 Domašov 
www.nemecpension.cz 

Penzion Karolína 
• 10 % na ubytování 

Komenského 28, 664 84 Zbraslav 
www.pensionkarolina.com 

 
 

Cukrárna  
Na Městečku 
• 10 % při nákupu nad 200 Kč 

Pozořice 56, 664 07 Pozořice 

Restaurace  
Pod Hádkem 
• 5 % při nákupu nad 100,- Kč 

Ochoz u Brna,  
664 02 Ochoz u Brna 

Restaurace U Němců 
• 5 %  

Na Náměstí 47, 664 83 Domašov 
www.nemecpension.cz 

 
 

 

MEATFLY Brno  
OC OLYMPIA 
• 10 % na vše, nelze kombino-

vat s dalšími slevami 
U Dálnice 777, OC Olympia,  
664 42 Modřice 
www.meatfly.cz 

Opravy oděvů 
• 10 % na opravy oděvů 

Úvoz 391/6, 664 31 Lelekovice 
www.opravy-odevu-brno.cz 

 
 

 

TASY s.r.o. 
Pneucentrum              
• 15 % pneu osobní, 4 x 4,  

dodávky  
Mokrá 358,  
664 04 Mokrá-Horákov, 
www.tasy.cz 
544 425 323, 602 535 753 

OKRES 
BRNO- 
VENKOV
CESTOVÁNÍ

GASTRONOMIE

MÓDA

MOTORISMUS

 
 

Muzeum  
města Tišnova 
• 60 % na vstupné do muzea 

Jungmannova 80,  
666 01 Tišnov 
www.mekstisnov.cz 
549 212 550, 777 506 019 

Muzeum v Ivančicích 
• 10 % z plného vstupného 

Široká 1, 664 91 Ivančice 
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz  

Muzeum  
ve Šlapanicích 
• 10 % z plného vstupného 

Masarykovo náměstí 18, 
664 51 Šlapanice 
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz  

Památník  
Mohyla míru 
• 10 % z plného vstupného 

K Mohyle míru 200, 664 58 Práce 
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz  

Památník písemnic- 
tví na Moravě 
• 10 % z plného vstupného 

Klášter 1, 664 61 Rajhrad 
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz 

Podhorácké 
muzeum 
• 10 % z plného vstupného 

Porta coeli 1001,  
666 02 Předklášteří 
www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz 

Regionální 
úzkorozchodná 
železnice o.p.s.           
• 5 % na vstupné do expozice, 

jízda vlakem 
Bývalý důl Jindřich II.,  
664 11 Zbýšov  
www.mpz.cz 
 

Zámek Rosice 
• 5 % na plné a snížené 

vstupné na prohlídkové 
okruhy „Zámecká expozice“  
a „Kryt civilní obrany“ 
Žerotínovo náměstí 1,  
665 01 Rosice  
www.zamek-rosice.cz 
 

 
 

Inter-sat LTD, 
organizační složka, 
provozovna Blučina 
• 15 % z maloobchodních cen  

Blučina 704, 664 56 Blučina 
www.inter-sat.cz 

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

OSTATNÍ 

www.inter-sat.cz  
(e-shop) 
• 15 % z maloobchodních cen 

Blučina 704, 664 56 Blučina 
www.inter-sat.cz 

Oknostyl – Kuřim – 
zákaznické centrum 
č. 1 
• 15 % Dodatečná sleva  

na 6komorová plastová okna 
Oknostyl PREMIUM round 
line a klasik.  

• 15 % Dodatečná sleva  
na 7komorová plastová okna 
Oknostyl REHAU SYNEGO. 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
www.oknostyl.cz 

Kytičkárna  
U Sluníčka 
• 10 % na řezané a hrnkové 

květiny 
Legionářská 232, 664 34 Kuřim 

www.hrackyhopik.cz 
• 5 % na sortiment e-shopu 

Česká 352, 
664 31 Lelekovice 
www.hrackyhopik.cz 

Pavel Hobza 
• 20 % na veškerý sortiment 

mimo změkčovače vody  
v období léto 1. 7. - 30. 8.  
a zima 1. 12. - 29. 2. 

• 15 % na veškerý sortiment 
mimo změkčovače vody 
Žleb 152, 664 91 Neslovice 
www.filtracevodynamiru.cz 

RITZY – interiéry 
kuchyně, s.r.o. 
• 10 % na kuchyně a výrobky 

Ritzy 
V Zaražených 5 
664 12 Oslavany,  
www.ritzy.cz 

Radek Neumann – 
Outdoor point 
• 10 % 

Havírna 12, 664 12 Oslavany 
www.outdoor-point.cz 

Areál Kukla - 
Permonium® 
• 10 % na vstupné do kulturní 

památky těžní věže Kukla  
po dobu sezony. 
Padochovská 31,  
664 12 Oslavany 
www.vezkukla.cz 

Knihařství  
Jiří Klouda 
• 10 % na vazby knih a časo-

pisů a olepování dětských  
obrázků pod sklo 
Vintrovna 262, areál ENBRA,  
664 41 Popůvky 
www.ediplomky.cz 

Čalounictví Tölger 
• 15 % na potahové látky 

Brněnská Pole 8,  
664 51 Šlapanice 
www.calounictvi-tr.cz 

KOSEMO – kotle, 
servis, montáže 
• 20 % na pravidelný provozní 

servis, revize plynového zaří-
zení, kotle (na práci – čištění, 
seřízení, kontrola) 

• 10 % na opravy plynových 
kotlů (na práci) 
Brněnská 554/63, 664 51 Šlapanice 
www.kossemo.cz 
513 034 322 

Stolařské práce - 
Jindřich Exler 
• 5 % na dodaný nábytek, 

matrace a produkty  
fy PerDormire  
Sentice 78, 666 03 Tišnov 
www.exler.cz, 603 486 431 

Jaroslav Cendelín – 
malířské a natěrač-
ské práce 
• 5 % na zakázku 

Sádky 406, 664 43 Želešice 
www.jcendelin.kvalitne.cz 

Lenka Cendelínová – 
Komplexní účetní 
služby 
• 15 %  

Sádky 406, 664 43 Želešice 
www.ucetnicktviprofi.cz 
777 055 760 

Ateliér ISH -  
Ing. arch. Ivana 
Hrazdilová 
• 15 % na architektonické stu-

die rodinných domů, řešení 
bytů a návrhy bytových inte-
riérů 
Nádražní 898, 667 01 Židlochovice 
www.atelier-ish.cz 
608 436 772 

 
 

 

A – Cosmetics 
Andrea Haraštová 
• 10 % na veškerý sortiment 
• 5% sleva se sčítá se slevou 

na e-shopu 
Malešovice 152, 664 65 Malešovice 
www.a-cosmetics.cz 

Alternativní 
masérské studio 
• 15 % na masáže dle vlastního 

výběru 
Stromovka 9, 664 41 Troubsko 
www.oldriska-masaze.cz                   
604 383 073, 774 881 211 

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

Bylinkový obchůdek 
• 5 % bylinné sirupy, čaje,  

gemnoterapeutické kapky  
a koňské masti 
Stromovka 9, 664 41 Troubsko  
www.oldriska-masaze.cz 
604 383 073 

Celostní péče 
Martina Hobzová 
Neslovice 
• 10 % na všechny služby 

Žleb 152, 664 91 Neslovice 
www.vilacerych.cz 
605 581 553 

Formanková Hana 
• 10 % na první sezení 
• 10 % na přípravky 

Sídliště 695,  
667 01 Židlochovice 
www.aloevera-zdravi.cz 
608 830 412 

Masáže u vás doma 
nebo ve firmě 
• 25 % na hodinovou masáž 
• 5 % na ostatní, slevy se ne-

sčítají 
Na Bítýškách 581,  
664 71 Veverská Bítýška 
www.masaze-doma.cz 
606 567 471 

Odborná poradna 
pro zdraví 
• 5 % na všechny kosmetické 

produkty 
Květná 18, 664 48 Moravany 
www.edu-k.7x.cz 
774 999 268 

Relaxační studio 
Mirka 
• 20 % na lifting obličeje, aro-

mamasáž zad, Bowenovu  
terapii I, lymfodrenáž obli-
čeje a dekoltu, reflexní tera-
pie lymfatického systému  
na plosce nohy, rekondiční 
masáž zad, šíje a jednotli-
vých partií, detoxikační  
medovou masáž. 
Nová 288/52, 664 47 Střelice 
www.masaze-strelice.webnode.cz 
739 240 298 

Relaxační studio 
Šárka 
• 5 %  

Lipová 15, 664 49 Ostopovice 
www.relax-ostopovice.cz 
608 275 770 

Romana Slaninová – 
Zen studio 
• 10 % na masáže klasické, 

manuální lymfatické, přístro-
jové lymfatické, solné, balij-

ské, aromaterapeutické, re-
flexní, indickou masáž hlavy, 
baňkování, kraniosakrální  
terapii, kosmetiku  
a solárium 
Čechova 7, 664 51 Šlapanice 
www.zdrave-masaze.cz 
734 852 091 

Salon LILA – masáže 
H. Palečková 
• 5 % na všechny druhy masáží 

– klasické masáže zad  
a šíje, medové, protimigré-
nové, andělské relaxační 
nám. 5. května 1406,  
666 02 Předklášteří 
www.masaze-paleckova.webnode.cz 
606 095 740 

Studio Elegant 
Kadeřnictví  
• 10 % na kadeřnictví 

Komenského 190,  
691 23 Pohořelice • 737 628 512 

Studio Elegant 
Solárium  
a kosmetika 
• 10 % na solária, laserové 

ošetření pleti 
Komenského 190,  
691 23 Pohořelice, 608 552 519 

Studio Lila 
• 10 % na pedikúru, manikúru 

a P-Shine 
Stará Osada 527, 664 84 Zastávka 
www.relax-yasmine.cz 
776 310 306 

Wellness Kuřim s.r.o. 
• 20 % na vstup do aquaparku 

v pracovní dny (9.00-21.00) 
• 5 %  

Blanenská 1082, 664 34 Kuřim 
www.wellnesskurim.cz 

www.a-cosmetics.cz 
• 10 % na veškerý sortiment 
• 5 % sleva se sčítá se slevou 

na e-shopu  
Malešovice 152, 664 65 Malešovice 
www.a-cosmetics.cz 
733 121 753 

 

 
Badminton – 
Orlovna Telnice 
• 5 %  

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice                                      
www.oreltelnice.cz 

Fit Club Valerie 
• 10 % na nákup permanentky 

na 10 vstupů s půlroční plat-
ností 
V Zámku 261 – Orlovna,  
664 07 Pozořice, 
www.fitclubvalerie.cz 

SPORT

OKRES BRNO-MĚSTO  /  OKRES BRNO-VENKOV OKRES BRNO-VENKOV
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Kluziště Tišnov  
• 10 % 

Smíškova K/1847, 666 01 Tišnov 

Koupaliště Tišnov 
• 10 % 

U Střelnice 366, 666 01 Tišnov 

Kuželna – Orlovna 
Telnice 
• 5 % 

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice, www.oreltelnice.cz  

Orlovna Telnice          
• 5 % 

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice                                      
www.oreltelnice.cz 

Posilovna, solárium, 
spinning – Orlovna 
Telnice                          
• 5 % 

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice                                      

Restaurace Orlovna 
• 5 %  

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice 

Ricochet – Orlovna 
Telnice 
• 5 % 

Masarykovo náměstí 7,  
664 59 Telnice                                      

Ski Progress, s.r.o. 
• 10 % na nákup lyží STAKI – 

sleva z běžné maloobchodní 
ceny  
Poňava 25, 664 31 Lelekovice 
www.staki.cz 

Společensko-
sportovní centrum 
Harmonie 
• 10 % 

Cukrovarská 1230,  
664 84 Zastávka 

Sportovní hala 
Pohořelice 
• 20 % na cvičení v posilovně 

Dlouhá 37, 691 23 Pohořelice  
www.pohorelice.cz 

 
 

Orange Academy 
s.r.o. - učebna 
Ivančice                        
• 5 % na veškeré kurzy 

• Růžová 7 Ivančice 
• Hybešova 981 Pohořelice               
• Pod Zahrádkami 120 Rosice          
www.orangeacademy.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ

 
Andělský dotek – 
masáže,  
Jitka Kuglerová 
• 10 % na služby  

U rybníka 121/12 
664 41 Troubsko 
www.andelskydotek.cz 

Dům optických 
služeb Julie Jánová   
• 100 % na měření zraku 
• 100 % na obrubu k zakázce 

nad 5 000,- Kč 
• 10 % na optické produkty 

Růžová 95/6,  
664 91 Ivančice 
www.optika-ivancice.cz 

Herlango, s.r.o.           
• 10 % na vše kromě kontakt-

ních čoček 
• 5 % na kontaktní čočky 

• Na Poříčí 4, Šlapanice 
• U Hřiště 966, Újezd u Brna 
www.herlango.cz 

Chytrá lékárna 
• 5 % na produkty z volného 

prodeje 
nám. Komenského 123,  
666 01 Tišnov 
www.chytralekarna.eu 

Chytrá lékárna 
Tišnov – nemocnice 
• 5 % na nákup 

Purkyňova 2010, 666 01 Tišnov  
www.chytralekarna.eu 

Julie Jánová  
Oční optika 
• 100 % na měření zraku ke 

každé zakázce nad 5 000,- 
Kč 

• 10 % na optické produkty 
Růžová 95/6, 664 91 Ivančice 
www.optika-ivancice.cz 

Lékárna Grand 
Residence 
• 5 % na volný prodej 

Masarykova 1019,  
664 42 Modřice 
www.24-lekarna.cz 

Lékárna Hornpharm 
• 5 % na volný prodej 

Široká 1, 664 91 Ivančice 
www.hornmed.cz 

Lékárna Panský dům 
s.r.o., OOVL – 
Zbraslav 
• 5 % na volný prodej 

Komenského 105,  
Zbraslav u Brna, 664 82 Říčany 

ZDRAVÍ Lékárna Pod Věží 
Pohořelice 
• 5 % nevztahuje se na výdej 

na lékařský poukaz a recept  
Lidická 10, 691 23 Pohořelice 

Nemocnice Ivančice 
• 10 % na příplatek za nad-

standardní pokoj 
• 10 % na rehabilitaci 
• 10 % na prodej zboží v lé-

kárně mimo hrazené příp.  
Široká 401/16, 664 91 Ivančice 
www.nspiv.cz 

Nemocnice Tišnov 
• 10 % na aerobní skupinové 

cvičení pro diabetiky 
• 10 % na sestavení jídelníčku 

v dietologické poradně 
Purkyňova 279, 666 01 Tišnov 
www.nemtisnov.cz 

Oční optika –  
Eva Martínková 
• 5 % na celou novou zakázku 

Palackého nám. 1600,  
665 01 Rosice 
www.optika-martinkova.cz 

Oční optika –  
Tomáš Nekuda 
• 10 % 

Legionářská 463, 664 34 Kuřim 
www.nekudaoptik-kurim.cz 

OPTIK OSIČKA            
• 10 % na veškeré zboží 

• Palackého nám. 33 Ivančice 
• Lidická 1116 Pohořelice  
• Odbojářů 600 Rajhrad 
www.optikosicka.cz 

Optik Otava 
• 40 % na sluneční brýle 
• 10 % na brýlové obruby 
• 10 % na multifokální skla  

Na Královkách 937, 664 34 Kuřim 
Komenského 146, 666 01 Tišnov 
www.optik-otava.cz 

Optika Kocandová 
• 12 % na dioptrické a sluneční 

brýlové obruby 
• 12 % na samozabarvovací 

brýlové čočky Transitions 
• 12 % na multifokální skla 

Palackého nám. 24,  
664 91 Ivančice 
www.optikakocandova.cz 

Sanus Brno 
• 10 % za 1. měsíc péče  

u nově zavedené pečovatel-
ské služby 
•  Komenského 446, 
Bílovice nad Svitavou  
• Holubická 674, Pozořice 
www.sanusbrno.com                          

Top Optik, s.r.o. – 
Pohořelice 
• 10 % na obrubu 

nám. Svobody 118,  
691 23 Pohořelice 
www.topoptik.cz 

 
 
 
 

 
 

 

Penzion Citadela 
• 10 % na ubytování 

Višňová 173,  
691 81 Horní Věstonice 
www.penzion-palava.eu 

Penzion Klimeš 
• 10 % na ubytování  

pro seniory + vnoučata  
s nimi do 10 let sleva 50 % 
Palackého 15,  
693 01 Hustopeče 
www.penzion-klimes.cz 

RELAX HOTEL 
ŠTORK 
• 10 % na ubytovací služby,  

relaxační služby mimo  
masáže 
Čechova 272, 691 44 Lednice 
www.relaxhotelstork.cz 

 
 

 

Taneční škola 
Dagmar 
• 5 % 

Žerotínova 2, 690 02 Břeclav 
www.ts-dagmar.cz 

 
 

 

Zámek v Mikulově 
• 10 % z plného vstupného 

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov 
www.rmm.cz 

Synagoga 
v Mikulově 
• 10 % z plného vstupného 

Husova 13, 692 01 Mikulov 
www.rmm.cz 

Archeopark Pavlov 
• 10 % z plného vstupného 

23. dubna 264, 692 01 Pavlov 
www.rmm.cz 

Muzeum železné 
opony Valtice 
• 35 % na vstupné pro držitele 

a všechny seniory, kteří sou-
časně s držitelem navštíví 
muzeum, a na děti, které 
současně s držitelem nav-
štíví muzeum na dva dny 

• 15 % na vstupné pro držitele 
a všechny seniory, kteří sou-
časně s držitelem navštíví 
muzeum, a na děti, které 

OKRES 
BŘECLAV

CESTOVÁNÍ

HOBBY

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

současně s držitelem nav-
štíví muzeum 
Hraniční přechod 483,  
691 42 Valtice 
www.muzeumopony.cz 

 

 
 

BONTY – krmiva  
pro zvířata 
• 5 % při nákupu nad 500,- Kč 

Jiráskova 33, 690 02 Břeclav 
www.masaze-doma.eu 

Coloseum 
nemovitosti s.r.o. - 
okres Břeclav 
• 100 % na odhady tržních cen 

nemovitostí a odhady pro 
dědické řízení 

• 100 % na poradenství 
ohledně prodeje nemovitostí 

• 100 % na poradenství v rámci 
exekucí, zástavních práv, 
předkupních práv, věcných 
břemen apod. 

• 100 % na služby realitní kan-
celáře při prodeji nebo pro-
nájmu nemovitosti přes naši 
RK 
Národních hrdinů 391/19,  
690 02 Břeclav 
www.rkcoloseum.cz 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, 

bytu, domácnosti a odpo-
vědnosti 

• 10 % na pojištění odpověd-
nosti zaměstnance  
• Národních hrdinů 22, Břeclav       
• Bratislavská 25, Hustopeče 
www.hvp.cz 

SAMSON 
• 10 % na servis a prodej  

výpočetní techniky, serverů, 
sítí, mobilní techniky a za-
bezpečovacích systémů 
Konec 14/268,  
691 53 Tvrdonice  
www.samsonbronislav.cz 

 
 

 

Kosmetické studio 
Domino 
• 15 % na celkové ošetření 

Hraniční 60, 691 41 Břeclav 
www.kosmetikadomino.webnode.cz
519 372 412 

Salon Relen – 
masáže 
• 25 % celoročně na masáže 

Svatoplukova 16,  
690 02 Břeclav 
608 813 091 

OSTATNÍ

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

Solná jeskyně 
Lidická 
• 40 % na permanentky z plné 

ceny 
• 30 % na vstup z plné ceny, 

slevy nelze kombinovat 
Lidická 13, 690 03 Břeclav 
www.solnajeskynebreclav.cz 
724 414 016 

 

 
Půjčovna lodí  
a koloběžek Dyje 
• 10 % sleva na půjčovné lodí  

a koloběžek, mimo sobotu 
Nejdecká 714, 691 44 Lednice 
www.sundisk.cz                                    

Sport Šigut 
• 10 % na služby 
• 5 % na zboží 
• 2 % na zlevněné zboží 

Hraniční 52, 691 41 Břeclav 
www.barnexsport.cz 

Toma Sport 
• 10 % na služby 
• 5 % na zboží 
• 2 % na zlevněné zboží 

Husova 7, 693 01 Hustopeče 
www.barnexsport.cz 

 

 
Orange Academy 
s.r.o.                              
• 5 % na veškeré kurzy 

•Jungmannova 3 (budova 
bývalého Telecomu) Břeclav             
• Husova 8 Hustopeče 
• nám. Míru 6 Klobouky u Brna 
• Valtická 3 Mikulov 
www.orangeacademy.cz                    

 

 
Avenier, a.s. - 
Poliklinika Břeclav 
• 5 % na veškerý sortiment  

očkovacích vakcín.  
Bratří Mrštíků 38,  
690 02 Břeclav 
www.ockovacicentrum.cz 
bezplatná linka 800 123 321 

Lékárna 
Komenského 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu, nelze kom-
binovat s jinými slevami 
lékárny 
Komenského 1, 692 01 Mikulov 

SPORT

VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÍ

Lékárna MAMED 
Břeclav 
• 5 % na volný prodej 

Sady 28. října 266/19,  
690 02 Břeclav 

Lékárna Pilulka  
• 5 % na volně prodejná léčiva, 

doplňky stravy, kosmetiky 
• Na Valtické 723 Břeclav 
• Svobody 220/2 Mikulov 
• Svobody 220/2 Mikulov 
• Pekařská 75 Lednice 
• Piaristů 989/26 Mikulov 
• Na Valtické 723 Břeclav 
• Piaristů 989/26 Mikulov 
• Pekařská 75 Lednice 
www.pilulka-lekarny.cz 

Lékárna U lva 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu, nelze kom-
binovat s jinými slevami 
lékárny 
Husova 48, 692 01 Mikulov 
www.pilulka-lekarny.cz 

Lékárna U sv. 
Václava Břeclav I. 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu lékárny, jiné 
slevy a akce lékárny nelze 
kombinovat 
Náměstí TGM 13,  
690 02 Břeclav 
www.lekarnavaclav.cz 

Lékárna U sv. 
Václava Břeclav II. 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu lékárny, jiné 
slevy a akce lékárny nelze 
kombinovat 
Lidická 3411, 690 02 Břeclav 
www.lekarnavaclav.cz 

Masáže 
• 5 % na všechny masáže 

Jiráskova 33, 690 02 Břeclav 
www.masaze-doma.eu 
777 165 059 

Nemocnice Břeclav 
• 10 % na ultrazvukové vyše-

tření 
• 10 % na rehabilitace 
• 10 % na kožní a kosmetické 

zákroky 
• 10 % na příplatek za nadstan-

dardní pokoj 
U Nemocnice 3066/1, 690 02  
www.nembv.cz 
519 315 111 

Top Optik, s.r.o.  
• 10 % na obrubu 

• Čechova 13 Břeclav 
• Smetanova1 Hustopeče 
• Svobody 2 Mikulov 
www.topoptik.cz

 
 

DJ – Penzion 
• 10 % na ubytování 

nám. Míru 210, 696 42 Vracov 
www.dj-penzion.cz 

Hotel Panon 
• 20 % na masáže na hotelu 
• 15 % na pultové ceny ubyto-

vaní 
• 15 % na pobytové baličky 

zveřejněné na Facebooku 
Koupelní 4, 695 01 Hodonín 
www.hotelpanon.cz 

Přístaviště 
• 20 % v období jaro a podzim 

Rohatec – kolonie, 696 01 Rohatec 
www.pristaviste-rohatec-kolonie.eu 

 
 

Restaurace Astoria 
• 10 % na nabídku restaurace, 

mimo polední menu  
a alkoholu 
Tyršova, 698 01 Veselí nad Moravou 
www.restauraceastoria.cz 

Restaurace  
Hotelu Strážnice 
• 5 % na nabídku restaurace, 

mimo cigarety 
Předměstí 3, 696 62 Strážnice 
www.hotelstraznice.cz 

 
 

 

FASHION FOR HELP 
Strážnice 
• 20 % na šály, čepice, rukavice 
• 5 % na vše mimo již zlevněné 

zboží 
Předměstí 393, 696 62 Strážnice 

Módní boutique  
E a M 
• 15 % na hotové výrobky 

Havlíčkova 69, 695 01 Hodonín 
autorskemodely.webnode.cz  

 
 

 

Pneu Plus, s.r.o.          
• 35 % na servis  

• Brněnská 40, Hodonín 
• Jungmannova 216, Kyjov 
• U Vlečky 863, Strážnice 
• Masarykova 1663,  
Veselí nad Moravou 
www.pneuplus.cz 

OKRES 
HODONÍN

CESTOVÁNÍ

GASTRONOMIE

MÓDA

MOTORISMUS

OKRES BRNO-VENKOV  /  OKRES BŘECLAV OKRES BŘECLAV  /  OKRES HODONÍN



POSKYTOVATELÉPOSKYTOVATELÉ

www.SeniorPasy.cz   |   NOVINKY Senior Pas   |   1 / 2022   |      |   NOVINKY Senior Pas   |   1 / 2022   |   www.SeniorPasy.cz

 
 

Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně, 
p.o.                                 
• 50 % na základní vstupné 

Úprkova 2, 695 01 Hodonín 
www.gvuhodonin.cz 

Hvězdárna Veselí 
nad Moravou 
• 10 % na pozorování hvězdné 

oblohy s výkladem pro jed-
notlivce, páteční večery dle 
programu 
Benátky 32,  
698 01 Veselí nad Moravou 
www.hvezdarna-veseli.cz 

Masarykovo 
muzeum v Hodoníně 
• 60 % ze základního vstupného 

pro výpravy nad 10 osob 
• 50 % ze základního vstup-

ného pro jednotlivce 
Zámecké náměstí 9,  
695 01 Hodonín 
www.masaryk.info 

Sál Evropa  
a výstavní sály 
• 50 % ze základního vstup-

ného pro jednotlivce 
Národní třída 21, 695 01 Hodonín 
www.masaryk.info 

Slovanské hradiště 
v Mikulčicích 
• 50 % ze základního vstup-

ného pro jednotlivce 
Mikulčice 534, 696 19 Mikulčice 
www.masaryk.info 

Vlastivědné 
muzeum Kyjov 
• 50 % ze základního vstup-

ného pro jednotlivce  
Palackého ulice 70, 697 01 Kyjov 
www.masaryk.info 

Vrbasovo muzeum 
• 50 % na základní vstupné 

Zámek 1, 696 32 Ždánice 
www.muzdanice.cz 

 
 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, 

bytu, domácnosti a odpo-
vědnosti 

• 10 % na pojištění odpověd-
nosti zaměstnance 
Tyršova 332, 696 81 Bzenec 
www.hvp.cz 

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

OSTATNÍ

Heva market 
Hodonín 
• 5 % při nákupu nad 100,- Kč 

při platbě v hotovosti 
Národní třída 26, 695 01 Hodonín 
www.hevacz.cz 

Květinka Vracov 
• 5 % na nabízený sortiment 
nám. Míru 210, 696 42 Vracov 

Prodejna 
SIGMAshop.cz 
Hodonín 
• 100 % na dopravu při  

nákupu nad 500,- Kč 
• 10 % na čerpadla SIGMA  

NAUTILA a vodárny SIGMA 
DARLING KONTA 

• 5 % na tlakové nádoby  
REFLEX, na zahradní bazény, 
na zahradní nábytek,  
na grily.  
Velkomoravská 2606/83,  
695 01 Hodonín 
www.sigmashop.cz 

Veselské kulturní 
centrum, z. ú. 
• 25 % na vstupné do kina  

a na kulturní akce 
nám. Míru 667,  
698 01 Veselí nad Moravou 
www.sluzby-veseli.cz 

Výcviková stáj 
Terezovský dvůr 
• 10 % na vyjížďku kočárem po 

okolí Terezína, vždy po tele-
fonické domluvě 
Terezín 

 
 

 
 

Dagmar Klajnová – 
prodej kosmetiky 
• 15 % na celý sortiment  

výrobků AVON kosmetiky 
Mezivodí 2190, 697 01 Kyjov 
725 038 182 

Studio NIKA 
• 10 % na nabízené služby 

Mezivodí 2223, 697 01 Kyjov 
www.studio-nika.cz 
774 944 006, 774 844 006 

Kadeřnictví  
a vlasový design 
• 10 % vše mimo prodej vla-

sové kosmetiky a prodlužo-
vání vlasů 
Jižní 15, 695 01 Hodonín 
www.kadernictviaholicstvihodonin
.webnode.cz                                           
607 613 617 

Lázně Hodonín 
• 5 % na ubytování v rámci  

týdenních a vícedenních  

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

samopláteckých pobytů  
a také na ubytování pro kli-
enty zdravotních pojišťoven 
v rámci příspěvkové lázeň-
ské péče. 
Měšťanská 140, 695 01 Hodonín 
www.laznehodonin.cz 
518 395 501 

 

 
JM SPORT –  
Jiří Moravec 
• 30 % na nákup nad 5 000,- 

Kč 
• 15 % na kompletní sortiment 

Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov 
www.jmsport-kyjov.cz 

Služby Města  
Veselí nad Moravou 
– Koupaliště 
• 40 % na vstup na koupaliště 

Blatnická 1551,  
698 01 Veselí nad Moravou 
www.sluzby-veseli.cz 

 

 
Orange Academy 
s.r.o. - učebna Kyjov 
• 5 % na veškeré kurzy 

Masarykovo nám. 34/3,  
697 01 Kyjov 
www.orangeacademy.cz                    

Výuka cizích jazyků 
- Mgr. Jiří Kubálek 
• 20 % na jazykové kurzy 

Jiráskova 969, 696 62 Strážnice 
www.english-straznice.cz 

 
 

 
Lékárna - PharmDr. 
Alena Melová 
• 5 % na volně prodejná léčiva 

a ostatní sortiment 
Dobrovolského 251/11,  
695 01 Hodonín 

Lékárna 
MediCentrum 
Hodonín 
• 100 % na rozvoz kompen-

začních pomůcek 
• 5 % na veškerý sortiment – 

na recept i bez receptu 
Kollárova 9, 695 01 Hodonín 

Lékárna U Madony 
Florentinské 
• 100 % na rozvoz léků a kom-

penzačních pomůcek 
Národní třída 91, 695 01 Hodonín    

Nemocnice Kyjov 
• 10 % na rehabilitaci 

Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
www.nemkyj.cz 

SPORT

VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÍ

Nemocnice TGM 
Hodonín 
• 20 % na aplikace rázové vlny  
• 20 % na aplikace laserové 

sprchy  
• 10 % na prodej zboží v lékár- 

ně mimo hrazené příp.  
Purkyňova 2731/11,  
695 01 Hodonín 
www.nemho.cz, 518 306 111 

Oční optika –  
Jiří Petrů 
• 100 % na měření zraku  

při nákupu brýlí od nás 
• 20 % na sluneční brýle  

od 1. 11. do 28. 2. 
• 10 % na brýlové obruby 

Komenského 616,  
697 01 Kyjov 
www.optika-petru.cz 

Oční optika  
Iveta Šefčíková 
• 10 % na zakázku 

• Dolní Valy 29, 695 01 Hodonín 
• Havlíčkova 13, 695 01 Hodonín 
• Národní třída 90, 695 01 Hodonín 
www.optika-sefcikova.cz 

Oční studio  
Aleš Žejdl a dětská 
optika 
• 10 % na celé brýle – brýlová 

obruba a brýlová skla, kon-
taktní čočky 
Štefánikova 1, 695 01 Hodonín 
www.ocnistudio.cz 

Optika Petrů s.r.o. 
• 100 % na měření zraku  

při nákupu brýlí od nás 
• 20 % na sluneční brýle od 1. 11. 

do 28. 2 
• 10 % na brýlové obruby 

Komenského 740, 697 01 Kyjov 
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov 
www.optika-petru.cz 

Originální solná 
jeskyně Solimare 
• 35 % v termínu 1. 10. - 5. 10. 

na jednorázový vstup 
• 20 % v období léto na jedno- 

rázový vstup 
• 10 % na jednorázový vstup 

Havlíčkova 170, 697 01 Kyjov 
www.solnajeskynekyjov.cz 

Solná štola 
• 30 % na pět vstupů 

Kasárenská 1022, 695 01 Hodonín 

Využití AVS přístroje 
v samouživatelské 
praxi 
• 100 % na první poslech 
• 10 % na další poslechy 
• 5 % při zakoupení přístroje 

AVS, které se přičítají ke sle-
vám a akcím, které posky-
tuje přímo firma Galaxy. 
Havlíčkova 69, 695 01 Hodonín 
www.autorskemodely.webnode.cz 

 

 
 

 
Allvet – hotel 
• 10 % na ubytování na 2  

a více nocí mimo akční  
nabídku 
Drnovice 115, 683 04 Drnovice 
www.hotelallvet.cz 

Golf Hotel Austerlitz 
• 5 % na ubytování 

Na golfovém hřišti, 1510  
684 01 Slavkov u Brna 
www.hotelausterlitz.cz 

Hotel Selský dvůr 
• 15 % na ubytování 

Cukrovarská 4\80, 682 01 Vyškov 
www.selskydvur.eu 

Chalupa  
U Městské brány 
• 10 % na ubytování na 2  

a více nocí 
• 5 % na ubytování na jednu 

noc 
Masarykovo nám. 21,  
682 01 Vyškov                                       
www.penzionchalupa.cz 

Chaty - Luleč.cz 
• 100 % na pejska nebo kočku 
683 03 Luleč 
www.chaty-lulec.cz 

Ranch U pytláka – 
ubytování 
• 10 % na ubytování při po-

bytu min. 2 osob na min. 2 
noci.  
Račice 205,  
683 05 Račice-Pístovice 
www.ranchupytlaka.cz 

Restaurace Penzion 
U Smrku 
• 10 % mimo menu 

Luleč 215, 683 03 Luleč 
www.penzionusmrku.cz 

 
 

Allvet – restaurace 
• 10 % na stálý jídelní lístek 

mimo akční nabídky 
Drnovice 115, 683 04 Drnovice 

Cukrárna Ferby 
• 10 % na konzumaci při min. 

útratě 100,- Kč do 12.00 hod. 
Sušilovo nám. 15, 683 01 Rousínov 

OKRES 
VYŠKOV

CESTOVÁNÍ

GASTRONOMIE

Restaurace Golf 
Hotelu Austerlitz 
• 5 % na nabídku restaurace 

Na golfovém hřišti 1510,  
684 01 Slavkov u Brna 

Restaurace  
Selský dvůr 
• 10 % na útratu v restauraci, 

mimo polední menu  
a cigarety 
Cukrovarská 480,  
682 01 Vyškov 

 
 

Bílý Dvůr Olšany – 
jezdecká škola            
• 10 % na svezení na koni  

po okolí 
Olšany 230, 683 01 Olšany 
www.nemcina-vyskov.cz 

Hana Křetínská 
• 5 % výtvarné potřeby 

nám. Svobody 215,  
685 01 Bučovice 
www.jeva.cz 

Kuželna KK Rostex 
Vyškov 
• 33.3 % na pronájem dráhy  

Brněnská 7b, 682 01 Vyškov 
www.kkvyskov.wz.cz 

PROZK – BARVY  
& TÓNY VYŠKOV 
• 5 % 

Letní 1, 682 01 Vyškov 
www.prozk.cz 

Ranch U pytláka – 
vyjížďky na koních 
• 10 % na dvouhodinové  

vyjížďky do přírody.  
Račice 205,  
683 05 Račice-Pístovice 
www.ranchupytlaka.cz 

 

 

Muzeum Bučovice 
• 10 % ze základního vstup-

ného 
Zámek, 685 01 Bučovice 
www.muzeum-vyskovska.cz 

Muzeum Vyškovska, 
příspěvková 
organizace 
• 10 % ze základního vstup-

ného 
nám. Čsl. armády 2,  
682 01 Vyškov                                        
www.muzeum-vyskovska.cz 

HOBBY

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

 

Coloseum 
nemovitosti s.r.o.  
• 100 % na služby realitní kan-

celáře při prodeji nebo pro-
nájmu nemovitosti přes naši 
RK 

• 100 % na odhady tržních cen 
nemovitostí a odhady pro 
dědické řízení 

• 100 % na poradenství 
ohledně prodeje nemovitostí 

• 100 % na poradenství  
v rámci exekucí, zástavních 
práv, předkupních práv,  
věcných břemen apod. 
Masarykovo nám. 61/29,  
682 01 Vyškov                                       
www.rkcoloseum.cz 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, 

bytu, domácnosti a odpo-
vědnosti 

• 10 % na pojištění odpověd-
nosti zaměstnance 
Žižkova 7, 682 01 Vyškov 
www.hvp.cz 

Mobil centrum XXL 
• 10 % na opravy mobilních  

telefonů 
Dobrovského 2, 682 01 Vyškov 
www.mobilcentrumxxl.cz 

Stáj Manner 
• 20 % na vyjížďku na voze  

celoročně 
• 15 % na vícehodinovou  

vyjížďku 
• 10 % na hodinovou vyjížďku 

nebo vození 
Manerov 55,  
683 41 Bohdalice-Pavlovice 
www.stajmanner.cz 

 
 

 

Allvet – Relax 
• 10 % na nabízené služby do 

14.00 hod. 
Drnovice 115, 683 04 Drnovice 
www.hotelallvet.cz 
517 330 553, 724 334 902 

Happy Studio 
• 10 % na masáže 

Tyršova 324,  
684 01 Slavkov u Brna 
www.happystudio.cz 
604 645 403 

Jana Greplová – 
Relaxační centrum 
Sunmed 
• 20 % na přístrojovou lymfa-

tickou masáž, medová 
masáž v období jaro 

OSTATNÍ

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

• 10 % na kavitaci 
• 5 % na masáž zad a šíje 

Nosálovská 170, 682 01 Vyškov 
www.centrumslunecnice.cz 
725 667 553 

Kadeřnictví, 
kosmetika, modeláž 
nehtů studio Havaj 
• 10 % na nabízené služby 

Otakara Jaroše 235,  
682 01 Vyškov                                       
www.studiohavaj.cz 
777 324 807, 517 324 604 

Kosmetický salon 
Eset 
• 20 % na kosmetické ošetření 

pleti 
• 5 % na kosmetické ošetření 

pleti 
Za Branou 276,  
684 01 Slavkov u Brna 
www.kosmetickysaloneset.cz 
735 992 207 

Masáže Lenka 
• 10 % ze základního ceníku  

na masáž zad + šíje 
• Kozlany 36, 683 41  
Bohdalice-Pavlovice 
• Legionářská 138, 685 01 Bučovice 
www.sverkrasyaodpocinku.webnode.cz 

Relaxační studio 
Havaj 
• 10 % na nabízené služby 

Otakara Jaroše 235682 01 Vyškov   
www.studiohavaj.cz 

 
 

 
Boutique Gurmán 
• 10 % na sýry 

Husova 108/5, 682 01 Vyškov 
www.vemena.cz 

 
 

 

Allvet – sportovní 
aktivity 
• 35 % na sportovní aktivity 

do 14.00 hod.  
• 10 % na sportovní aktivity  

do 14.00 hod. 
Drnovice 115, 683 04 Drnovice 
www.hotelallvet.cz 

Bowling Selský dvůr 
• 10 % na pronájem bowlin-

gové dráhy do 17.00 hod. 
Cukrovarská 480,  
682 01 Vyškov 
www.selskydvur.eu 

Cyklo sport Špinar 
• 10 % na nabízený sortiment, 

mimo kola a služby 
Sušilovo nám. 423,  
683 01 Rousínov 
www.cyklo-s.cz 

POTRAVINY

SPORT

OKRES HODONÍN OKRES VYŠKOV
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Fitness studio Havaj 
• 10 % na nabízené služby 

Otakara Jaroše 235,  
682 01 Vyškov                                       
www.studiohavaj.cz 

Wellness Selský 
dvůr 
• 20 % na wellness 

Cukrovarská 480, 682 01 Vyškov 
www.selskydvur.eu 

 

 
Němčina – Vyškov  
a okolí 
• 10 % na jazykové kurzy 

• Družstevní 22 
Ivanovice na Hané 
• Lípová 2 Vyškov 
www.nemcina-vyskov.cz 

 
 

 
Chytrá lékárna 
• 5 % na produkty z volného 

prodeje 
Nádražní 1/2,  
682 01 Vyškov 
www.chytralekarna.eu 

JMJ Oční optika 
• 10 % na veškerý sortiment + 

zakázky nad 2 000,- Kč.  
• 5 % na veškerý sortiment + 

zakázky do 2 000,- Kč 
Masarykovo nám. 23,  
682 01 Vyškov                                       

Lékárna Euphrasia 
• 5 % na nákup volně prodej-

ného sortimentu lékárny 
Slavkovská 92, 685 01 Bučovice 
www.euphrasia.cz 

Lékárna MAMED 
• 5 % na volný prodej 

Mlýnská 367, 683 23 
Ivanovice na Hané 
Zámecká 550, 685 01 Bučovice  

Lékárna MAMED 
Vyškov 
• 5 % na volný prodej 

Puškinova 420/2a 
682 01 Vyškov                                       

Lékárna Na Náměstí 
• 5 % na veškerý sortiment  

lékárny 
B. Němcové 282,  
684 01 Slavkov u Brna                        

Lékárna  
Na Poliklinice 
• 5 % na veškerý sortiment  

lékárny 
Malinovského 551,  
684 01 Slavkov u Brna                        

VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÍ

Lékárna  
U Černého orla 

• 5 % na veškerý sortiment 
Masarykovo nám. 37, 682 01 
Vyškov                                                     
www.lekarnauorla.cz 

Lékárna  
U Nemocnice s.r.o. 
• 5 % na volný prodej při 

platbě v hotovosti 
Puškinova 2a, 682 01 Vyškov 

Lékárna U Radnice 
• 10 % na kloubní výživu,  

multivitaminy pro seniory, 
přípravky posilující zrak,  
homeopatika 
Sušilovo nám. 4, 683 01 Rousínov 
www.lekarnarousinov.cz 

Masáže  
Lenka Pukančíková 
• 20 % na lymfatickou masáž 

nohou 
• 10 % na nabízené služby 

Komenského 9, 682 01 Vyškov 
www.masaze-vyskov.cz 

MUDr. Naďa Dufková 
– neurologická 
ambulance 
• 25 % na injekční lipolýzu  

v období podzim-zima 
• 5 % na injekce botoxu a vý-

plně kyselinou hyaluronovou, 
injekční lipolýza 
Puškinova 63, 682 01 Vyškov 
www.centrumslunecnice.cz 

Nemocnice Vyškov 
• 20 % na příplatek  

za nadstandardní pokoj  
• 7 % na prodej zboží v lékárně 

mimo hrazené příp.  
Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov 
www.nemvy.cz 

Oční optika  
Alois Steiner 
• 100 % na měření zraku při 

zhotovení kompletních brýlí 
– čištění brýlí ultrazvukem  
u zakázek zhotovených u nás 

• 10 % na kompletní zhotovení 
brýlí + pouzdro zdarma 
Sušilova 5, 682 01 Vyškov 

Oční optika Eyes 
Optik, s.r.o. 
• 20 % na sluneční brýle 

leden–březen 
• 10 %  

• Sovětská 912, 685 01 Bučovice 
• Malinovského 551,  
684 01 Slavkov u Brna 
• Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov 
www.eyesoptik.cz 

Zámecká lékárna 
Slavkov 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment 

Husova 5, 684 01 Slavkov u Brna 
 
 

 

 

 

Hotel Bermuda *** 
• 10 % na jídlo 

Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo, 
www.hotelbermuda.cz 

Hotel Happy Star 
s.r.o. 
• 25 % celoročně, kromě TOP-

termínů a VIP-termínů 
Hnanice 111, 669 02 Znojmo 
www.hotelhappystar.cz 

Hotel Kárník 
• 20 % na ubytování 

Železářská 25, 669 02 Znojmo 
www.hotelkarnik.cz 

Hotel WEISS 
• 10 % na ubytování 

Lechovice 106, 671 63 Lechovice, 
www.hotelweiss.cz 

Kuželkárna 
• 20 % na kuželky 

Hnánice 97, 669 04 Znojmo 
www.penzion-hnanice.cz 

Penzion muzeum 
Lesná 
• 10 % na rekreační pobyty  

s polopenzí, nezařazené  
do stříbrné či zlaté nabídky  

• 5 % na celoroční pobyty 
Lesná 13, 671 02 Lesná 
www.veteransalon.cz 

Penzion Riva 
• 10 % na ubytování 

Šatov 467, 671 22 Šatov 
www.penzionriva.cz 

Penzion U Hrádku 
• 20 % v období jaro a podzim 

na ubytování a zapůjčení 
horských kol 

• 5 % na ubytování s polopenzí, 
na zapůjčení horských kol 
Lukov 25, 669 02 Znojmo 
www.penzionuhradku.cz 

Penzion Vinohrad 
• 10 % na ubytování 

Hnánice 97, 669 04 Znojmo 
www.penzion-hnanice.cz 

 
Country saloon 
• 7 % mimo denní menu 

T.G.Masaryka 22,  

OKRES 
ZNOJMO
CESTOVÁNÍ

GASTRONOMIE

669 02 Znojmo 
www.country-restaurant.cz 

Kavárna Vltavín 
• 20 % na ubytování 

Železářská 25, 669 02 Znojmo 
www.hotelkarnik.cz 

Restaurace Bermuda 
• 10 % na jídlo 

Mariánské nám. 10, 669 02 
Znojmo, www.hotelbermuda.cz 

Restaurace U Karla 
• 10 % na čaje 
• 5 % na vše, mimo čaje 

Mikulášské nám. 6,  
669 02 Znojmo                                     

Restaurant Hotel 
WEISS 
• 10 % na stravování mimo 

menu 
Lechovice 106, 671 63 Lechovice, 
www.hotelweiss.cz 

Vinný sklep 
• 10 % na sklípek 

Šatov 73, 671 22 Šatov 
www.penzionriva.cz 
 

 
 

Prozk – Barvy & Tóny 
Znojmo 
• 5 % 

Dobšická 17, 671 82 Znojmo 
www.prozk.cz 

 
 

Znojemský hudební 
festival, o.s. 
• 10 % na vstupenky na akce 

Znojemského hudebního 
festivalu 
Hrnčířská 2246/1, 669 04 Znojmo, 
www.hudbaznojmo.cz 

 
 

Garáže Krč s.r.o. 
• 35 % každý měsíc, druhý 

týden – ve dnech středa a 
čtvrtek na servis olejů, geo-
metrie podvozků, diagno-
stiku motorů, nástřik 
podvozků 

• 20 % v termínu duben a říjen 
na přípravu na sezonu, vý-
měnu olejů, základní servis, 
emise, přezutí pneu 

• 10 % na veškeré seřizování, 
servisní práce, úkony, opravy 
a materiál 
Oblekovice 34, 671 81 Znojmo 
www.garaze-bosch.cz 

HOBBY

HUDBA

MOTORISMUS

 
 

Dům umění 
• 20 % ze vstupného 

Masarykovo náměstí 11,  
669 02 Znojmo,  
www.znojmuz.cz 

Expozice 
pivovarnictví 
• 33 % na běžné vstupné 

Hradní, 669 02 Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 

Hrad 
• 20 % ze vstupného 

Hradní 10, 669 02 Znojmo 
www.znojmuz.cz 

Hradební opevnění 
• 33 % na běžné vstupné 

Obroková 10, 669 02 Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 

Minoritský klášter 
• 20 % ze vstupného 

Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo 
www.znojmuz.cz 

Prohlídka města 
• 37 % na běžné vstupné 

Obroková 10, 669 02 Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 

Radniční věž 
• 30 % na běžné vstupné 

Obroková 12, 669 02 Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 

Veteran salon – 
výstava 
• 10 % na vstupné do muzea 

Lesná 13, 671 02 Lesná 
www.veteransalon.cz 

Znojemské podzemí 
• 58 % na běžné vstupné 

Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 

Zřícenina hradu 
Cornštejn 
• 20 % ze vstupného 

Bítov, 671 07 Bítov 
www.znojmuz.cz 
 

 
Coloseum 
nemovitosti s.r.o.  
• 100 % na poradenství v 

rámci exekucí, zástavních 
práv, předkupních práv, věc-
ných břemen apod. 

• 100 % na odhady tržních cen 
nemovitostí a odhady pro 
dědické řízení 

MUZEA, GALERIE, 
PAMÁTKY

OSTATNÍ

• 100 % na poradenství 
ohledně prodeje nemovitostí 

• 100 % na služby realitní kan-
celáře při prodeji nebo pro-
nájmu nemovitosti přes naši 
RK 
Studentská 951/3,  
669 02 Znojmo, 
www.rkcoloseum.cz 

Foto Mašek 
• 10 % na služby, fotopříslu-

šenství 
• 5 % na nákup v e-shopu 

Kovářská 3,  
669 02 Znojmo 
www.fotomasek.cz 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 
• 20 % na havarijní pojištění 
• 10 % na povinné ručení 
• 10 % na pojištění domu, bytu, 

domácnosti a odpovědnosti 
• 10 % na pojištění odpověd-

nosti zaměstnance 
Za Školkou 294,  
671 82 Znojmo 
www.hvp.cz 

Jan Červinka – 
garážová vrata  
a stínicí technika 
• 15 % na veškerý sortiment 

stínicí techniky 
Břízová 271,  
672 01 Moravský Krumlov                  

Květinářství 
MYFLOWERS 
• 10 % na řezané a hrnkové 

květiny 
• 5 % na ostatní sortiment 

Horní náměstí 7, 669 02 Znojmo 
www.my-flowers.cz 

Květinářství  
U Chudějů, s.r.o. 
• 5 % na všechno nezlevněné 

zboží 
nám. Míru 89,  
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
www.kvetiny-chudejova.cz 

Letní koupaliště 
Moravský Krumlov 
na ulici Znojemská 
• 25 % na vstup 

Znojemská,  
672 01 Moravský Krumlov, 
www.mkrumlov.cz 

Mobily a počítače 
• 20 % na servis 

Růžová 39,  
672 01 Moravský Krumlov, 
www.sofi.cz 

Satzona.cz 
• 20 % na montáže 

Růžová 39, 672 01 Moravský 
Krumlov, www.sofi.cz 

Služby Božice, 
příspěvková 
organizace 
• 20 % jednorázový vstup  

do bazénu a vířivky 
• 5 % na ostatní služby  

Božice 380, 671 64 Božice 
www.bozice.cz 

 
 

 

Kadeřnictví LM 
• 10 % na služby 

Horní náměstí 16, 669 02 Znojmo, 
737 745 985 

Pedikúra, manikúra 
• 10 % na pedikúru a masáž, 

manikúra 
Resslova 4, 669 02 Znojmo 
728 034 365 

Rehabilitační 
centrum s krytým 
bazénem 
• 10 % jednorázový hodinový 

vstup do bazénu a rezervace 
bazénu  
Nádražní 438,  
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
720 513 151 • www.hrusovany.cz  

 

 
1. Mezinárodní 
cykloturistické 
centrum služeb  
a informací v ČR 
• 35 % na dvoudenní zápůjčku 

klasických kol 
• 20 % na nákup cyklistických 

lékárniček pro dospělé a děti 
• 10 % na celodenní zápůjčku 

elektrokola 
• 10 % na jednorázovou  

zápůjčku šlapacích kár pro 
dospělé a děti 

• 10 % na jednorázovou  
zápůjčku koloběžek značky 
KOSTKA 
Melkusova 3053, 669 02 Znojmo 
www.cykloklubkucera.cz 

CYKLO Kučera, s.r.o. 
• 5 % na nákup veškerého sor-

timentu v prodejně CYKLO 
Kučera s.r.o. 
Kovářská 241/11, 669 02 Znojmo, 
www.kucera-zn.cz 

PÉČE O TĚLO  
A WELLNESS

SPORT

Sportovní hala 
Dvořákova 
• 50 % na saunu a bazén s 

parní kabinkou Sportovní 
haly Dvořákova ve Znojmě  
v období jaro, podzim, zima. 
Dvořákova 17, 669 02 Bezkov 
www.sportovnihala-dvorakova.cz 

 

 
Orange Academy 
s.r.o. 
• 5 % na veškeré kurzy 

nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo 
www.orangeacademy.cz 

 
 

 
Aesculap Znojmo 
s.r.o. 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment 
Holandská 10, 671 81 Znojmo 
www.lekarnaznojmo.cz 

Avenier, a.s. -  
KHS Znojmo 
• 5 % na veškerý sortiment  

očkovacích vakcín. 
MUDr. Jana Jánského 15,  
669 02 Znojmo 
www.ockovacicentrum.cz 

Hrušovanská 
lékárna s.r.o. 
• 5 % ne veškerý volně pro-

dejný sortiment 
Nádražní 529,  
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
www.lekarnahrusovany.cz 

Lékárna Natura s.r.o. 
• 5 % na veškerý volně pro-

dejný sortiment 
Hvězdová 3631/10, 669 02 
Znojmo 
Obecní 287, 671 25 Hodonice 
www.lekarnanatura.cz 

Lékárna Přímětická 
• 5 % na volně prodejný sorti-

ment a na doplatky za pří-
pravky hrazené ze zdr. pojištění. 
Pod Svatým Janem 419/2,  
669 04 Znojmo 
www.lekarnik.net 

LÉKÁRNA  
U SV. METODĚJE 
• 5 % na prodej léků za hotové 

na produkty kamenné lé-
kárny, potravinové doplňky, 
kosmetiku, zdravotní  
potřeby, čaje 
Jarošova 1231/8c, 669 02 Znojmo   

VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÍ

OKRES VYŠKOV  /  OKRES ZNOJMO OKRES ZNOJMO
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Nemocnice Znojmo 
• 10 % na příplatek za nad-

standardní pokoj 
• 10 % na mamografické  

vyšetření 
• 10 % na ultrazvukové  

vyšetření 
• 10 % na rehabilitaci 
• 10 % na neindikované  

dopravní zdravotní služby  
• 10 % na kožní a kosmetické 

zákroky 
• 10 % na dermatoplastiku  

očních víček 
• 10 % na stravovací služby 
• 10 % na prodej zboží v lé-

kárně s výjimkou léčivých 
přípravků hrazených plně 
nebo částečně z prostředků 
veřejného zdravotního pojiš-
tění 

• 10 % doprovod hospitalizo-
vaného dítěte staršího 6 let 

• 10 % stravování doprovodu 
hospitalizovaného dítěte 
staršího 6 let 
MUDr. Jana Janského 2675/11,  
669 02 Znojmo  
www.nemzn.cz 

Oční optika  
Luděk Křepela 
• 10 % na zakázku 

• Nádražní 526 (zdravotní 
středisko), Hrušovany nad 
Jevišovkou 
• Kostelní 36, Miroslav 
• Znojemská 235 (zdravotní 
středisko), Moravský Krumlov 
• Nová nemocnice Znojmo 
• náměstí Svobody 5 (pasáž 
ALFA), Znojmo                                      

SEMI OPTIK s.r.o. 
• 10 % na brýlovou obrubu, 

brýlová plastová skla s anti-
reflexní úpravou do +/-6,00 
DPT 420,00 Kč/pár 
• Hatě 199, Excalibur City 
Chvalovice 
• Hevlín 643 
• nám. Míru 9, Hrušovany nad 
Jevišovkou                                             
• Kostelní 1, Miroslav 
www.semioptik.cz 

Solná jeskyně 
LEYDEN s.r.o. 
• 10 % na vstupné 

Jarošova 1344/12,  
669 02 Znojmo

 

www.modom.cz 
• 15 % na veškeré zboží na 

www.modom.cz  
a www.stolecek.cz 
Sleva se nevztahuje na zlev-
něné zboží. 

Lékárna Pharmaland 
• 5 % na volný prodej i na 

léky hrazené pacientem na 
předpis. Slevy nelze sčítat  
s ostatními druhy poskyto-
vaných slev. 
www.lekarnasever.cz 

www.lekarna-
almus.cz 
• poštovné zdarma při objed-

návce nad 1 500,- Kč  

www.jaoptik.cz 
• 10 % na veškerý sortiment  

e-shopu vyjma zlevněného 

www.NOVAXSHOP.CZ 
(české doplňky 
stravy) 
• 20 % na doplňky stravy,  

s výjimkou doplňků, na které 
je již poskytována jiná sleva - 
např. zboží v akci 

eshoplekarna.cz 
• 5 % na nabídku e-shop 

www.eshoplekarna.cz 

www.vozikyskutry.cz 
• 10 % na nákup nad 30 000,- 

Kč s DPH na veškerý sorti-
ment 

• 7 % na nákup do 30 000,- 
Kč s DPH na veškerý sorti-
ment  

• 5 % na nákup do 10 000,- Kč 
s DPH na veškerý sortiment 

www.medipharma.cz 
• 5 % na volně dostupný sorti-

ment, netýká se akčního  
a zlevněného zboží, slevy  
se nesčítají. Do poznámky 
napište číslo Senior Pasu. 

www.talekarna.cz 
• 5 % sleva na nabídku e-

shopu. Do poznámky při re-
gistraci napište číslo Senior 
Pasu. 

Léčení s Lenkou –  
e-shop 
• 5 % na nákup zboží  

nad 300,- Kč 
www.lecenislenkou.cz 

E-SHOPY RESPILON Group 
s.r.o. 
• 5 % na výrobky, antivirový 

nákrčník R-Shield, Nano re-
spirátor RespiPro Carbon, 
Nano respirátor RespiPro 
White, okenní síť RESPILON  
Window Membrane 5.0 
www.respilon.cz 

STRIBRO EU s.r.o. – 
e-shop 
• 20 % na šperky stříbrné, 

ocelové a z přírodních mate-
riálů 
www.stribro.eu 

www.kubatkuze.cz 
• 7 % na nabídku, slevy se  

nesčítají 

www.a-mania.cz 
• 5 % k běžné slevě, slevy se 

sčítají do max. výše 35 % 

www.total-store.cz 
• 5 % k běžné slevě, slevy se 

sčítají do max. výše 35 % 

www.woox.cz 
• 50 % na zboží značky 

WOOX. Podmínkou je ově-
ření platnosti karty a zaslání 
kopie na info@woox.cz. 
www.woox.cz 

smartkids.cz 
• 5 % na veškerý nákup 

www.obuvukarla.cz 
• 10 % na nabídku prodejny, 

slevy se nesčítají. U e-shopu 
napište číslo Senior Pasu. 

hulkarna.cz 
• 5 % sleva na vycházkové 

hole + zkrácení zdarma 
www.hulkarna.cz 

Čerpadla & vodárny 
• 50 % na poštovné 
• 5 % na všechny produkty  

při nákupu nad 5 000,- Kč  
s výjimkou čerpadel značek 
Sigma a Sigmona  
www.cerpadla-vodarny.cz 

www.famako.cz 
• 10 % na bylinky 
• 5 % na autokosmetiku,  

na dárek v hodnotě 300,- Kč  
při nákupu nad 2 000,- Kč. 
Slevy se nesčítají.  

DCOMP – počítače  
a příslušenství – 
prodej, instalace, 
servis 

• 35 % na tarif Mxi XXL – in-
ternetové připojení 

• 5 % na zboží mimo akční 
ceny (sleva platí pro objed-
návky přes e-shop) 
www.dcomp.cz 

Ceteris s.r.o. – 
sbohempevnalinko.cz 
• 10 % na zařízení pro VoIP te-

lefonování přes internet za-
koupené osobně nebo v 
e-shopu www.sbohempev-
nalinko.cz. Nastavení zařízení 
v hodnotě 200,- Kč zcela 
zdarma.  

• 10 % na celý sortiment 
kromě akčních nabídek a vý-
prodeje. K nákupu nad 800,- 
Kč omalovánka v hodnotě 
111,- Kč zdarma (výběr je na 
poskytovateli). 
www.sbohempevnalinko.cz 

www.e-color.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu,  

netýká se akčního a zlev-
něno zboží 

www.kidscarpets.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu,  

netýká se akčního a zlevně-
ného zboží 

www.letajicikoberce.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu,  

netýká se akčního a zlevně-
ného zboží  

okolokola.cz - 
specialista  
na cyklistiku 
• 5 % na nabídku na prodejně 

a na e-shopu 
www.okolokola.cz 

www.svitidlapribor
sky.cz 
• 5 % na celý sortiment  

e-shopu 
www.svitidlapriborsky.cz 

www.filemon-
baucis.cz 
• 5 % na zboží, k poznámce  

do objednávky vložte text:  
Senior Pas a číslo vaší karty  
www.filemon-baucis.cz 

www.tsbohemia.cz 
• nákup za velkoobchodní 

ceny  

SVÍTIDLA – 
4Construction 
Czech s.r.o. 
• 20 % na produkty LEDS-C4 

dle aktuálního katalogu 
www.4con.cz 

www.vropap.cz 
• 15 % na všechny produkty  

v našich podnikových pro-
dejnách v ČR a v e-shopu 

www.abiotel.cz 
• 100 % na zřízení služby 

ABIOTEL včetně členství v 
ABIOTEL klubu za 99,- Kč 
(ze 499,- Kč) 

• 100 % na 10 minut volání 
zdarma k tarifu SENIOR 

• 5 % na nabídku e-shopu,  
po registraci  

www.lopifit.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu 

Hry pro seniory 
• 10 % na veškeré produkty 

nabízené v e-shopu  
www.hryproseniory.cz 

MOMO Chrudim, 
o.p.s. - sociálně 
terapeutická dílna 
Momo 
• 5 % na nákup v e-shopu 

www.devcatkomomo.cz 

www.hrackyhopik.cz 
• 5 % 

www.lucistnice.cz 
• 10 % na nabídku e-shopu  

při min. útratě 2 000, - Kč. 
Do poznámky uveďte číslo 
Senior Pasu 

drateneploty.cz - 
ploty na klíč 
• 5 % na pořízení plotu na 

klíč 
www.dratene-ploty.cz 

www.svitap-shop.cz 
• 10 % na nabídku e-shopu  

Betelné šátky 
• 10 % sleva na e-shopu  

při zadání kódu PAS10 
shop@myjomi.cz                                 

www.freakwear.cz 
• 5 % sleva na vše,  

do poznámky napište číslo 
Senior Pasu 

Sáčky do vysavače – 
SVĚRÁKOVÁ s.r.o. 
• 15 % na nabídku e-shopu,  

po zadání kódu SPvropap 
www.vropap.cz 

Lenka Parkanová 
• 20 % na vycházkovou hůl 

pro seniory po zadání slevo-

vého kuponu slevadne 
• 10 % na všechny produkty 

na e-shopu 
www.tophulka.cz, po zadání 
kuponu tophulka10 
www.tophulka.cz 

www.copy-tabor.cz 
• 5 % při nákupu nad 200,- Kč 

na našem e-shopu, pro drži-
tele SP.  
Zadejte do poznámky jméno 
a číslo karty držitele SP. 

Nakladatelství 
JOTA, s.r.o. 
• 35 % bez omezení termínu 

na všechno, mimo výprode-
jové ceny. Slevu získáte po 
uvedení hesla SENIOR PAS" 
při nákupu v internetovém 
obchodě www.jota.cz" 

Albatros Media a.s. - 
e-shop 
www.albatrosmedia.cz 
• 20 % na knižní produkci 

mediálního holdingu Alba-
tros Media nabízenou v e-
shopu 
www.albatrosmedia.cz z 
portfolia nakladatelství Alba-
tros, Bizbooks, CooBoo, 
CPress, Computer Press, 
Edika, Egmont, Fragment, 
Kniha Zlín, Motto, Plus, XYZ 
a Edice ČT. 

www.lingea.cz 
• 10 % na všechny produkty  

ze stránek www.lingea.cz 

Prima zájezd 
• 5 % na pobytové a pozná-

vací zájezdy – letecké, auto-
busové i vlastní dopravou 
www.primazajezd.cz 

www.e-kempovani.cz, 
www.e-spani.cz - 
půjčovna stanů  
a vybavení 
• 5 % na nabídku e-shopu – 

veškerý sortiment 
• 5 % na zapůjčení stanů  

a vybavení na min. 5 dnů  

Příroda Brna – 
průvodcovská  
a lektorská služba 
• 15 % na připravené trasy, 

přednášky, přípravu a prů-
vodcovství speciálních tras 
www.prirodabrna.cz 

www.bio.spalda.cz 
• 100 % na jeden kus mléčné 

bio čokolády + jeden kus 
hořké bio čokolády při  

objednávce nad 1 500,- Kč na 
www.spalda.cz 

www.trubec.cz 
• 5 % na nákup nad 1 000,- Kč  

www.kockarium.cz 
• 10 % při nákupu nad 1 200,- 

Kč 
• 5 % při nákupu nad 350,- Kč  

www.dogrear.cz 
• 10 % na psí matrace a další 

produkty pro psy 
• 10 % na sedací vaky  

www.rybarskepotre
by-shop.cz 
• 100 % na dopravu při ob-

jednávce nad 1 200,- Kč 
• 5 % při nákupu nad 2 000,- 

Kč  

www.shop-army.cz 
• 10 % na veškerý sortiment 

kamenné prodejny i e-shopu, 
mimo zboží ve slevě, slevy 
nelze kombinovat 

www.brumino.cz 
• 10 % na vše, do poznámky 

napište číslo Senior Pasu  

www.tiskni-online.cz 
• 20-50% slevu lze uplatnit  

v e-shopu na www.tiskni-on-
line.cz, v košíku do políčka 
voucher vložte kód:  
SENIOR/050 a do poznámky 
zadejte číslo Senior Pasu,  

• 30 % sleva se vztahuje na 
foto obrazy, fotografie, foto 
sešity, foto kalendáře a lze ji 
uplatnit na e-shopu 
www.tiskni-online.cz  

www.relaxprodeti.cz 
• při objednávce nad 500,- Kč 

(bez poštovného a balného) 
od nás získáte 1 × šablonu 
formátu A4 a 1 × šablonu 
A5 zdarma (odpovídá slevě 
15 %)  

www.sport-mikes.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu 

www.cycology.cz 
• 5 % na kompletní sortiment, 

mimo značky Garmin.  
Po registraci do e-shopu  
Cycology/Mladý horal  
a zapsání čísla Senior pasu 
do poznámky budou 
všechny ceny zobrazeny 
jako finální se slevou.  
Při dalším přihlášení bude to 
stejné.  

www.velo-blazek.cz 
• 5 % na nabídku e-shopu, 

slevy se nesčítají  

www.vltaviny.cz 
• při objednávce 1 seniorská 

vstupenka ZDARMA  
do Muzea vltavínů  

Revenium, z.s. 
• 10% sleva z ceny kávy  

při zadání kódu KAVA10 
www.revenium.cz 

www.gerti-gundel.cz 
• 10% sleva na vše –  

do poznámky napište číslo 
Senior Pasu 

www.harecker.cz 
• 10% sleva na celý sorti-

ment, do poznámky zadejte 
číslo Senior Pasu 

www.mulex.cz 
• 10% sleva na vše,  

do poznámky zadejte číslo 
Senior Pasu 

www.skk-guss.cz 
• 10% sleva na vše,  

do poznámky napište číslo 
Senior Pasu 

www.nadobi-baf.cz 
• 10% sleva na vše,  

do poznámky zadejte číslo 
Senior Pasu 

www.velkoobchod-
caje.cz 
• 5% sleva na celý sortiment,  

do poznámky napište číslo 
Senior Pasu 
www.velkoobchod-caje.cz 

www.luxusninadobi.cz 
• 10% sleva na vše,  

do poznámky zadejte číslo 
Senior Pasu  

www.sirupyjednabasen.cz 
• 10% sleva na nákup  

v e-shopu, do poznámky 
prosím zapište držitel SP  
a číslo karty Senior Pasu 
www.situpyjednabasen.cz 

www.nebevhube.info 
• 5% sleva na veškerý sorti-

ment  

www.pavelnovak.cz 
• 10 % na zboží zakoupené přes 

www.pavelhovak.cz/obchod 
senior musí do poznámky 
uvést Senior Pas.

OKRES ZNOJMO  /  E-SHOPY E-SHOPY



Aktivní stáří – recept na dobrý  
zdravotní stav a životní pohodu  
Veškeré informace o dobrovolnictví lze nalézt  
na webu ADRA: 
adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/ 
nebo přes e-mail: Vlastimil.Halfar@adra.cz  
Ing. Vlastimil Halfar, vedoucí DC ADRA Brno 
Cejl 37/62, Brno 602 00 
tel.: 733 59 84 94

DOBROVOLNÍKEM  
v každém věku

Dávat znamená mnoho získat 
ADRA je humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Nouze je v západním světě nejčastěji definovaná jako  
samota a nemoc. Naši dobrovolníci navštěvují osamělé a nemocné seniory v zařízeních nebo v domácnostech a poskytují 
jim svůj volný čas. Dobrovolník si s klientem povídá, jde s ním na procházku nebo jinak tráví společný čas. 
Jako dobrovolníci u nás pracují muži i ženy, studenti, zaměstnané osoby, ale také aktivní senioři. A právě aktivní seniory 
chceme oslovit a nabídnout jim spolupráci. 
 

Proč právě seniory? 
► Mají životní zkušenosti 
► Jsou spolehliví a věrní 
► Většinou nikam nespěchají 
► U svých klientů tráví nejvíce dobrovolnických hodin 
 

Co seniorům dobrovolnictví přináší? 
► Pocit smysluplnosti 
► Naplnění potřeby být užitečný 
► Uvědomění si vlastní hodnoty  

a přínosu pro společnost

INZERCE

Ochotným seniorům umožníme zapojení do dobrovolnického pro-
gramu.  Senioři poté mohou být inspirací pro ostatní a předávat své 
příběhy, zkušenosti a znalosti o dobrovolničení svému okolí, rodině  
či novým dobrovolníkům. 

Senior-dobrovolník vnímá aktivně a smysluplně strávený čas, který na-
pomáhá jeho psychickému i fyzickému zdraví, pocitu hodnoty a pří-
nosu pro společnost, včetně pocitu dobře vykonané práce. 

Dobrovolnické centrum ADRA v Brně zajistí odborné vyškolení pro zá-
jemce o dobrovolnictví. Po vystavení smlouvy o výkonu dobrovolnické 
služby seniora-dobrovolníka pojistí a uvede ke klientovi. 

V Jihomoravském kraji byly nejlépe  
ohodnoceny tyto instituce:
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Prověřeno SENIORY
… aby se seniorům lépe žilo

PROVĚŘENO SENIORY

Senioři jsou významnou, ale i křehkou skupi-
nou, která si zaslouží naši pozornost a přede-
vším péči. Projekt Prověřeno seniory přináší 
seniorům do života kvalitu v podobě důvěry 
v prověřené subjekty, příležitost volnočaso-
vých aktivit i společenskou osvětu. 
 
Dnešní senior je aktivní, rád cestuje, navště-
vuje kulturní akce, vzdělává se a v neposlední 
řadě také s oblibou nakupuje. Rychlý vývoj 
současného života je pro seniory mnohdy 
neznámý a někdy nesnadno pochopitelný, 
proto se projekt Prověřeno seniory zamě-
řuje právě na tuto oblast a nabízí seniorům 
pomocnou ruku.  
 
Hlavní náplní projektu je ochrana seniorů 
před nekalými praktikami prodejců. V první 
řadě prověřuje obchodníky a jejich služby, 
na druhé straně pak poskytuje seniorům 
možnost získat informace v bezpečném  
obchodním světě online. Díky své aktivní 
přínosné činnosti získal projekt Prověřeno 
seniory podporu Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR. 
 
Díky odbornému prověření obchodních 
subjektů, které probíhá za podrobného  
dohledu Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace, z.s., je obchodníkům, kteří splňují 

požadavky na přívětivé podmínky pro seni-
ory, udělena značka Prověřeno seniory. 
Seznam důvěryhodných obchodníků,  
kteří seniorům poskytují spolehlivé služby,  
kvalitní zboží a profesionální zákaznickou 
péči, je současně zveřejněn na stránkách 
projektu www.proverenoseniory.cz.  

 
Značka Prověřeno seniory je zárukou toho, 
že subjekt, který nese toto označení, je pro-
věřený a pro seniory důvěryhodný. Zákazník 
může mít jistotu, že na něj nebudou zkoušeny 
nekalé praktiky a jiné podvodné jednání.  
 
Hodnotící komise posuzuje jednotlivé  
subjekty podle následujících kritérií: 
 
1. Přístup a bezpečnost  
► Bezbariérový přístup  
► Parkovací místo pro seniory  
► Udržovaný přístup do provozovny  
► Sada první pomoci  

2. Poskytované služby  
► Možnost platby kartou  
► Možnost doručení zakoupeného zboží  

domů  
► Fronty do pěti minut  
► Přehledné objednání a fakturace  

 
3. Obchodní podmínky  
► Přehledné obchodní podmínky  
► Dodržování spotřebitelských práv 
► Informování seniorů o jejich právech  
► Informování seniorů o možnosti odstou- 

pení od smlouvy  
► Informování seniorů o právech při rekla- 

maci  
► Dodržování lhůt a termínů  

 
4. Obsluha  
► Vlídná a příjemná obsluha  
► Obsluha proškolená v poskytování první  

pomoci  

 
5. Prostředí 
► Vlídné a klidné prostředí  
► Čisté prostředí  
► Čisté sociální zařízení  
► Dostatečné osvětlení  
► Nápisy vhodnou velikostí a písmem  

Edukativní přednáška  
BEZPEČNÉ  
NAKUPOVÁNÍ  
PRO SENIORY  
 
Především u seniorů je důležité posílit 
pocit, že na to nejsou sami. Přednáška je 
zaměřena na nakupování online. Odborný 
lektor provede seniory světem interneto-
vého nákupu, poradí, jak se lépe oriento-
vat ve svých právech a jak odhalit nekalé 
jednání ze stran prodejců.  
Aktuální termíny přednášek  
najdete na webových  
stránkách projektu  
www.proverenoseniory.cz 
 
VSTUP ZDARMA, registrace nutná.  
Rezervovat místo můžete e-mailem  
nebo telefonicky:  
info@seniorpasy.cz ● +420 725 534 865




