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ÚVODEM...

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SENIORY

Vážení držitelé Senior pasů
Kraje Vysočina, milí přátelé,
počtvrté vám děláme radost prostřednictvím katalogu poskytovatelů slev a výhod vážících se k projektu Kraje Vysočina na podporu
obyvatel v předseniorském a seniorském věku. Jsem rád, že každým
rokem vydáváme víc a víc jeho kusů. Díky vám jedou rotačky v tiskárně naplno. Senior pas Kraje Vysočina v současnosti vlastní více
než 22 tisíc držitelů. V přímé úměře se také zvyšuje počet poskytovatelů slev a výhod. Z původní padesátky jich dnes máme už více
jak 250, a to už je velká paráda! Těší mě, že s naskakujícími čísly se
násobí také výše úspory ve vaší peněžence. Kdo chce, může ušetřit
až tisíce korun. Nabídka slev a výhod je opravdu široká. Zahrnuje
zejména volnočasové a společenské aktivity. Díky Senior pasům
Kraje Vysočina se můžete vzdělávat, cestovat, sportovat či výhodně
nakupovat. Stěžejní je přitom pro nás podpora aktivního životního
stylu u generace 55+.

Slevy a výhody šité na míru
seniorům Kraje Vysočina
Se Senior pasem Kraje Vysočina dokáže to, co jiní ne. A to poručit větru ve vaší peněžence.
Jeho držitelé totiž mohou využívat četné slevy a výhody. Ať už jde o celoroční nabídku
či speciální časově omezené akce. Úspory přitom mohou dosahovat tisíců korun ročně.
Díky Senior pasům Kraje Vysočina můžete levněji cestovat, relaxovat, navštěvovat kulturní akce stejně jako muzea a galerie, bavit se, a nebo ušetřit při nákupu spotřebního
zboží od elektra po lékárnu. Využít ho můžete také při výběru dárků pro vnoučata.
To všechno se počítá. Za pozornost tak stojí všechny nabídky. Pečlivě je vybíráme,
přičemž každého poskytovatele poznáte dle samolepky s logem Senior pasů. Obrovskou výhodou je pak možnost využívat slevy a výhody po celé
České republice a také za hranicemi. Třeba v Dolním
Rakousku.

Z pozice náměstka hejtmana Kraje Vysočina mě těší, že vytváříme
řadu příležitostí, které mění život starší generace k lepšímu a zároveň podporují mezigenerační soužití. Datum narození nepovažujeme za zpomalovací retardér, ale naopak za vzletovou dráhu.
Jediný limit v rozletu je přitom zdraví, které může někdy zlobit. Že se
vám tento přístup líbí, o tom svědčí nejen vaše četné reakce a postřehy, ale také tento katalog. Letošní číslo je tak opět trochu jiné
než loňské vydání. To znamená, že se vám vždy snažíme přinášet
něco nového, neokoukaného a přitom nepříliš nákladného. Tímto
mi dovolte popřát vám příjemné čtení, spoustu zážitků se Senior
pasy Kraje Vysočina a ať máte každý den důvod k úsměvu. Úsměv
totiž sluší každému!

Počítejte s námi:
Ze srdce Váš

MGR.

PAVEL FRANĚK,

1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věci
a nestátních neziskových organizací
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✔ Slevy od 5 do 50 %
✔ Celoroční i sezónní nabídka výhod
✔ Slevy a výhody nejen v ČR, ale také v zahraničí
3

BUĎTE AKTIVNÍ SE SENIOR PASY KRAJE VYSOČINA

Celoroční jízda se Senior pasy
Kraje Vysočina

Celoživotní vzdělávání
– když je učení radost ...

Jak už dobře víte, pod hlavičkou Senior pasů Kraje Vysočina se stále něco děje. Kdo za to
může? No přece jejich tým, který pro vás připravuje tradiční a oblíbené akce, ale také řadu
novinek. Díky tomu nemusíte „sedět doma“, ale můžete se bavit, tvořit, potkávat se nejen
s vrstevníky, prostě žít naplno. V zimních měsících se pravidelně koná Karnevalová tour
Kraje Vysočina a létu pak sluší Letní dovádění s Vysočinou. Držitelé Senior pasů Kraje
Vysočina jsou také zváni na největší setkání rodin v Šiklově mlýně či Rodinný den Kraje
Vysočina a věříme, že se vám líbil i letošní Týden pro rodiny. A třeba zopakujeme i karneval na ledě. Speciálně pro vás je pak pořádána oslava Svátku seniorů, kde vystupují známé
tváře a naše bránice dostávají pěkně zabrat. Velký úspěch měla také novinka, kterou byly
Seniorské dny na Senior Pointech. A na programu toho máme ještě spoustu dalšího.
Stačí si jen vybrat a už teď se na vás moc těšíme!

Srovnání hovoří jasně! Nic vás nebaví tolik jako možnost vzdělávat se. Zájem o vzdělávací
aktivity každoročně stoupá. V souvislosti s tím rozšiřujeme jejich nabídku pro generaci 55+.
Už nějaký ten pátek na Vysočině pořádáme kurzy Univerzity třetího věku. Buď můžete
docházet na klasické přednášky jako v případě pěti krajských domovů pro seniory či Vysoké
školy polytechnické Jihlava, a nebo se zúčastňovat virtuálních kurzů jako je tomu v Novém
Městě na Moravě. Možnosti celoživotního vzdělávání se přitom snažíme rozšířit a tím
pádem zpřístupnit také do menších obcí našeho regionu. Ideálním případem k tomu je
pořádání Letní školy pro seniory, která každoročně probíhá od července do září napříč
Vysočinou. Trefou do černého pak jsou pravidelné akce na Senior Pointech. Ať už v jejich
sídlech či větších prostorách se pravidelně uskutečňují přednášky, besedy, rukodělné
dílny, vzdělávací jazykové a počítačové kursy,
vycházky, cvičení a další aktivity. Zmínit musíme také již zavedenou Vírskou univerzitu třetího věku, která se každoročně koná za podpory
Kraje Vysočina.

Bavte se,
těšte se,
buďte při tom !
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KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SENIORY

Senior Point – navštivte místo,
kde rázem omládnete
Proč přijít za námi?
✔ přátelské prostředí
✔ proškolený tým pracovnic
✔ pravidelné vzdělávací a volnočasové programy
✔ speciální akce
✔ možnost odpočinku a setkávání s vrstevníky
✔ základní poradenství a nasměrování na odbornou pomoc
✔ internet
✔ informace o seniorských aktivitách na Vysočině
✔ registrace do projektů Rodinné a Senior pasy Kraje Vysočina
✔ převážná část služeb poskytována zdarma
✔ otevřeno od pondělí do pátku

Najdete nás:
HAVLÍČKŮV BROD
Rubešovo náměstí 171
Otevírací doba:
pondělí, středa: 8:00-12:00 a 13:0 -17:00 hod.
úterý, čvrtek, pátek: 8:00 - 12:00 hod.

JIHLAVA - Palackého 26
Otevírací doba:
pondělí - pátek: 8.00 - 17.00 hod.
PELHŘIMOV
Hodina H, z.s., Hrnčířská 111
Otevírací doba: pondělí - pátek: 10.00 - 16.00 hod.

TŘEBÍČ
MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6
Otevírací doba:
pondělí, středa: 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek: 8.00 - 14.00 hod.
pátek: 8.00 - 13.00 hod.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Studentská 4
Otevírací doba:
pondělí-pátek: 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Zastavte se a uvidíte, že se vám tu bude líbit.
6
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RÁJ SPÁNKU

50e%
va
sl

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

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

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

50e%
va

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

30. 6. – 2. 7. 2017

sl

1. 7. – 3. 9. 2017

50e%
va

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

AREÁL SPORTU A KULTURY

RÁJ SPÁNKU
50 % na prostěradlo při zakoupení matrace
nad 5000 Kč v termínu červenec, srpen,
prosinec 2017 a leden 2018.
50 % na rošt (neplatí na motorové rošty)
při zakoupení setu – postel, rošt, matrace –
v termínu červenec, srpen, prosinec 2017
a leden 2018.
Specializovaná prodejna zaměřená na zdravý spánek
a vybavení ložnic.
NEJSME OBYČEJNÝ OBCHOD! Dokážeme Vám
poradit s výběrem správné postele, matrace, roštu,
přikrývky, polštáře, povlečení a dalších doplňků do
Vaší ložnice či dětského pokoje.
Vystaveno máme více než 60 postelí a přes 130 druhů

ZÁŽITKOVÉ KOUPELE - NMNM

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR
Dolní Rožínka 5, 592 56
602 750 130
info@sikland.cz
www.sikland.cz
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MASÁŽE - NMNM
matrací k vyzkoušení.
Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet na prodejně
v Jihlavě.
JSME TU PROTO, ABY SE VÁM LÉPE SPALO.
RÁJ SPÁNKU
Žižkova 10, 586 01 Jihlava
777 066 006, 777 553 395
info@raj-spanku.cz
www.raj-spanku.cz
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Kupon je platný při předložení karty Senior Pas. Slevy se nesčítají a vztahují se
pouze na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

1. 7. – 31. 8. 2017

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

Budova historické sýpky ze 17. století je proměněná
na stylový strašidelný zámek.
Čekají na Vás tři rozsáhlá patra se strašidelněfantastickou expozicí, 3D kino, strašidelný výtah
a zcela nové zámecké nádvoří s pohádkovými
domečky na kuřích nožkách, soškami pohádkových
postaviček a skákacím hradem.
Všude se to hemží strašidly. Potkáte čarodějnici,
kostlivce, čaroděje, prince začarovaného v žabáka,
draka, rytíře a další monstra, která zámek obývají.
Z každého rohu se ozývají děsivé zvuky. Chřestění
kostlivců vybízí k panickému útěku a ječení ježibab
se zařezává do morku kostí.

sl

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

1. 7. – 3. 9. 2017

50 % na základní vstupné každou středu
v termínu 1.7. - 3.9. 2017.

50e%
va

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

Celý areál má cca 10.000m², z toho je asi 6.000m²
travnatých ploch, které slouží pro odpočinek
a ležení. Kromě 3 vyhřívaných bazénů bazénů je zde
také terasa s celodenním bufetem, kde se mohou
návštěvníci občerstvit, 2 hřiště na plážový volejbal,
dětské koutek, skákací trampolína a stůl na stolní
tenis. Po předchozí dohodě lze pronajmout
antukové tenisové hřiště nebo krytý tenisový kurt
s umělou trávou s písečným vsypem. Provoz
koupaliště probíhá podle počasí od června do konce
srpna.

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

30. 6. – 2. 7. 2017

K jednomu zakoupenému vstupu
na koupaliště druhý vstup zdarma
v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017.

ROYAL FAMILY
AREÁL SPORTU A KULTURY
Dr. Veselého 754
Bystřice nad Pernštejnem 593 01
566 551 028 (hala), 774 087 093 (ubytování)
info@arealsportu.cz
www.arealsportu.cz

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

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

AREÁL SPORTU A KULTURY

K masáži káva zdarma (všechny druhy)
v termínu červenec 2017, srpen 2017,
prosinec 2017, leden 2018
Profesionální zázemí masérny zaručuje zákazníkům
kvalitní služby. Mezi nejvyhledávanější patří klasické
sportovní a relaxační masáže, zejména masáž zad, šíje,
unavených nohou. Našimi klienty jsou profesionální
i kondiční sportovci, běžná veřejnost i senioři.
K oblíbené relaxaci patří masáž zad lávovými kameny,
které prohřejí, teplem uvolní a následně rozmasírují
zatuhlé svalstvo. Naší specialitou jsou masáže
barmské. Rodilý masér z Barmy v nich velmi efektně
pojí to nejúčinnější z klasické české a asijské reflexní
masáže. Služby masérů nabízíme po celou otevírací
dobu areálu Městských lázní.

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN

ZÁŽITKOVÉ KOUPELE - MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ
MĚSTO NA MORAVĚ
Hornická 1495,
592 31 Nové Město na Moravě
566 598 850, 727 950 663
mestske.lazne@nmnm.cz
www.lazne.nmnm.cz

MASÁŽE - Městské lázně NMNM
MASÁŽE - MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ
Hornická 1495,
592 31 Nové Město na Moravě
566 598 850, 727 950 663
mestske.lazne@nmnm.cz
www.lazne.nmnm.cz
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BALÓNOVÝ ZÁMEK RADEŠÍN

50e%
va
sl

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

1. 7. – 31. 8. 2017

ROYAL FAMILY
Havlíčkova 5627/28b
Jihlava 586 01
777 154 800
royal.jihlava@gmail.com
www.royal-family.cz

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

Patří k vyhledávaným procedurám místního wellness.
Přináší uvolnění, působí blahodárně na tělo i mysl.
Účinky spočívají v prohřátí celého těla a v organickominerálním působení koupele na celý organismus.
Aktivní látky a minerály uvolňují svaly a tkáně
a podporují tak regeneraci a hojení. V nabídce je
Růžová, Pivní, Rašelinová, Čokoládová, Konopná
a Magnéziová, z nichž každá přináší specifický účinek
na pleť, nervový systém či regeneraci svalů. Lze si ji
užít o samotě, nebo ve dvou, soukromí, příjemné
prostředí, tematická dekorace a osvěžující nápoj jsou
samozřejmostí.

sl

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

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

K zážitkové koupeli lázeňské oplatky
zdarma v termínu červenec 2017, srpen
2017, prosinec 2017, leden 2018

50e%
va

1. 7. – 31. 8. 2017

Royal Family - nový salon krásy a odpočinku se rychle
dostává do povědomí nejen jihlavské veřejnosti.
Využijte u nás celou řadu kadeřnických,
kosmetických, vizážistických či taterských služeb.
Rovněž je pro Vás k dispozici manikúra, pedikúra
a permanentní make-up. Snažíme se vyplnit všechna
přání zákazníka, dokážeme poradit, nebojíme
se experimentovat.
Přestože jsme otevřeni jen krátce, již nyní máme
širokou základnu spokojených zákazníků. Přijďte
i Vy vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je být součástí
královské rodiny.

1. 7. – 31. 8. 2017

1. 7. – 31. 8. 2017

50 % na veškeré kosmetické služby mimo
prodloužení řas a permanentního make-upu
50 % na pedikúru - každý čtvrtek
v termínu 1. 7. - 31. 8. 2017.

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE n. PERNŠTEJNEM
Sledujte nás na sociálních sítích nebo navštivte
www.royal-family.cz
Pokud u nás strávíte více jak tři hodiny, proplatíme
Vám parkováni v krytých garážích v areálu Jihlavských
teras.
Pro zákazníky Royal Family poskytujeme WiFi a kávu
nebo čaj ZDARMA.

ZÁŽITKOVÉ KOUPELE - Městské lázně NMNM

1. 7. – 31. 8. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018

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

ROYAL FAMILY

Přijeďte si odpočinout do klidného hotelu
v malebné vesničce Radešín, nedaleko Žďáru nad
Sázavou. Přivítají Vás lesy a rybníky, které navodí tu
správnou atmosféru pro relaxaci a klidné procházky.
Z Radešína se můžete vydat na různé výlety.
Hotel nabízí 75 lůžek ve 2, 3 či 4 lůžkových pokojích.
Stravování je zajištěno v hotelové restauraci, kde
mimo jiné můžete vyzkoušet piva z místního
pivovaru, který se nachází přímo v prostorách
hotelu. Pokud budete mít štěstí, můžete při snídani
sledovat práci mistra sládka. K Vašemu pobytu

Prozkoumejte s námi vzdušné proudy Vysočiny.
Darujte rodině nevšední zážitek. Naše společnost je
rodinného typu a létá s balónem pro maximálně
6 osob. Létáme pouze na Vysočině, která je kouzelná
svou rozmanitostí. Můžete využít zázemí našeho
zámku a strávit u nás příjemný víkend spojený s letem
balónem. Pro starší osoby nebo osoby se zdravotním
omezením nabízíme možnost využít náš speciální koš
se sedačkou a nemusí tak stát celou hodinu,
ale budou pohodlně sedět a kochat se přírodou.

1+r1ma

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR
Radešín 11, 592 55 Bobrová
Tel.: 733 747 001
info@hotelradesin.cz
www.balonovyhotel.cz

zda

BALÓNOVÝ ZÁMEK RADEŠÍN
Radešín 1, 592 55 Bobrová
733 322 001
info@balonovyzamek.cz
www.balonovyzamek.cz
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Kupon je platný při předložení karty Senior Pas. Slevy se nesčítají a vztahují se
pouze na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

1. 7. – 31. 8. 2017

EXPOZICE ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

BALÓNOVÝ ZÁMEK RADEŠÍN
při zakoupení jedné letenky, druhá s 50 %
slevou pro fyzicky znevýhodněného seniora
v termínu 1. 7. – 31. 8. 2017.

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

si můžete přiobjednat let horkovzdušným balónem
a užít si krásy Vysočiny z výšky.

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

2+1 při objednání pobytu na 2 noci 1 noc
zdarma (platí vždy pro ubytování od
pondělí do čtvrtku)
v termínu 1. 7. - 31. 12. 2017.

zda

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

1. 7. – 31. 8. 2017

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN

1+r1ma

1. 7. – 31. 8. 2017

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem se nachází
v památkově chráněné budově na Masarykově
náměstí. Vlastivědné muzeum je regionálně zaměřené
na oblast Bystřicka, jehož historie je datována od
poloviny 13. století a je spjata se slavným rodem
Pernštejnů. Výstavní trasy v suterénu muzea zahrnují
expozice s názvy Mineralogie, Živé ryby Vysočiny
a Uran na Vysočině. V 1. patře pokračuje expozice
Vývoj a historie města Bystřice nad Pernštejnem,
Horácká světnička, Prádelna, Ukázky původních
řemesel, Stará škola s kabinetem, Štěpánovská litina
a Síň odkazu Mistra Aloise Lukáška.

MUZEUM STRAŠIDEL V PELHŘIMOVĚ

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE NAD PENŠTEJNEM
Masarykovo nám. 1,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 590 365/366
muzeum.bystricko@tiscali.cz
www.muzeumbystricko.cz

1. 7. – 31. 8. 2017

1. 7. – 31. 8. 2017

50 % na plné vstupné
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

1. 7. – 31. 8. 2017

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

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT
Palackého 47, 393 01 Pelhřimov
565 321 327, 777 601 304
muzeum@dobryden.cz
www.dobryden.cz

EXPOZICE ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
K jedné zakoupené vstupence
(pro dospělou osobu) druhá zdarma
v termínu každé pondělí od 1.7. - 31.8. 2017
Expozice Zlaté české ručičky – světové unikáty ze
sirek – funkční kytary, housle, mandolíny, historické
vázy, obrazy – vše ze sirek – přes 90 exponátů, 571
871 sirek a 248 344 zápalkových hlaviček - 63 310
hodin práce jediného člověka (autor: Tomáš Korda).
A navíc: největší plyšák (4 metry), funkční kamenné
housle, parní stroj ze skla, největší "půllitr", kostely
z 63 tisíc zrnek rýže, obraz z těstovin a nevídaná
miniaturizace Muchovy Slovanské epopeje...
A v zahradě: největší ježek v kleci, obří mamut
z proutí, rekordní kuchyně ...
Vítejte tedy ve světě obřích předmětů i miniatur,

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD

z 10 800 špejlí, rekordní kartáček na zuby a stovky
dalších exponátů.

šikovnosti, nápadů, boží trpělivosti, recese, ale
i tisíců hodin práce, kterou mnozí autoři při
vytváření rekordů odvedli. Muzeum Vás provede
i rozsáhlou fotogalerií plnou nevídaných výkonů
siláků, vytrvalců, kaskadérů, mistrů řemesel ...
zkrátka lidí, kteří drahocenné dny a roky svého
prchajícího života nezaprodali pouhému vysedávání
u televize, internetu či mobilního telefonu. Těšit se
můžete také na Rekordmanskou Síň slávy.
EXPOZICE ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
náb. Rekordů a kuriozit 811,
393 01 Pelhřimov
565 323 163
agentura@dobryden.cz
www.dobryden.cz

50e%
va
sl

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ (Komenského)

10le0v%
a
s

50e%
va
sl

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

Zcela ojedinělá expozice v srdci České republiky
se stovkami nevídaných exponátů – otevřeno
denně, po celý rok!
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší,
nejvytrvalejší … to vše jsou přívlastky, s nimiž se
v naší expozici setkáte na každém kroku. Muzeum
rekordů a kuriozit mapující unikátní výkony českých
(i světových) rekordmanů zapsaných v České knize
rekordů sídlí v Pelhřimově – českém městě rekordů.
V expozici můžete obdivovat téměř půlmetrákový
čokoládový zámek, funkční jízdní kolo ze dřeva,
nejmenší motorku ve střední Evropě, Pražský hrad

sl

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

1. 7. – 31. 8. 2017

K jedné zakoupené vstupence
(pro dospělou osobu) druhá zdarma
v termínu každé pondělí od 1.7. - 31.8. 2017

50e%
va

1. 7. – 15. 7. 2017

MUZEUM STRAŠIDEL V PELHŘIMOVĚ
Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 321 548
e-mail: galeriem@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz

1. 7. – 31. 12. 2017

V pelhřimovském Muzeu strašidel naleznete unikátní
naučnou expozici. Vystavené exponáty jsou repliky
nadpřirozených bytostí, které se v okolí Pelhřimova
skutečně vyskytují nebo vyskytovaly. Toto je doloženo
nejen ve vyprávěních očitých svědků, ale i zapsáno ve
vlastivědných sbornících. Můžete se zde pod
kamennými klenbami zblízka setkat za doprovodu
hrůzostrašných zvuků a válející se mlhy například
s hejkalem, raráškem, klekánicí, bludičkami či
vodníkem. Exponáty jsou převážně z vosku, ve
skutečné velikosti a jsou opatřeny podrobným
popisem a charakteristikou jejich chování. Muzeum

AREÁL ŠIKLAND

1. 7. – 31. 12. 2017

1. 7. – 31. 8. 2017

1 + 1 - k zakoupené vstupence pro dospělou
osobu druhá pro dospělou osobu zdarma
v termínu každé pondělí od 1. 7. – 31. 8. 2017.

je umístěno v prostorách sklepení bývalého
Purkrabského domu čp. 17 na Masarykově náměstí
v Pelhřimově.

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV

1. 7. – 31. 8. 2017

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

MUZEUM STRAŠIDEL V PELHŘIMOVĚ

50e%
va
sl

Poslední sobota v měsíci patří v galerii dětem!
Výtvarné dílny začínají vždy v 15 hodin a tematicky
se vztahují k právě probíhajícím výstavám.
Vlákna, klubka, tkaniny je název výstavy, kterou je
v galerii možné navštívit do 20. srpna. Tématem je
práce s textilem v současném umění a v rámci
výstavy bude probíhat řada doprovodných
programů (přednášky, dílny, koncerty). Vznikat bude
také kolektivní gobelín.
Na podzim galerie nabídne výstavu současné české
a slovenské kresby a také představí současný český
street art.

s

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkovo náměstí 19,
580 01 Havlíčkův Brod
569 429 151
muzeum@muzeumhb.cz
www.muzeumhb.cz

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ (Komenského)
100% na vstupné so-ne,
50% na vstupné út-pá,
v termínu 1. 7. - 31. 12. 2017.

10le0v%
a

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
Komenského 10, 586 01 Jihlava
567 301 680
ogv@ogv.cz
www.ogv.cz

50e%
va
sl

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

nástup komunismu v 50. letech a dokumentace
současnosti. Veřejnosti slouží také muzejní odborná
knihovna. Muzeum, kromě jiných publikací, vydává
každoročně, ve spolupráci se Státním okresním
archivem v Havlíčkově Brodě, vlastivědný sborník
Havlíčkobrodsko. Provoz je celoroční, každý den od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin, kromě pondělí. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

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

1. 7. – 31. 12. 2017

Historie havlíčkobrodského muzea, jednoho
z nejstarších regionálních muzeí vlastivědného typu
v Čechách, se odvíjí od roku 1874. Dnešní Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací
Kraje Vysočina. Muzejní činnost se zaměřuje na péči
o sbírky, pořádání výstav a přednášek pro školy
a veřejnost, příměstské tábory, badatelskou
a publikační činnost, archeologické dohledy aj.
Pracovníci muzea se zabývají archeologií, historií
města a regionu, sklářstvím, železářstvím,
osobnostmi jak byli Karel Havlíček Borovský, Jaroslav
Hašek, Jan Václav Stamic, Bohuslav Reynek aj.
Z novější historie jsou mapovány osudy židovských
spoluobčanů za 2. světové války, vysídlení Němců,

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

NÁBYTEK STREET

1+r1ma

zda

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

s

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD
50 % sleva na vstupné ÚT – NE
v termínu od 1. 7. – 31. 12. 2017.

10le0v%
a

1. 7. – 31. 12. 2017

AREÁL ŠIKLAND
Zvole 49, 592 56
566 567 400
info@sikland.cz
www.sikland.cz

1. 7. – 31. 12. 2017

Šikland je komplex 3 zábavních areálů s největší
nabídkou služeb a zábavy v České republice. Ve Zvoli
nad Pernštejnem se nachází největší areál Šiklův mlýn,
známý jako westernové městečko a Motosport military
offroad areál. V Dolní Rožínce pak Strašidelný zámek
Draxmoor. Přijeďte do překrásné přírody v srdci kraje
Vysočina a zažijete zde aktivní zábavu i odpočinek.
V Šiklově mlýně na vás čeká celodenní program ve
westernovém městečku, relax v aquaparku, zvířátka
v zooparku a spousta dalších zážitků na připravených
atrakcích.
Hlavní, prázdninová sezóna 2017 startuje 1. července,
areál Šiklův mlýn bude mít OTEVŘENO NONSTOP
s programem od úterý do neděle až do konce prázdnin.

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ (Masarykovo nám.)

1. 7. – 31. 12. 2017

1. 7. – 15. 7. 2017

50 % na základní vstupné
v termínu 1. 7. – 15. 7. 2017.

1. 7. – 31. 12. 2017

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

AREÁL ŠIKLAND

NÁBYTEK STREET
51+1 ZDARMA: k jedné zakoupené matraci
druhá zdarma
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.
Jsme společnost navazující na dlouholetou tradici
prodeje a výroby nábytku na Vysočině. Zaměřujeme
se především na kvalitní a moderně laděný nábytek
převážně od českých výrobců. Kvalitu a preciznost
námi nabízeného nábytku zajišťujeme pečlivým
výběrem a osobní znalostí našich dodavatelů. Náš
sortiment si můžete osobně prohlédnout v našich
prodejnách v Jihlavě a Velké Bíteši. Naši ochotní
a zkušení zaměstnanci Vám rádi pomohou a poradí
s výběrem jakéhokoli nábytku nebo bytových
doplňků tak, abyste od nás odcházeli vždy
spokojeni. Dále nabízíme zakázkovou výrobu

50e%
va
sl

MUZEUM JEMNICE
a prodej rozličného nábytku dle Vašich požadavků
za vynikající ceny.
NÁBYTEK STREET
Havlíčkova 35, Jihlava 586 01
567 302 440, 732 430 559
nabytekstreet@seznam.cz
www.nabytekstreet.cz

50e%
va
sl

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

1. 7. – 31. 12. 2017

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

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.

MUZEUM ŘEMESEL MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod 580 01
569 427 035, 604 907 936
galerie@galeriehb.cz
www.galeriehb.cz

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

1. 7. – 31. 12. 2017

50 % na vstupné ÚT - PÁ,
100 % na vstupné SO - NE
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

sl

1. 7. – 31. 12. 2017

Do 27. srpna nabídne galerie výstavu děl známého
českého malíře Rudolfa Kremličky (1886-1932), ve
které se prolínají figurální motivy s krajinomalbou.
Na podzim se seznámíme s místní mladou generací
umělců na výstavě Běguni a následně si také
představíme dílo jihlavského rodáka, malíře
Gustava Kruma (1924 – 2011).

50e%
va

1. 7. – 31. 12. 2017

1. 7. – 31. 12. 2017

100% na vstupné so-ne,
50% na vstupné út-pá,
v termínu 1.7. - 31. 12. 2017.

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
Masarykovo nám. 24, 586 01 Jihlava
567 309 722
ogv @ogv.cz
www.ogv.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

1. 7. – 31. 12. 2017

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

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ (Masarykovo nám.)

Muzeum řemesel Moravské Budějovice
(pobočka Muzea Vysočiny Třebíč)
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice 2
568 421 100
m.budejovice@muzeumtr.cz
www.muzeum.mbudejovice.cz

MUZEUM JEMNICE
50 % na vstupné
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.
Muzeum sídlí na náměstí v měšťanském domě,
v jehož zadní části zůstala zachována stáj
a hospodářské budovy z přelomu 19. a 20. století.
Stálé expozice jsou věnované dějinám města
Jemnice a Běhu o Barchan. Společně se společností
Jemča a. s. byla instalována dlouhodobá výstava,
která mapuje zdejší historii zpracování čaje. Turisté
se mohou dozvědět mnoho zajímavostí
a prohlédnout si krásné fotografie i stroje, které
v minulosti sloužily k balení čajů.
Otevírací doba:
květen-červen, září otevřeno v sobotu a neděli;
červenec-srpen denně mimo pondělí; 9-12, 13-17
hodin. Během roku dle dohody.

50e%
va
sl

HRAD KÁMEN - POBOČKA MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV
MUZEUM JEMNICE
(pobočka Muzea Vysočiny Třebíč)
nám. Svobody 75, 675 31 Jemnice
Telefon: 734 165 078
info@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz

50e%
va
sl

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

1. 7. – 31. 12. 2017

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

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

Muzeum řemesel nabízí expozici řemesel a živností
a expozici historie města a zámku. V budově zámku
se nachází zámecká instalace a část vybraných
řemeslných dílen, v nedalekých Masných krámech
se pak prezentují další řemesla formou autentických
dílen.
Výstava Moravské Budějovice zmizelé (od 1. 7. do
30. 9. 2017) – příběh dvanácti již neexistujících domů,
dílen a dalších míst včetně osudu lidí s nimi spojených.
Výstava Vídeňské svobodné listy (od 14. 10. do 31.
10.) – život české menšiny ve Vídni v letech 1948-1989
zaznamenaný nejen v novinách.

Otevírací doba:
květen-září denně mimo pondělí; 9-17 hodin, říjenduben na objednání.

sl

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

1. 7. – 31. 12. 2017

50% sleva na vstupné
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

50e%
va

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
telefon: 568 408 890
www.muzeumtr.cz

1. 7. – 31. 12. 2017

nabízí v rekonstruovaných prostorách třebíčského
zámku mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem
nás, s nimiž se může návštěvník seznámit ve čtyřech
stálých expozicích – Svět neživé přírody, Svět portálů
a bran, Valdštejnové na Třebíči a Lidé. Místa. Osudy.
Prázdninové akce:
Prázdninové dny v muzeu – 11. 7. a 29. 8.
Kostýmované prohlídky – 21. a 22. 7., 25. a 26. 8.
(přesné termíny na webových stránkách muzea), v
klášteře je žena! aneb málo známý příběh z
třebíčského kláštera z roku 1409.
Rozloučení s prázdninami – 26. srpna Přijďte říct
ahoj letošním prázdninám na třebíčský zámek!

1. 7. – 31. 12. 2017

1. 7. – 31. 12. 2017

50 % na vstupné
v termínu 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017.

HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Otevírací doba:
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin v červenci
a v srpnu otevřeno také v pondělí.

MUZEUM ŘEMESEL MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

1. 7. – 31. 12. 2017

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

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

HRAD KÁMEN - POBOČKA MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV
Sleva : 50% na vstupné
v termínu od 1. 7. - 31. 12. 2017.
Kupón lze využít opakovaně.
Hrad Kámen je původně gotický hrad založený
pravděpodobně v polovině 13. století, byl nazván po
pozoruhodném skalisku, na kterém byl vystavěn. Od
roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví
významného rodu Malovců z Malovic, kteří nechali
hrad přestavět na pozdně renesanční sídlo. Interiéry
hradu vypovídající o dobovém vkusu přelomu 19.
a 20. století. Kromě toho mohou návštěvníci
shlédnout unikátní sbírku dětských kočárků
a především obsáhlou expozici jednostopých
motorových vozidel, vybudovanou ve spolupráci
s Národním technickým muzeem v Praze, výrobci
a soukromými sběrateli.

HRAD KÁMEN
- POBOČKA MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV
Kámen č.p.1. 394 13 Kámen
565 426 609, 721 846 931
hrad.kamen@muzeumpe.cz
www.hradkamen.cz

ling
Bow rma
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

1+r1ma

zda

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

1. 7. – 31. 12. 2017

SPORT-V-HOTEL HROTOVICE

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

Dnešní Muzeum Vysočiny navazuje na práci
Musejního spolku založeného roku 1901. Sídlí v
zámku pánů z Říčan, původně renesanční budově,
která byla po požáru barokně upravena. Prostory
bývalé konírny jsou dnes využívány jako výstavní síň,
v patře zámku je kromě freskového sálu možno
shlédnout expozici připomínající práci významného
sochaře a medailéra Josefa Šejnosta a jeho syna
Zdeňka. Další zámecké místnosti jsou věnovány
měšťanské kultuře 19. století a připomínce doby, kdy
byl zámek využíván jako radnice, s níž souvisí také
budova městské šatlavy.

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV
Masarykovo nám. 12, 393 01 Pelhřimov
565 323 184
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
www.muzeumpe.cz

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

1. 7. – 31. 12. 2017

50% na vstupné
v termínu od 1. 7. - 31. 12. 2017.

zámk

1. 7. – 31. 12. 2017

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí na
Vratislavově náměstí v prostorách zámku. Můžete
zhlédnout expozice místních rodáků – J. Štursy,
V. Makovského – a krajinářskou expozici. Kromě
stálých expozic pořádá galerie i krátkodobé výstavy
a doprovodné programy (nejen) pro děti. Přijďte
s celou rodinou na některý z programů. Vyzkoušejte
si například aukci uměleckých děl, program k dílu
Jana Štursy nebo kresbu alla Antonín Kanta. V létě
navštivte tradiční Letní výtvarné dílny, kde si
vytvoříte vlastní sgrafito či mozaiku. Během
tradičních Čertohrátek zase zjistíte, jak vypadá
skutečné peklo.

lídka
h
o
r
p
u

10. 7., 17. 7., 24. 7., 7. 8., 14. 8.,
21. 8., 11. 12. 2017 a 15. 1. 2018

1. 7. – 31. 12. 2017

50 % na vstupné - prohlídky expozic
a výstav ve dny ÚT - NE
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

HOTEL ZÁMEK VALEČ

HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Vratislavovo nám.1,
592 31 Nové Město na Moravě
566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz
www.horackagalerie.cz

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

1. 7. – 31. 12. 2017

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

HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SPORT-V-HOTEL HROTOVICE
Nám. 8. května 219,
675 55 Hrotovice
568 860 013-4, 606 070 565
hotel-hrotovice@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz

MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
1 + 1 - k jedné zakoupené vstupence druhá
zdarma v termínu 10. 7., 17. 7., 24. 7., 7. 8.,
14. 8., 21. 8., 11. 12. 2017 a 15. 1. 2018.
K soláriu iontový nápoj dle výběru zdarma
v termínu prosinec 2017, leden 2018.
Základní vstupné zahrnuje vstup do bazénové haly vč.
pravidelných zážitkových programů a vstup do fitness,
vybaveného profesionálními běžeckými a dalšími
trenažéry pro zvyšování fyzické kondice i multifunkčním
strojem a činkami pro posílení vybraných partií.
Nejmodernější vertikální solárium podléhá přísným
normám, díky čemuž zaručuje kvalitní a zdravé opálení.
Naše profesionální obsluha vám ráda doporučí délku
a frekvenci opalovacích cyklů dle vašeho fototypu. Jedna
minuta v soláriu = 1 minuta na Slunci v Středozemí.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Hornická 1495,
592 31 Nové Město na Moravě
566 598 850, 727 950 663
mestske.lazne@nmnm.cz
www.lazne.nmnm.cz

1+r1ma

zda

WELLNESS - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

1+r1ma

zda

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

SPORT-V-HOTEL HROTOVICE - dovolte nám přivítat
Vás v rodinném hotelu, který se nachází v malebné
oblasti Třebíčska.
Koncept našeho hotelu nabízí moderně zařízené
pokoje deluxe nebo classic. V ceně ubytování je
zahrnuta snídaně formou švédských stolů a vstup
do hotelového bazénu.
V hotelu můžete využít sportovní halu s dvěma
tenisovými kurty, lezeckou stěnu, lanovou dráhu,
laserovou střelnici, lukostřelbu, squash, bowling,
kulečník, bazén, saunu, whirlpool nebo solárium.
Návštěvníci se mohou občerstvit v místní restauraci,
která nabízí bohatý výběr jídel a specialit české
mezinárodní kuchyně.

sl

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

1. 7. – 31. 12. 2017

Při ubytování nad 2 noci 1 hodina
bowlingu zdarma
v termínu 1. 7. - 31. 12. 2017.

50e%
va

10. 7. – 14. 7.
a 21. 8. – 25. 8. 2017

HOTEL ZÁMEK VALEČ
Valeč 1, 675 33 Valeč
568 441 372, 724 400 497
hotel-valec@vstav.cz
www.hotel-valec.cz

11. 7. – 13. 7. 2017

Zámek Valeč u Třebíče je nejkrásnější místo pro výlet
i dovolenou na Vysočině. Nabízíme ubytování,
tradiční českou i mezinárodní kuchyni, wellness
s bazény a saunami, fitness a čtyřdráhový bowling.
Prohlédnout si můžete zámek i zahrady s labyrintem.
K dispozici je také veškeré zázemí pro firemní
a společenské akce.
Pravidelně pořádáme hudební večery, koncerty,
rukodělné dílničky a výhodné pobyty. Více informací
na webových stránkách: www.hotel-valec.cz.

11. 7. – 13. 7. 2017

1. 7. – 31. 12. 2017

při ubytování nad 2 noci prohlídka Zámku
Valeč ZDARMA
v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

CENTRUM EDEN BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

SPORT-V-HOTEL HROTOVICE

10. 7., 17. 7., 24. 7., 7. 8., 14. 8.,
21. 8., 11. 12. 2017 a 15. 1. 2018

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

HOTEL ZÁMEK VALEČ

WELLNESS - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
K jedné zakoupené vstupence
na 90 min - druhá zdarma
v termínu 11. 7. – 13. 7. 2017.

studená vody energii odnímá a teplá voda energii
předává, následkem je dráždění termoreceptorů,
které se projevuje pocitem uvolnění.

Aromatická parní sauna - pozitivní účinky na
dýchací cesty, podporuje elasticitu pokožky a
uvolnění svalstva, pomáhá odstraňovat toxické látky
z těla a zmenšuje otoky při nadváze.
Suchá sauna - působí blahodárně na uvolnění
psychického napětí, podporuje zlepšení imunitního
systému a celkovou regeneraci, pomáhá
odstraňovat toxické látky z těla a příznivý účinek se
projevuje prokrvením kůže a svalstva.
Kneippova lázeň - působí blahodárně při bolestech
hlavy, syndromu chladných nohou, u počínajících
zánětů žil a při uvolnění kotníků a kloubů nohou,

BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 531 898
juda@sportispo.cz
www.bazen-zdar.cz

KAVÁRNA MUZEA AUTÍČEK - ZÁMEK PŘÍSEKA

1+r1ma

zda

UBYTOVÁNÍ NA ZÁMKU RADEŠÍN

2+r1ma

zda

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

11. 7. – 13. 7. 2017

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

Relaxační centrum ve Žďáru nad Sázavou nabízí
plavecký 25 metrový bazén (5 plaveckých drah),
3 dětské bazénky s vodním hřibem a vodní
skluzavkou, cvičný bazén, relaxační zábavný bazén
s proudovým kanálem, lezeckou stěnou, masážními
lavicemi, masážními lehátky, tobogán a whirpool
bazén.

BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 531 898
juda@sportispo.cz
www.bazen-zdar.cz

zda

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

11. 7. – 13. 7. 2017

K jedné zakoupené vstupence
na 75 min - druhá zdarma
v termínu 11. 7. – 13. 7. 2017.

1+r1ma

24. – 26. 7. a 27. – 29. 11. 2017

"Vydejte se do ráje poznat minulost, přítomnost
i budoucnost. V Horácké vesnici poznáte život našich
předků v minulých staletích. Vyzkoušet si můžete
tradiční řemesla jako například tkalcovství či
mlynářství. V Panském dvoře se dozvíte, jak se žilo
na zámku v 19. století nebo jaké povinnosti měl
správce statku. Uvidíte, jak se vaří pivo, či vyrábí
bylinkové mýdlo anebo se stanete na chvíli kovářem
a truhlářem. Ekopavilon Vám představí moderní
způsoby šetření přírodními zdroji a energiemi.
A také tu je připravena jízdárna a obchůdek
s produkty z naší farmy."

CENTRUM EDEN BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Nový dvůr 318,
Bystřice nad Pernštejnem 593 01
566 788 400
info@centrumeden.cz
www.centrumeden.cz

SOLNÁ JESKYNĚ - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

31. 7. – 6. 8.
a 21. 8. – 27. 8 . 2017

10. 7. – 14. 7.
a 21. 8. – 25. 8. 2017

50% ze základního vstupného v termínech
10. 7. – 14. 7. a 21. 8. – 25. 8. 2017.

BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

11. 7. – 13. 7. 2017

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

CENTRUM EDEN BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Krásná a stylová kavárna, která se nachází
v zrekonstruovaném komplexu zámečku
v Přísece, jehož historie sahá až do 15. století.
Mimo příjemného posezení, jsou zde
vystaveny veškeré archiválie své dosavadní
činnosti společnosti Abrex a zároveň modely
autíček její současné produkce k zakoupení.
Nadále doporučujeme navštívit unikátní
Muzeum autíček, které se také nachází
v areálu zámečku a ve kterém shlédnete více

k ubytování na dvě noci, třetí noc zdarma
v termínu od 31.7. - 6.8. 2017 a 21.8. - 27.8.
2017.
Nechte se zlákat kouzlem 800 let starého
zámku, kterého se údajně dotkla ruka velkého
mistra Santiniho a prožít prodloužený víkend
v klidném prostředí. Můžete u nás jezdit na
kole, chodit na houby, navštívit známé i
neznámé památky a nebo zamířit k výšinám s
našimi balóny. Případně můžete jen tak ležet
na louce před zámkem popíjet kávu a
odpočívat.

50e%
va

KAVÁRNA MUZEA AUTÍČEK
- ZÁMEK PŘÍSEKA
Příseka 18, 588 32 Brtnice
Tel: +420 565 556 845
recepce@muzeumauticek.cz
www.muzeumauticek.cz

UBYTOVÁNÍ NA ZÁMKU RADEŠÍN
Radešín 1, 592 55 Bobrová
733 322 001
info@balonovyzamek.cz
www.balonovyzamek.cz

sl
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Kupon je platný při předložení karty Senior Pas. Slevy se nesčítají a vztahují se
pouze na uvedený termín. Kupon není možné proplatit v hotovosti.

1. 8. – 31. 8. 2017
a 1. 1. – 31. 1 . 2018

MASÁŽE PAVLA PLEVOVÁ

než 10.000 modelů autíček, letadel, vláčků,
her a jiných starých hraček.

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

24. - 26. 7. 2017 - při zakoupení 1 kávy
dostanete druhou kávu zdarma.
27. - 29. 11. 2017 - při zakoupení 1 kávy
dostanete druhou kávu zdarma.

zda

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

KAVÁRNA MUZEA AUTÍČEK - ZÁMEK PŘÍSEKA

žky
o
n
o
P rma

1. 8., 7. 8. a 21. 8. 2017

Pobyt v solné jeskyni působí příznivě při léčení
dýchacích a kožních potíží, neurózy, stresu a dalších
zdravotních problémů. Procedury probíhají při
teplotě 22 stupňů, v tlumeném osvětlení a při
relaxační hudbě. Návštěvníci leží na pohodlných
polohovatelných lehátkách. Malé děti si mohou
během pobytu hrát.

1. 8. – 31. 10. 2017
a 1. 1. – 31. 1 . 2018

11. 7. – 13. 7. 2017
24. – 26. 7. a 27. – 29. 11. 2017

K jedné zakoupené vstupence
na 60 min - druhá zdarma
v termínu 11. 7. – 13. 7. 2017.

LYŽE SLONEK

BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 531 898
juda@sportispo.cz
www.bazen-zdar.cz

UBYTOVÁNÍ NA ZÁMKU RADEŠÍN

31. 7. – 6. 8.
a 21. 8. – 27. 8 . 2017

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

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

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

SOLNÁ JESKYNĚ - RELAXAČNÍ CENTRUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

LYŽE SLONEK
Soškova 231, 592 31 Nové Město na Moravě
566 618 140
milan@slonek.cz
www.slonek.cz

1+r1ma

zda

Na masáž je nutno se objednat předem.

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT
K zapůjčení obytného automobilu pro až
šest osob půjčení kempinkového nábytku
zdarma v termínu srpen, září, říjen 2017
a leden 2018.
Chcete zažít dobrodružnou dovolenou
obytným autem? Chcete být nezávislí
a zastavit a přenocovat kde se Vám to líbí?
Chcete jet na sportovní nebo jinou akci?
Chcete aktivní dovolenou? Potom jste našli
správnou půjčovnu obytných aut. V našich
obytných autech můžete jet pohodlně až
v šesti lidech, samozřejmostí je kuchyňka
s vařičem, ledničkou, mrazákem, samostatné
topení, velká markýza, WC, sprcha a nosič až
na čtyři kola.

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

Tento typ masáže vydá za celkovou masáž
těla. Reflexní terapie pomáhá regenerovat
celé tělo. Je to masáž využívající reflexní body
a plošky na chodidlech, na které se působí
tlakem. Reflexní terapii lze využít např.
při migrénách, bolestech zad, kloubů,
při detoxikaci těla, atd.

MUZEUM AUTÍČEK – ZÁMEK PŘÍSEKA
MASÁŽE PAVLA PLEVOVÁ
Relaxační centrum, Švermova 4,
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 604 580 185
info@masaze-zdar.cz
www.masaze-zdar.cz

DH - OPTIKA
PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT
Na bojišti 219, 58001 Havlíčkův Brod
724 102 581
obytnak@seznam.cz
www.obytna-auta.com

50e%
va
sl

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

Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.30 - 17.00 hod
sobota
8.00 - 11.00 hod

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

1. 8., 7. 8. a 21. 8. 2017

50% na reflexní masáž plosek nohou
v termínu 1. 8., 7. 8. a 21. 8. 2017.

sl

4. 8. – 6. 8. 2017

V našem obchodě najdete lyže mnoha
současných světových výrobních značek jako
je Fischer, Madshus, Atomic, Sporten. Veškeré
lyžařské vybavení - od lyží, holí, vázání, bot,
vosků, až po praktické funkční oblečení zde
nalezne každý lyžař - běžkař, lyžař turista
i výkonnostní sportovec.
K tomuto specializovanému prodeji
samozřejmě náleží i servis /pro běžkaře
i sjezdaře/s neméně širokým výčtem služeb:

50e%
va

7. 8. – 9. 8. 2017
a 11. 12 . – 13. 12. 2017

K zakoupeným běžeckým lyžařským
botám speciální outdoorové ponožky
zdarma, dle výběru v termínu leden 2018.

montáž všech typů vázání na běžecké,
sjezdové, skokanské, kolečkové lyže; příprava
nových lyží; broušení skluznic; opravy
poškozených až zlomených lyží i holí;
posezonní údržba lyží.
Nabízíme sportovcům - dětem i dospělým funkční oblečení a obuv pro celoroční
sportování na ven i do tělocvičny.

28. 8. – 31. 8. 2017
a 17. 12. – 19. 12. 2017

1. 8. – 31. 8. 2017
a 1. 1. – 31. 1 . 2018

K zakoupeným botám speciální
outdoorové ponožky zdarma, dle výběru
v termínu srpen 2017.

DEPOZIT MUZEUM VETERÁN TATRA KLUB

MASÁŽE PAVLA PLEVOVÁ

1. 8. – 31. 10. 2017
a 1. 1. – 31. 1 . 2018

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

LYŽE SLONEK

7. 8. – 9. 8. 2017
a 11. 12 . – 13. 12. 2017

MUZEUM AUTÍČEK – ZÁMEK PŘÍSEKA
7. - 9. 8. 2017 - při zakoupení 1 seniorské
vstupenky druhá seniorská vstupenka
bude zdarma.
11. - 13. 12. 2017 - při zakoupení 1
seniorské vstupenky druhá seniorská
vstupenka bude zdarma.
Unikátní muzeum, ve kterém shlédnete více
než 10.000 modelů autíček, letadel, vláčků,
her a jiných starých hraček. Modely autíček
však celému muzeu dominují.
Rozsáhlá sbírka je umístěna v prostorách
zrekonstruovaného zámečku, jehož historie
sahá až do 15. století. V současnosti je zámeček

v soukromém vlastnictví společnosti Abrex.
Krásným zakončením prohlídky muzea je
stylově zrekonstruovaná kavárna, která se
nachází v areálu zámečku. Mimo příjemného
posezení u kávy, jsou zde vystaveny veškeré
archiválie své dosavadní činnosti společnosti
Abrex a zároveň modely její současné
produkce k zakoupení.
Muzeum autíček – Zámek Příseka
Příseka 18, 588 32 Brtnice
Tel: +420 565 556 845
recepce@muzeumauticek.cz
www.muzeumauticek.cz

DH - OPTIKA
50 % na obruby v termínu 28. 8. – 31. 8.
2017, 17. 12. – 19. 12. 2017.
odbornost - kvalita - tradice
- široký výběr brýlových obrub
- ultrazvuk
- opravy
- zhotovení brýlí na počkání
- kvalitní služby očního optika

DH - OPTIKA
Masarykovo náměstí 18, Bystřice nad
Pernštejnem 593 01
739 449 582
dh-optika@seznam.cz
www.dh-optika.cz

50e%
va
sl

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

V prostorách bývalého lihovaru se nachází
vždy min. 30 historických osobních
automobilů, 5 nákladních, několik desítek
motocyklů, jízdních kol a šlapacích autíček.
K vidění tu je i dobová dílna, koutek
záchranářských vozidel, malá služebna
Veřejné Bezpečnosti a samozřejmě nesmí
chybět i prostor věnovaný našemu velikánovi
Járovi Cimrmanovi. To vše je doplněno
"starými krámy" z let minulých a autíčky
různých měřítek.

Depozit Muzeum veterán Tatra klub
Na Příkopech 1397
(vstup z ul. Na Vyhlídce 128),
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 552 789, 603 506 442, 777 206 442
prosecky.tatra@worldonline.cz
prosecky.tatra@seznam.cz
www.malirstvi.jihlavsko.com

OČNÍ OPTIKA PAVLÍNA

29. 8. – 31. 8.
a 11. 12. – 13. 12. 2017

4. 8. – 6. 8. 2017

50 % na základní vstupné
v termínu 4. 8. – 6. 8. 2017.

28. 8. – 31. 8. 2017
a 17. 12. – 19. 12. 2017

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

DEPOZIT MUZEUM VETERÁN TATRA KLUB Bystřice nad Pernštejnem

29. 8. – 31. 8.
a 11. 12. – 13. 12. 2017

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

OČNÍ OPTIKA PAVLÍNA
50 % na obruby a sluneční brýle v termínu
29. 8. – 31. 8. a 11. 12. – 13. 12. 2017.

Provozní doba: PO-PA: 9.00-12.00 a 13.00-17.30
SO: 9.00-12.00

Oční optika Pavlína vznikla v lednu roku 2009.
Jejím otevřením byl splněn sen jedné pilné
optičky, která chtěla jít vlastní cestou a dát
životu nový impuls.
Jsme si plně vědomi toho, jak moc mohou
brýle ovlivnit život člověka. Pokud jsou brýle
plně naší součástí, to znamená, že v nich
výborně vidíme, excelentně se v nich cítíme a
ještě dokážou pozdvihnout naši image a náš
životní styl, naši individualitu… je to, co vše
mají splňovat. Nejlépe slouží brýle, které jsou
vybrány s citem a empatií. O to se u svých
zákazníku staráme. "Nabídneme pro Vás to
nejlepší řešení."

OČNÍ OPTIKA PAVLÍNA
Veselská 6/7, Žďár nad Sázavou 591 01
604 259 863
pavlinanedvedova@centrum.cz
wwww.optikapavlina.cz
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Areál sportu
a kultury

• 100 % na 1 hodinu bazénu/den
pro každého ubytovaného
• 10 % na ubytování mimo
červenec-srpen
Dr. Veselého 754, Bystřice nad
Pernštejnem
info@arealsportu.cz
www.arealsportu.cz
566 551 098 (hala), 774 087 093
(ubytování)

AREÁL WESTERN
ŠIKLŮV MLÝN

• 50 % na vstupné na Rodinný den
do areálu Šiklův mlýn
• 25 % na vstupné, mimo termínu
11. - 14. 8. 2016
Zvole 49, Zvole
info@sikland.cz
www.sikland.cz
566 567 400, 602 750 130

Areál Zámku Valeč
• 33 % na vstupné na prohlídku
Zámku Valeč
Valeč 1, Valeč
recepce@hotel-valec.cz
www.hotel-valec.cz
724 400 497

Bazén - Relaxační
centrum Žďár nad
Sázavou
• 37 % na vstupné na 75 minut
• 33 % na vstupné na 195 minut
• 31 % na vstupné na 135 minut
• 28 % na celodenní vstupné
Švermova 4, Žďár nad Sázavou
juda@sportispo.cz

www.sportispo.cz
566 531 898 - recepce, 737 203 054

Beach volejbal Náměšť nad
Oslavou

• 36.4 % na vstupné
Areál Hájek, Náměšť nad Oslavou
spravce@sportvnamesti.cz
www.sportvnamesti.cz
774 938 758, 774 492 457

Bowling a tenis
U Raušů

• 100 % při zakoupení pronájmu
bowlingové dráhy nebo
tenisového kurtu na 1 hodinu 2.
hodina zdarma, od 11.00-16.00
Masarykovo nám. 13, Velká Bíteš
urausu@urausu.cz
www.urausu.cz
566 532 887 tenis, 566 521 426
bowling

Butterfly Studio kosmetické služby

• Dolní 227, Havlíčkův Brod,
737 007 875

Galerie
výtvarného umění
v Havlíčkově
Brodě
• 100 % na vstupné SO - NE
• 50 % na vstupné ÚT – PÁ
Havlíčkovo nám. 18,
Havlíčkův Brod
galerie@galeriehb.cz
www.galeriehb.cz
569 427 035, 604 107 936

Horácká galerie
v Novém Městě na
Moravě
• 50 % na prohlídky expozic a
výstav ve dny ÚT - NE
Vratislavovo nám. 1, Nové Město
na Moravě
pokladna@horackagalerie.cz
www.horackagalerie.cz
566 654 211

• 100 % na manikúru k celkovému
kosmetickému ošetření
• 25 % na trvalou na řasy +
barvení obočí a řas
• 10 % na veškeré nabízené služby
Masarykova 1656, Humpolec
krizeneckamonika@seznam.cz
www.studio-butterfly.cz
602 714 184

Horácké muzeum
v Novém Městě na
Moravě

Elektrokola
a skútry

Hotel Jehla

• 40 % na půjčení elektrokol
• 10 % na servis
• 3 % na elektrokola
info@elektro-bicykl.cz
www.elektro-bicykl.cz
Pobočky:
• Sokolovská 1, Jihlava,
776 458 817

• 50 % na vstupné
Vratislavovo nám. 114, Nové Město
na Moravě
horacke.muzeum@nmnm.cz
www.hm.nmnm.cz
566 650 216
• 43 % na balíček "Odpočinkový
pobyt na Vysočině v hotelu Jehla"
Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou
info@hoteljehla.cz
www.hoteljehla.cz
563 034 640, 731 150 667

Hotel Leopold

• 100 % na 2 noci k pobytu nad 5
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nocí, mimo červenec a srpen
• 100 % na 1 noc k pobytu
nad 3 noci
Račín 10, Račín
info@racin.cz
www.racin.cz
724 461 330

Hotel U Raušů

• 35 % na ubytování o víkendu na
min. 2 noci PA - PO
• 10 % na ubytování o víkendu
Masarykovo nám. 13, Velká Bíteš
urausu@urausu.cz
www.urausu.cz
560 590 507

Iva Zelenková Fitness Iva

• 100 % na vstup do bazénu, při
zakoupení víkendového pobytu
• 10 % na zakoupení kurzu pilates, powerjóga
info@fitnessiva.cz
www.fitnessiva.cz
606 942 735
Pobočky:
• Svatá Kateřina 327, Počátky
• Masarykova 410, Kamenice nad
Lipou
• Hronova 1079, Pacov
• Dobešovská 1, Černovice

Kavitační studio

• 35 % na kavitaci v období
listopad
• 25 % na kavitaci
• 15 % na masáže
Masarykovo nám. 10, Salon Image,
Jihlava
kavitacnistudio@email.cz
www.kavitacnistudio.cz
722 802 902

Kreativní kurzy Pro svůj úsměv
• 35 % na kurz kreslení
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Brněnská 670/46, Jihlava
info@prosvujusmev.cz
www.prosvujusmev.cz
720 133 343

Lékárna Žirovnice

• 35 % v termínu 1. 10. - 2. 10. na
Spektrum 50+ (90 tablet)
• 5 % na volný prodej
Havlíčkovo nám. 51, Žirovnice
lenkasvehlova@seznam.cz
www.lekarnazirovnice.cz
568 493 011, 602 151 534

Lymfatické masáže
• 35 %
Havlíčkova 357/1, Třešť
blazek@ji.cz
777 869 757

Městské muzeum
Bystřice nad
Pernštejnem

• 50 % na vstupné
Masarykovo nám. 1, Bystřice nad
Pernštejnem
muzeum.bystricko@tiscali.cz
www.muzeumbystricko.cz
566 590 365

Městské muzeum
Velká Bíteš
• 50 % na výstavy a expozice
muzea
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
muzeum.velkabites@seznam.cz
www.vbites.cz
566 789 380, 731 852 112

Mlynářské
muzeum

• 50 % na základní vstupné
Horní Dubenky 33, Horní Dubenky
info@chadimmlyn.cz
www.chadimmlyn.cz
724 374 167

Muzeum Jemnice
• 50 % na vstupné v ÚT - NE
Nám. Svobody 75, Jemnice
info@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz
604 419 160

Muzeum rekordů
a kuriozit

• 50 % na zakoupení České knihy
rekordů a kuriozit. Současně s
nákupem této knihy získává
kupující (držitel SP) vstupenku pro
příští návštěvu Muzea rekordů a
kuriozit. Sleva se vztahuje i na
expozici Zlaté české ručičky.
Palackého 47, Pelhřimov
muzeumrekorduakuriozit
@dobryden.cz
www.muzeumrekorduakuriozit.cz
565 321 327, 777 601 304

Muzeum řemesel
Moravské
Budějovice

• 50 % na vstupné v ÚT - NE
Nám. Míru 1, Moravské Budějovice
m.budejovice@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz
568 421 100, 731 011 847

Muzeum Vysočiny
Pelhřimov
• 50 % na vstupné
Masarykovo nám. 12, Pelhřimov
muzeum.pelhrimov@quick.cz
www.muzeumpe.cz
565 323 184

Muzeum Vysočiny
Pelhřimov pobočka Hrad
Kámen
• 50 % na vstupné
Kámen 1, Kámen
hrad.kamen@quick.cz

www.hradkamen.cz
565 426 609, 721 846 931

Muzeum Vysočiny
Třebíč
• 50 % na vstupné v ÚT - NE
Zámek 1, Třebíč
info@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz
568 408 890

Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě
• 100 % na vstupné SO - NE
• 50 % na vstupné ÚT – PÁ
ogv@ogv.cz
www.ogv.cz
Pobočky:
• Masarykovo nám. 24, Jihlava,
567 309 422
• Komenského 10, Jihlava,
567 301 680

Obuv - Sport

• 100 % na analýzu nohou
• 5 % na sportovní potřeby
a speciální obuv
Dolní 4060/154, Havlíčkův Brod
holasova@kotlina.cz
www.sport.holas.cz
722 331 053

Oční optika

• 50 % na měření zraku
• 30 % na aplikace kontaktních
čoček
• 10 % na dioptrické a sluneční
brýle
• 5 % na kontaktní čočky a roztoky
optika.krejci@seznam.cz
www.optika-krejci.cz
Pobočky:
• Poliklinika Vltavínská, druhé
patro, Třebíč, 568 808 217
• Modřínová 357, Třebíč,
568 822 899
• Žerotínovo nám. 12, Třebíč,
568 822 321

Oční optika Hana
Semotamová

• 100 % na čištění brýlí
• 10 % na zakázku kompletních
brýlí + servis
F. B. Zvěřiny 217, Hrotovice
optikahanasemotamova@gmail.com
www.optikasemotamova.cz
731 213 919

okna Oknostyl PRIME 93
Strojírenská 371, Žďár nad Sázavou
zdar@oknostyl.cz
www.oknostyl.cz
775 872 705

Optika Šárka
Kocandová

• 35 % v termínu od 12. 9. do 23. 9.
na sluneční brýle nad 1500,- Kč
• 10 % na obruby
optika.novakova@seznam.cz
www.optika-novakova.cz
Pobočky:
• Havlíčkova 30, areál Tesly, Jihlava,
567 330 576
• Masarykova 330, poliklinika Telč,
Telč, 567 243 121
• Vrchlického 57, Jihlava,
567 574 535

• 50 % na měření zraku
• 12 % na dioptrické a sluneční
brýlové obruby
• 12 % na samozabarvovací
brýlové čočky Transitions
• 12 % na multifokální skla
www.optikakocandova.cz
Pobočky:
• Karlovo náměstí 31/42, Třebíč,
trebic@optikakocandova.cz,
568 843 043
• Náměstí 19/21, Velké Meziříčí,
velmez@optikakocandova.cz,
566 522 899
• Náměstí 1191/42, Jihlava,
jihlava@optikakoncadova.cz,
567 212 031

Oční optika Němec

Pivovar Jihlava, a.s.

Oční optika MUDr.
Hana Nováková

• 80 % na měření zraku při
zhotovení zakázky
• 5 % na brýlové obruby
optika@optika-nemec.cz
www.optika-nemec.cz
Pobočky:
• Náměstí 81/5, Velké Meziříčí,
566 522 293
• Hrnčířská 127, Velká Bíteš,
566 531 566
• Tržiště 2191/3 - areál Kablo, Velké
Meziříčí, 566 520 987

Oknostyl group
s.r.o. Žďár nad
Sázavou

• 70 % na 6-ti komorová plastová
okna Oknostyl PREMIUM round
line a klasik
• 70 % na 7-mi komorová plastová

• 50 % na exkurzi v pivovaru
Vrchlického 2, Jihlava
info@pivovar-jihlava.cz
www.pivovar-jihlava.cz
800 153 495

Pivovar Žirovnice
• 37 % na vstupné
Branka 1, Žirovnice
zamek@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz
565 494 095

Prodejna
SIGMAshop.cz

• 100 % na dopravu při nákupu nad
500,- Kč
• 10 % na čerpadla SIGMA NAUTILA
a vodárny SIGMA DARLING KONTA.
www.sigmashop.cz
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Pobočky:
• Humpolecká 215, Havlíčkův Brod,
havlickuvbrod@sigmashop.cz,
569 420 931
• Na Nivkách 299, Třebíč,
trebic@sigmashop.cz,
731 194 700

Relax v Hotelu U
Loubů

• 40 % z ceníkových cen
Tři Studně 13, Fryšava pod Žákovou
horou
hotel@hoteluloubu.cz
www.hoteluloubu.cz
566 619 225, 777 939 398

Restaurace U
Raušů

týdenní dovolené pro 2 osoby
(ubytování na min. 6 nocí)
Zvole 49, Zvole
pobyty@western.cz
www.sikland.cz
566 567 400

Royal Family

• 50 % na veškeré kosmetické
služby včetně prodlužování řas a
využití přístrojů, platí každou
první středu v měsíci
• 15 % na veškeré nabízené služby
včetně tetování a prodej přípravků
Havlíčkova 5627/28b, Jihlava
royal.jihlava@gmail.com
www.royal-family.cz
777 154 800

• 100 % k hlavnímu jídlu horký
jablkový závin se zmrzlinou a
šlehačkou v 15.00-22.00
• 10 % na nabídku restaurace od
15.00-22.00
Masarykovo nám. 13, Velká Bíteš
urausu@urausu.cz
www.urausu.cz
566 531 461

Strašidelný zámek
DraXmoor

Restaurace - Hotel
Leopold

Tenis - Náměšť nad
Oslavou

• K hlavnímu jídlu ze stálého
jídelního lístku pivo 0,3 l světlý
ležák 12
Račín 10, Račín
info@racin.cz
www.racin.cz
724 461 330

REZIDENCE
ARIZONA **** V
AREÁLU ŠIKLŮV
MLÝN

• 50 % na vstupné na Rodinný den
do areálu Šiklův mlýn
• 9 % 1000,- Kč na ubytování při
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• 50 % na vstupné na Rodinný den
• 25 % na vstupné
Dolní Rožínka, Dolní Rožínka
info@sikland.cz
www.sikland.cz
602 319 990, 556 567 400

• 36.4 % na vstupné
Areál Hájek, Náměšť nad Oslavou
spravce@sportvnamesti.cz
www.sportvnamesti.cz
774 938 758, 774 492 457

Ubytovna Náměšť nad
Oslavou

• 40 % na ubytování na min. 2 noci
Červené Domky 995, Náměšť nad
Oslavou
spravce@sportvnamesti.cz
www.sportvnamesti.cz
774 938 758, 774 492 457
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www.sport.holas.cz
• 100 % na analýzu nohou
• 5 % na sportovní potřeby a
speciální obuv
Dolní 4060/154, Havlíčkův Brod
holasova@kotlina.cz
www.sport.holas.cz
722 331 053

Zámek Žirovnice
• 37 % na vstupné
Branka 1, Žirovnice
zamek@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz
565 494 095

Zoologická
zahrada Jihlava

• 50 % pro seniory od 60 let na
vstupné
• 10 % na vstupné
Březinovy sady 5642/10, Jihlava
jizoo@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz
567 573 730, 736 631 701

STŘÍBRNÍ
POSKYTOVATELÉ
ABIVIA s.r.o. specialista na
oddlužení

• 20 % z ceny služeb "Servis
případu v oddlužení" (zahrnuje
přidělení osobního specialisty
klientského centra, přednostní
zpracování, on-line informace o
průběhu řízení, prioritní řešení
případných komplikací, garance
správnosti postupu)
www.abivia.cz
Pobočky:
• Žižkova 280, Havlíčkův Brod,
sicha@abivia.cz, 777 202 555

• Žižkova 280, Havlíčkův Brod,
malikova@abivia.cz, 724 344 597

Apartmány
Batelov

• 25 % na týdenní pobyt
Třešťská 55, Batelov
blazek@ji.cz
www.apartmany-batelov.cz
777 869 757

Ego SUN/Ego THAI

• 20 % na thajské masáže (netýká
se dárkových poukazů)
• 5 % na jednorázový vstup do
solária (nevztahuje se na
pernamentky)
www.egohb.cz
Pobočky:
• Palackého náměstí 2, Jihlava,
sun-ji@egohb.cz, 725 936 875
• Smetanovo náměstí 3517,
Havlíčkův Brod, sun-hb@egohb.cz,
725 947 720

Expozice Zlaté
české ručičky

• 25 % v období jaro, léto, podzim
na zakoupení České knihy rekordů
a kuriozit. Současně s nákupem
této knihy získává kupující (držitel
SP) vstupenku pro příští návštěvu
Muzea rekordů a kuriozit zdarma
• 15 % na zakoupení České knihy
rekordů a kuriozit. Současně s
nákupem této knihy získává
kupující (držitel SP) vstupenku pro
příští návštěvu Muzea rekordů a
kuriozit zdarma
muzeumrekorduakriozit@dobryden.cz
www.muzeumrekorduakuriozit.cz
Pobočky:
• Nábřeží rekordů a kuriozit 811,
Pelhřimov, 777 601 304, 565 323 163
• Dolní brána, Masarykovo nám.,
Pelhřimov, 565 321 327, 777 604 304

FESTJAZZ

• 20 % na vstupenky FESTJAZZ
KLASIK
Horní ulice 3188 - Skaut klub,
Havlíčkův Brod
info@festjazz.cz
www.festjazz.cz
606 926 449

Horácké divadlo
Jihlava

• 20 % na vstupné, sleva se týká
pouze představení HDJ uváděná
pro dospělé diváky na Velké scéně
Komenského 24, Jihlava
prodej@hdj.cz
www.hdj.cz
567 161 000-spojovatelka,
567 161 014 - rezervace a prodej

www.prosvujusmev.cz
720 133 843

Městské muzeum
Polná
• 25 % na vstupné
Zámek 486, Polná
muzeum@muzeum-polna.cz
www.muzeum-polna.cz
567 212 336

Nemocnice
Pelhřimov

• 20 % na vyšetření v ambulanci
preventivní medicíny
Slovanského bratrství 710,
Pelhřimov
hospital@hospital-pe.cz
www.hospital-pe.cz
565 355 111

Informační
Pohádková říše
centrum a Klub
kultury Velká Bíteš Fábula
• 20 % na akce pořádané
poskytovatelem
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
info@bitessko.cz
www.bitessko.cz
566 789 311

• 20 % na vstup do Pohádkové říše
Masarykova 362, Kamenice nad
Lipou
info@skritek-Fabula.cz
www.pohadkovarise.cz
608 601 500

Kavárna Caffé
Point

Poutní hotel
Křemešník

• 20 % na espresso
Hradební 1, City Park Jihlava,
Jihlava
cpj@caffepoint.cz
567 215 274

• 30 % na ubytování
Křemešník 4, Pelhřimov
vankova@nakremesniku.cz
www.hotelkremesnik.cz
565 303 431

Kreativní kurzy Pro svůj úsměv

Řeznické muzeum
Jana Pavlíčka
Náměšť nad
Oslavou

• 30 % na kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou
• 10 % na enkaustiku a pletení
z pedigu
Brněnská 29, Jihlava
info@prosvujusmev.cz

• 25 % na návštěvu muzea s
výkladem
Masarykovo nám. 966, Náměšť
nad Oslavou
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reznickemuzeum@email.cz
www.reznickemuzeum.cz
774 540 118

Solná jeskyně
Radost

• 20 % na vstupné
Radostín nad Oslavou 230,
Radostín nad Oslavou
solnajeskyneradost@email.cz
www.solnajeskyneradost.cz
605 414 525

Solná jeskyně Relaxační centrum
Žďár nad Sázavou
• 25 % na 60 minut
Švermova 4, Žďár nad Sázavou
juda@sportispo.cz
www.sportispo.cz
566 531 898 - recepce,
728 239 648

Stará škola Polná
• 25 % na vstupné
Poděbradova ulice 77, Polná

BĚŽNÍ
POSKYTOVATELÉ
CESTOVÁNÍ
HOTEL COLORADO
GRAND ****
V AREÁLU ŠIKLŮV
MLÝN
• 10 % 1000,- Kč na ubytování při
týdenní dovolené pro 2 osoby
(ubytování na min. 6 nocí)
Zvole 49, Zvole
pobyty@western.cz
www.sikland.cz
566 567 400
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muzeum@muzeum-polna.cz
www.muzeum-polna.cz
567 212 336

Špýchar Žirovnice
• 25 % na vstupné
Branka 1, Žirovnice
zamek@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz
565 494 095

Taxislužba David
Kondrát
• 25 % na jízdném na 1 km bez
omezení
Rošického 17, Jihlava
davidkondrat@seznam.cz
www.taxikondrat.cz
603 279 033

Wellness - Hotel
Zámek Valeč

• 20 % na nabízené služby
zámeckého wellness centra, vždy
v pondělí a úterý, mimo státní
svátky

Hotel Maršovská
rychta

• 10 % na ubytování
Maršovice 1, Nové Město na Moravě
hotel@marsovskarychta.cz
www.marsovskarychta.cz
566 615 530, 603 591 583

Hotel Pegas

• 10 % na ubytování
Vlachovice - Tři Studně, Nové Město
na Moravě
penzionpegas@seznam.cz
www.penzionpegas.cz
566 619 213, 777 559 494

Hotel Resort
Šikland

• 1 000,- z ubytování pro 2 osoby

BĚŽNÍ POSKYTOVATELÉ

Valeč 1, Valeč
recepce@hotel-valec.cz
www.hotel-valec.cz
724 400 497, 568 441 372

Wellness Relaxační centrum
Žďár nad Sázavou
• 25 % na 90 minut
Švermova 4, Žďár nad Sázavou
juda@sportispo.cz
www.sportispo.cz
566 531 898 - recepce, 737 203
054

Zlaté světlo, Draha
Pavlíková
• 30 % na náplasti Powerstrip
• 30 % na rašelinové a konopné
zábaly
• 20 % na služby mimo rašelinové
zábaly a konopné zábaly
Poříčí 11, Velké Meziříčí
studiodraha@seznam.cz
www.zlatesvetlo.cz
606 657 123

na min. 6 nocí
Zvole 49, Zvole
info@sikland.cz
www.sikland.cz
566 567 400, 602 750 130

Hotel U Loubů

• 10 % z ceníkových cen, mimo last
minute pobytů, akčních cen a
vánočních pobytů
Tři Studně 13, Fryšava pod Žákovou
horou
hotel@hoteluloubu.cz
www.hoteluloubu.cz
566 619 225, 777 939 398

Hotel Zámek Valeč
• 10 % na ubytování
Valeč 1, Valeč

recepce@hotel-valec.cz
www.hotel-valec.cz
724 400 497, 568 441 372

Chatová osada
Stvořidla

• 10 % na ubytování
Dobrovítova Lhota u Ledče nad
Sázavou, Trpišovice
doprava@ternotour.cz
www.chatkystvoridla.cz
731 179 284

Malá farma Statek
na samotě
• 10 % na vstupné
Šlapanov 36, Šlapanov
stateksamota@seznam.cz
731 189 949

Milovská
restaurace

• 10 % na konzumaci (nevztahuje
se na tabákové výrobky)
Sněžné - Milovy 8, Sněžné
provoz@9skal.oreahotels.cz
www.orea.cz/milovskarestaurace
566 585 111

Pension U Lípy
• 10 % na ubytování
Rovečné 20, Rovečné
info@pension-u-lipy.cz
www.pension-u-lipy.cz
608 434 165

Penzion Mlejn

• 5 % na ubytování
Kundratice 26, Kundratice
penzionmlejn@seznam.cz
www.penzionmlejn.cz
604 286 574

Sport - V - Hotel
Hrotovice
• 10 % na ubytování

Nám. 8. května 219, Hrotovice
hotel@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz
568 860 013-5

Turistická chata
Studnice

• 15 % na ubytování
Studnice 23, Nové Město na
Moravě
chatastudnice@vysocina.cz
www.chatastudnice.vysocina.cz
566 616 238

GASTRONOMIE
Caffe Bar +
Restaurant
U Loubů

• 10 % z ceníkových cen, slevy se
netýkají alkoholických nápojů a
tabákových výrobků
Tři Studně 13, Fryšava pod Žákovou
horou
hotel@hoteluloubu.cz
www.hoteluloubu.cz
566 619 225, 777 939 398

Káva - Čaj - Suché
plody
• 5 % při nákupu nad 300,- Kč
Náměstí 77/1, Velké Meziříčí
maloobcod@inovas.cz
www.oxalis.cz
732 258 319, 608 862 874

Restaurace
Maršovská rychta

• 10 % na nabídku restaurace
mimo poledního menu a alkoholu
Maršovice 1, Nové Město na Moravě
hotel@marsovskarychta.cz
www.marsovskarychta.cz
566 615 530, 603 591 583

Restaurace Sport V - Hotel Hrotovice
• 5 % na stálý jídelní lístek
Nám. 8. května 219, Hrotovice
hotel@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz
568 860 013-5

Restaurace
Stodola - Hotel
Zámek Valeč
• 5 % na stálý jídelní lístek
Valeč 1, Valeč
recepce@hotel-valec.cz
www.hotel-valec.cz
724 400 497, 568 441 372

Vinárna Lucerna
• 10 % na nabídku, mimo
poledního menu
Solní 853, Pelhřimov
www.penzionlucerna.cz
720 103 516, 565 322 022

HOBBY
Kreslení pravou
mozkovou
hemisférou a kurz
olejomalby

• 10 % na všechny kurzy pořádané
ve Velké Losenici
Velká Losenice 293, Velká Losenice
info@atelier-zebra.eu
www.atelier-zebra.eu
773 070 808, 561 110 293

Zážitky a volný čas
pro seniory
• 10 % na nabízené služby
Velké Meziříčí
dan.ubr88@gmail.com
www.zivot-je-ted.cz
775 285 589
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MÓDA
Bellitex Stores s.r.o.

• 5 % na vše, mimo již zlevněné zboží
bellitex.stores@gmail.com
www.bellitex.cz
Pobočky:
• Palackého 14/16, Jihlava,
734 234 267
• Náměstí Trčků z Lípy 995,
Světlá nad Sázavou,
734 234 239

FASHION FOR
HELP

• 5%
petr.simajchl@fashionforhelp.cz
603 701 006
Pobočky:
• Palackého 4729/14, Jihlava
• Náměstí Trčků z Lípy 995, Světlá
nad Sázavou

MEATFLY Jihlava

• 15 %
Hradební 1, NC City Park, Jihlava
subform.jihlava@seznam.cz
www.meatfly.cz
733 644 099

NADMĚRKY - Jitka
Příhodová Oděvy
pro plnoštíhlé

• 10 %
Horní 1692/32 (Hotel Fit), Žďár nad
Sázavou
obchod@nadmerky-zdar.cz
www.nadmerky-zdar.cz
608 401 163

Obuv Svoboda

• 7 % na nabídku prodejny
obuv-svoboda@seznam.cz
www.obuv-svoboda.cz
Pobočky:
• 1. máje 880, Moravské
Budějovice, 605 213 252
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• Masarykovo nám. 243, Náměšť
nad Oslavou, 737 191 100
• Hasskova 101/4, Třebíč,
734 248 133
• Tyršova 589, Jemnice,
739 750 289
• Havlíčkovo nám. 158, Havlíčkův
Brod, 732 203 480
• Dolní 3088, Havlíčkův Brod,
603 236 008

Oděvy "PETR"

• 5 % na veškerý sortiment
pánských, dámských, pracovních a
riflových oděvů
B. Václavka 4, Třebíč
odevy.petr@quick.cz
568 841 936

Prodejna obuvi

• 10 % na nabídku při minimální
útratě 1 000,- Kč
Smetanovo náměstí 3518,
Havlíčkův Brod
obuv@VILEM.cz
www.vilem.cz
569 422 136

Rejoice Flowers
Manufactory
• 11 % na veškerý sortiment
Družstevní 262, Batelov
rejoiceeshop@rejoice.cz
www.rejoice.cz
739 254 713

SKINY - luxusní
spodní prádlo
• 10 %
Palackého 30, Jihlava
pradloskiny@seznam.cz
www.pradloskiny.cz
736 773 846

Spodní prádlo a
doplňky - Ego

• 8 % na spodní prádlo při platbě v
hotovosti

Smetanovo náměstí 261,
Havlíčkův Brod
pradlo@egohb.cz
www.egohb.cz
725 936 877

Šperky, hodinky
Ego

• 15 % na ocelové a stříbrné
neznačkové šperky
• 5 % na zlato, značkové šperky a
hodinky
www.egohb.cz
Pobočky:
• Horní ulice 17, Havlíčkův Brod,
sperkyhorni@egohb.cz,
725 936 878
• Hradební 5440/1, Jihlava,
interjihlava@egohb.cz,
722 944 098
• Smetanovo náměstí 261,
Havlíčkův Brod,
sperkyego@egohb.cz,
725 936 874

nadmerneboty.cz

• 6 % na kompletní nabídku včetně
poštovného, do poznámky uveďte
číslo vašeho senior pasu
Nová 14/803, Třebíč
obchod@nadmerneboty.cz
www.nadmerneboty.cz
777 061 111
MUZEA,
GALERIE, PAMÁTKY

Panský Dvůr Telč
• 10 % Půjčovna elektrokol
• 10 % Lezecká stěna
Slavatovská 86, Telč
info@panskydvurtelc.cz
www.panskydvurtelc.cz
564 403 780

SE.S.TA

• 10 % na nákup v dárkovém
obchodě na kompletní sortiment

Zámek 818, Žďár nad Sázavou
info@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz
602 565 309

Strašidelné
bludiště

• 10 % na vstupné do strašidelného
bludiště Jihlavské šatlavy
Křížová 111/2, Jihlava
strasidelnebludiste@seznam.cz
www.strasidelnebludiste.cz
602 403 531

OSTATNÍ
BLESK
profesionální
úklid

• 10 % na veškeré služby
Vnitřní 1199/13, Žďár nad Sázavou
info@blesk-uklid.cz
www.blesk-uklid.cz
566 626 257, 737 446 084

Heva market

• 5 % při nákupu nad 100,- Kč při
platbě v hotovosti
www.hevacz.cz
Pobočky:
• Havlíčkova 3305, OD Alej,
Havlíčkův Brod, heva.7@volny.cz,
777 125 114
• Nám. T. G. Masaryka 198,
Chotěboř, heva.10@volny.cz,
725 117 333
• Nám. Zachariáše z Hradce 47,
Telč, heva.8@volny.cz, 567 243 627
• Kostelní 463/1, Třešť,
heva.10@volny.cz, 602 389 382
• Radnická 17, Velké Meziříčí,
heva.12@volny.cz, 725 857 125
• Nerudova 377, Žirovnice,
heva.9@volny.cz, 725 793 023
• Komenského nám. 3, OD Máj,

Třebíč, heva.5@volny.cz,
568 841 336

Knihkupectví U
Vrány

• 10 % na knihy
Růžová 33, Pelhřimov
karka.farajzlova@gmail.com
www.knihkupectviuvrany.cz
565 333 327

Lavanda

ČR a v e-shopu
info@vropap.cz
www.vropap.cz
Pobočky:
• Brněnská 4971/74 (OD TESCO),
Jihlava, 734 152 336
• Jihlavská 3204, Havlíčkův Brod,
734 152 337

Železářství,
domácí potřeby,
elektro

• 10 % na celý sortiment
Jihlavská brána 3/8, Třebíč
lavandatrebic@gmail.com
www.lavandatrebic.cz
777 051 176

• 5%
Nádražní 980, Náměšť nad Oslavou
alfin@alfin-trading.cz
www.alfin-trading.cz
568 619 599

M P marketing

PÉČE O TĚLO
A WELLNESS

• 10 % na veškerý sortiment
Nábřežní 10, Žďár nad Sázavou
m.p.svobodovi@seznam.cz
www.mpsvobodovi.cz
777 643 101, 777 643 100

Prodejna hraček

• 10 % na nabídku při minimální
útratě 1 000,- Kč
Smetanovo náměstí 3516,
Havlíčkův Brod
hracky@VILEM.cz
www.vilem.cz
569 422 375

PUČ SI MĚ

• 15 % na půjčovné při půjčení na 3
a více dní
Dolní 1732/21, Žďár nad Sázavou
pucsime@seznam.cz
www.pucsime.webnode.cz
775 297 241

Sáčky do
vysavačů,
Svěráková s.r.o.

• 15 % na všechny produkty v
našich podnikových prodejnách v

Manikúra modeláž nehtů

• 10 % na manikúru, modeláž
nehtů, masáž rukou, japonská
manikúra - P-Shine, lakování
a zdobení nehtů
Šlapanov 229, Šlapanov
hren.len@seznam.cz
605 040 322

Masáže - Marie
Vrtalová

• 10 % na masáže shiatsu, klasické
masáže, reflexní terapii plosky
nohy, dárkové poukazy
Palackého 44, u KB, 1. patro,
Jihlava
masazevjihlave@seznam.cz
www.masaze-jihlava.cz
777 835 312

Masáže Michal,
Velké Meziříčí

• 10 % na veškeré služby
Náměstí 79/3, Velké Meziříčí
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masaze-michal@email.cz
www.masaze-michal.cz
728 592 868

Masérské služby
Pavla Plevová

• 10 % na masáže
Švermova 4, Relaxační centrum,
Žďár nad Sázavou
info@masaze-zdar.cz
www.masaze-zdar.cz
604 580 185

Městské lázně
Nové Město na
Moravě

• 10 % na základní vstupné do
areálu
Hornická 1495, Nové Město na
Moravě
mestke.lazne@nmnm.cz
www.lazbne.nmnm.cz
566 598 850, 727 950 663

SiluetaHB s.r.o.
• 5 % na 10 a 20 vstupů
info@siluetahb.cz
www.siluetahb.cz
Pobočky:
• Dolní 1, Havlíčkův Brod,
777 965 077
• Krále Jana 478, Chotěboř,
606 594 937
• Mošnova 24, Jihlava,
702 002 550

Solná jeskyně
Batelov

• 15 % na permanentku na 10
vstupů
Třešťská 55, Batelov
solnabatelov@seznam.cz
www.solna-jeskyne-batelov.cz
777 869 757

Studio N

• 10 % na veškeré služby
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Bobrová 148, Bobrová
silazeny@centrum.cz
www.studio-n.cz
603 549 693

Wellness Sport - V Hotel Hrotovice
• 10 % na všechny nabízené služby
- vnitřní bazén, sauna, whirpool
Nám. 8. května 219, Hrotovice
hotel@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz
568 860 013-5

info@yashica.cz
www.bowling-trebic.cz
739 222 999

Lyže Slonek

• 10 % při platbě v hotovosti
• 6 % při platbě kartou
Soškova 231, Nové Město na
Moravě
milan@slonek.cz
www.slonek.cz
566 618 140

Panský Dvůr Telč
POTRAVINY
Pekařská a
cukrářská
prodejna

• 5 % na nabídku při minimální
útratě 100,- Kč
www.vilem.cz
Pobočky:
• Havlíčkovo náměstí 55, Havlíčkův
Brod, havlickovo.pecivo@VILEM.cz,
569 333 603
• Smetanovo náměstí 3516,
Havlíčkův Brod,
smetanovo.pecivo@VILEM.cz,
569 421 120
• Nádražní ulice 112, Havlíčkův
Brod, nadrazni.pecivo@VILEM.cz,
732 527 350
• Strojírenská ulice 3801, Havlíčkův
Brod, strojirenska.pecivo@VILEM.cz,
731 255 927
• Palackého ulice 1638/49, Jihlava,
palackeho.pecivo@VILEM.cz,
732 861 535

SPORT
Bowling U Kmotra
• 10 % na bowlingovou hru
Táborská 406, Třebíč

• 10 % Expozice V zámku
a podzámčí
• 10 % Drytool
Slavatovská 86, Telč
info@panskydvurtelc.cz
www.panskydvurtelc.cz
564 403 780

Sportovní vyžití Sport - V - Hotel
Hrotovice

• 10 % na pronájem sportovního
zařízení - bowling, kulečník, tenis,
squash
Nám. 8. května 219, Hrotovice
hotel@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz
568 860 013-5

VZDĚLÁVÁNÍ
Jazyková škola
Honzík

• 5 % na jazykové kurzy
www.jshonzik.cz
Pobočky:
•Ke Skalce 37, Jihlava,
info@jshonzik.cz, 774 994 754
•Jungmannova 107/13, Třebíč,
trebic@jshonzik.cz, 568 423 127,
776 644 460

•Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou,
zdar@jshonzik.cz, 608 571 560

LITE

• 7 % na jazykové kurzy,
u již zvýhodněného studia
s programem poskytujeme bonus
500,- Kč.
www.lite.cz
Pobočky:
•Svatovítské náměstí 128,
Pelhřimov, jihlava@lite.cz,
728 680 210
•Havlíčkova 30, Jihlava,
pelhrimov@lite.cz, 728 680 210

Orange Academy
s.r.o.

• 5 % na veškeré kurzy
info@orangeacademy.cz
www.orangeacademy.cz
519 412 813
Pobočky:
• Pávovská 15b, Jihlava
• Bítešská 13, Náměšť nad Oslavou
• Velkomeziříčská 640, Třebíč
• Masarykovo náměstí 13 (Hotel U
Raušů), Velká Bíteš

ZDRAVOTNICTVÍ
Avenier, a.s. Poliklinika
Doradus

• 5 % na veškerý sortiment
očkovacích vakcín.
Mrštíkova 1133/30, Jihlava
info@ockovacicentrum.cz
www.ockovacicentrum.cz
bezplatná linka 800 123 321

Fresh Optik

• 10 % na brýlovou obrubu
Palackého 61, Pelhřimov
info@optix.cz
www.optix.cz
607 236 852

Lékárna Aura

• 5 % na volný prodej při platbě v
hotovosti
Tyršova 603, Velká Bíteš
aura-bites@seznam.cz
www.lekarny.zdravcentra.cz
566 531 707

Lékárna Borovina

• 5 % na volně prodejný sortiment
při platbě v hotovosti
Koželužská 292, Třebíč
lekarna@lekarna-aa.cz
www.lekarna-aa.cz
568 420 991, 774 415 645

Lékárna Dům
zdraví

• 5 % na volně prodejný sortiment
při platbě v hotovosti
Poříčí 1256/11, Velké Meziříčí
amarlex@seznam.cz
www.lekarna-aa.cz
566 524 098, 774 415 645

Lékárna Kralice
nad Oslavou

• 5 % na volný prodej při platbě v
hotovosti
V Zahradách 319, Kralice nad
Oslavou
aura-bites@seznam.cz
561 116 453

Lékárna Krystal
• 5%
Žižkova 89, Jihlava
lekarnakrystal@seznam.cz
567 219 783

Lékárna Pharmax
• 5 % na volný prodej
Pražská 1192, Pelhřimov
brezina.r@worldonline.cz
www.lekarny.zdravcentra.cz
565 324 589

Lékárna SALIX

• 5 % při platbě v hotovosti
Palackého 1334, Třešť
salix@kf.cz
567 214 642

Lékárna TILIA

• 5 % při platbě v hotovosti
Benešova 26, Jihlava
tilia@kf.cz
567 310 956

Lékárna
U Salvátora

• 5 % na volný prodej při platbě v
hotovosti na léky a potravinové
doplňky volně prodejné
Vratislavovo náměstí 119, Nové
Město na Moravě
u.salvatora@tiscali.cz
566 618 554, 566 618 551

Lékárna
U Slovanské lípy

• 5 % na volně prodejný sortiment
a doplatky na léky
Palackého 70, Pelhřimov
lipa@mybox.cz
www.lekarna.zdravcentra.cz
565 322 187

Oční optika - Eva
Martínková

• 5 % na celou novou zakázku
Lipová 414, Náměšť nad Oslavou
info@optika-martinkova.cz
www.optika-martinkova.cz
568 620 033

Oční optika Lékařský dům Terasy
• 10 % na brýlovou obrubu
Havlíčkova 34a, Jihlava
info@optix.cz
www.optix.cz
607 043 660

49

BĚŽNÍ POSKYTOVATELÉ

• 10 % na kompletní zakázku v
hodnotě nad 2 000,- Kč
www.optika-maderova.cz
Pobočky:
• Palackého 64, Pelhřimov,
565 322 077
• Nerudova 452, Humpolec,
565 534 375

Oční optika,
kontaktolog a
optometrista, s.r.o.
• 10 % na celou zakázku
Pobočky:
• Masarykova 2, Humpolec,
565 533 832
• Horní 16, Havlíčkův Brod,
569 429 685

Oční studio Optix
• 10 % na brýlovou obrubu při
zakoupení celých brýlí
info@optix.cz
www.optix.cz

Pobočky:
• Masarykovo nám. 52, Jihlava,
567 215 466
• Dolní 227, Havlíčkův Brod,
569 443 119
• Na Kasárnách 414, Humpolec,
727 969 575

Sychra optik,
optometrista

• 10 % na optickou zakázku
sychraoptik@seznam.cz
Pobočky:
• Nádražní 614, Havlíčkův Brod,
569 422 106
• Riegrova 344, Chotěboř,
569 422 106

V. E. Medica Zdravotnické
potřeby

• 5 % na zdravotnické potřeby
Husova 46, Jihlava
medica@quick.cz
www.vemedica.cz
567 305 456

Celoroční jízda

Výdejna léků
Košetice

s Rodinným a Senior pasy Kraje Vysočina

• 5 % na volně prodejný sortiment
a doplatky na léky
Košetice 253, Košetice
lipa@mybox.cz
565 322 187

✔ LEDEN-ČERVEN – série přednášek na Family a Senior Pointech
✔ LEDEN-ČERVEN – kurzy Univerzity třetího věku
✔ ÚNOR-DUBEN – Karnevalová tour Kraje Vysočina
✔ DUBEN – ples Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina
✔ DUBEN – Jarní dny na Family Pointech
✔ KVĚTEN – Týden pro rodiny
✔ ČERVENEC-SRPEN – Letní dovádění s Vysočinou
✔ SRPEN – největší setkání rodin v Šiklově mlýně
✔ ČERVENEC-ZÁŘÍ – Letní škola pro seniory
✔ ZÁŘÍ-PROSINEC – kurzy Univerzity třetího věku
✔ ZÁŘÍ-PROSINEC – série přednášek na Family

Vysočinské
nemocnice

• 10 % na nadstandartní pokoj
info@vysocinskenemocnice.cz
www.vysocinskenemocnice.cz
Pobočky:
• 5. května 319, Humpolec,
565 501 316
• Háj 675, Ledeč nad Sázavou,
569 492 111
• Jihlavská 803, Humpolec,
565 532 013

a Senior Pointech

✔ ZÁŘÍ – setkání pěstounských rodin
✔ ŘÍJEN – oslavy Svátku seniorů na Vysočině
✔ ŘÍJEN – Dny pro seniory na Senior Pointech
✔ LISTOPAD-PROSINEC – Karnevaly na ledě

Buďte
u toho!
l!
A dejte vědět dá
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Oční optika Marie
Maděrová
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