


Vážení spoluobčané,
milí senioři!

Každý člověk je jedinečný a o svoji jedinečnost nepřijde ani v senior-

ském věku. Někteří se na „penzi“ těší jako na svůj zasloužilý odpočinek,

jiní jsou činorodější. A právě těch aktivnějších seniorů v našem městě

přibývá, jak dokládá neustále se zvyšující počet členů příbramského

Senior Pointu. Všichni bez rozdílu však potřebují, alespoň občas, naši

pomocnou ruku. Jedním z nových projektů, který našim starším spo-

luobčanům usnadňuje život, je Karta seniora města Příbrami.

Karta seniora je v první řadě identifikační doklad seniora. Díky této

kartě si může každý senior nejen levněji nakoupit v lékárnách či jiných

vybraných obchodech, ale ti aktivnější mohou se slevou navštívit 

například plavecký bazén nebo zimní stadion. 

Jsem ráda, že od prvního vydání karet, které proběhlo na konci měsíce

června, se již do projektu zapojilo velké množství seniorů, převážně 

z Příbrami a okolí. 

Aktuální seznam poskytovatelů všech slev se Vám právě dostává 

do ruky. Věřím, že si v něm najdete „to svoje“, co Vás potěší.

MGR. ALENA ŽENÍŠKOVÁ
1. místostarostka města Příbrami

SLOVO ÚVODEM...



 
 

přispívá k lepšímu životu seniorů 

Jsme firemní nadační fond skupiny Veolia v České republice. Od svého založení 

„pečujeme o prostředí a komunitu“. Na realizaci vlastních i podporu cizích veřejně 

prospěšných projektů se zaměřením na sociální oblast a životní prostředí jsme 

věnovali do konce roku 2015 více než 161 miliónů korun. 

Stále více si uvědomujeme, že česká společnost dluží svým seniorům mnohé. Loni na 

začátku roku proto Nadační fond Veolia odstartoval nový grantový program nazvaný 

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Jeho prostřednictvím chceme přispět 

k tomu, aby se v České republice všem generacím seniorů žilo lépe. Snažíme se být 

nápomocni lidem především v regionech, kde působí obchodní společnosti skupiny 

Veolia. Rozhodli jsme se proto podporovat projekty, které pomohou zlepšit přístup 

společnosti k seniorům a respektovat jejich potřeby. 

Naší snahou je podílet se na obohacení a posílení kvality života seniorů v místech, 

kde budou realizovány projekty podpořené naším nadačním fondem, spoluvytvářet 

projekty „dobré praxe“ v místech působení skupiny Veolia a inspirovat jimi k dalšímu 

šíření v komunitním prostředí. Podporujeme pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační 

soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí, 

nové přístupy k tématu stárnutí.  

V letošním druhém ročníku pilotní realizace programu získalo zatím nadační podporu 

17 projektů z různých regionů celé České republiky. Mezi nimi je i projekt Města 

Příbram, které společně se svým Senior Pointem připravuje kartu seniora města. 

Jejím držitelům má přinést kromě informačního servisu i výhodnější podmínky 

pro využití některých služeb, nabídek aktivit a akcí apod. 

Městu Příbram a jeho dříve narozeným občanům přejeme, ať se projekt vydaří! 

Mgr. Vendula Valentová 

Ředitelka Nadačního fondu Veolia 

  



 

Vážení senioři z města Příbrami, 

Nadace ČEZ podpořila snahu vedení města 

prostřednictvím grantového řízení Podpora 

regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně 

prospěšných projektů. Do této kategorie patřila 

i rekonstrukce areálu, v němž se nachází Centrum 

neziskových organizací, a rovněž i Senior Point. 

Projekt, jímž vedení města podporuje v Příbrami 

organizace a rozmanité projekty pro aktivní trávení volného času lidí všech věkových 

kategorií, hlavně pak seniorů, nás přitom velice zaujal. Už jen tím, že Senior Point byl 

v té době vůbec první ve Středočeském kraji a celkově 23. v České republice, a že 

lidem v pokročilém věku nabízí místo pro jejich další vzdělávání a volnočasové 

aktivity. Proto jsme na realizaci Senior Pointu a revitalizaci areálu bývalé školy 

v Žežické ulici, v níž sídlí, velice rádi městu přispěli částkou 700 000 korun.   

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou 

dárcovskou činnost v rámci podpory veřejně prospěšných projektů, které přispívají 

k rozvoji společnosti. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, 

kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Finanční příspěvky 

tak směřují do školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti 

a životního prostředí. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací 

v České republice. Více informací naleznete na www.nadacecez.cz. 

Za Nadaci ČEZ, jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s., a některé 

další společnosti Skupiny ČEZ, bych na závěr ráda všem příbramským seniorům 

popřála pro všechny to nejpotřebnější – hodně zdraví a samozřejmě, aby jim Karta 

seniora města Příbrami slev byla co nejvíce k užitku. 

Mgr. Michaela Žemličková, MBA 

ředitelka Nadace ČEZ  

  

http://www.nadacecez.cz/


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE KARTĚ SENIORA 
Kdo může být držitelem Karty seniora města Příbrami?  

Každý člověk s trvalým pobytem v okrese Příbram, který dosáhl věku 65 let. 

Jak se může senior do projektu zaregistrovat? 

Registrace probíhá pouze osobně na Senior Pointu (kontaktní údaje jsou na 

konci tohoto katalogu). Není potřeba fotografie, pouze občanský průkaz ke 

kontrole údajů. Karta bude připravena za měsíc na výdejním místě Senior Point. 

Má registrovaný uživatel nějaké finanční povinnosti?  

Ne. Registrace je zdarma a veškeré náklady s vystavením karet hradí město 

Příbram ve spolupráci s partnery projektu – Nadací Veolia a Nadací ČEZ. 

Kolik karet registrovaná osoba obdrží?  

Každá zaregistrovaná osoba obdrží jednu kartu se svým jménem, 

datem narození a identifikačním číslem karty. Jeden člověk nemůže vlastnit 

více karet. Karta je nepřenosná! 

Musí být při uplatnění slevy předložena karta seniora?  

Ano. Získání slevy je podmíněno předložením karty. V opačném případě není 

poskytovatel povinen slevu poskytnout. 

Sčítají se slevy, poskytované na kartu s dalšími slevami obchodníka? 

Ne, pokud to není výslovně uvedeno. Lze využít pouze jeden typ slevy. 
Pokud kupujete zboží například v sezónním výprodeji, nebude už možné 
uplatnit na zboží další slevu na Kartu seniora. 

Co dělat při ztrátě karty?  

Napište nám nebo zavolejte (kontaktní údaje jsou na konci tohoto katalogu). 

Nově vystavenou kartu Vám připravíme do jednoho měsíce na Senior Pointu. 

Jaká je platnost karty?  

Karta seniora má časově neomezenou platnost. 



Jak je označeno místo, kde mohu slevu využít? 

Každý poskytovatel, zapojený do projektu 

je povinen označit místo, kde poskytuje slevu, 

samolepkou. Samolepka bývá zpravidla 

umístěna na dveřích prodejny nebo u poklady. 

Má tvar čtverce o rozměrech 10×10 cm a je na 

ní logo projektu (ID Senior), logo města 

Příbrami a loga partnerů  

 

Jak s kartou uplatnit slevu? 

1. Vyberte si poskytovatele, u kterého chcete slevu uplatnit.  

2. Při nákupu nahlaste nárok na slevu na Kartu seniora vždy před tím, 

než obchodník uzavře účet, ideálně dříve, než začne obsluha nákup 

markovat. Pokud nahlásíte nárok na slevu pozdě, je možné, že již nebude 

možné ji z technických důvodů na nákup použít. Obchodníci mají velmi často 

registrační pokladny, kde již dodatečně není možné zohlednit slevu. 

3. Poskytovatel má právo na ověření totožnosti držitele podle dokladu. 

4. Pokud se u poskytovatele vyskytne problém s poskytnutím slevy, dejte nám 

vědět! Projekt Karta seniora je tu pro Vás, a pokud jste nedostali slevu, na 

jakou máte podle podmínek nárok, budeme situaci řešit, aby se již 

neopakovala. Při nahlášení stížnosti nezapomeňte přesně uvést, u jakého 

poskytovatele problém nastal a o jaký problém se přesně jednalo. 

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat dobře fungující slevovou síť. 

Kontakt pro nové poskytovatele:  

Chcete se zapojit do projektu a nabízet seniorům slevy a výhody?  

Kontaktujte našeho obchodního zástupce: Bc. David Trůčka, tel.: 602 199 774, 

e-mail: trucka@adfontem.cz 



POSKYTOVATELÉ Z PŘÍBRAMI A OKOLÍ 
 

Poskytovatelé jsou seřazeni podle abecedy 

ADORN s.r.o. 

18 % z ceny otvorových výplní 
(nevztahuje se na práce "montáž, 
demontáž, začištění") 
Obecnická 285, Příbram 
Tel.: 774 580 715 
sembera@adorn.cz, www.adorn.cz 
Výroba PVC oken, dveří, zimních zahrad, 
rolet, garážových vrat, atd. 

Aquapark 
Sportovní zařízení města Příbram 

36,4 % na vstupné do bazénu 
Legionářů 378, Příbram 
Tel.: 318 623 815 
szm@pb.cz, www.szm.pb.cz 

Autoservis Jiří Pešice 

10 % na vše 
Březnická 81, Příbram 
Tel.: 318 638 000 
obchod@pesice.cz, www.pesice.cz 
Pneuservis, rychloservis, příprava 
a zajištění STK, servis aut 

Beauty a relax 

15 % na služby studia 
Pražská 14, Příbram 
Tel.: 724 005 619 
beautyrelax@email.cz, 
www.beautyarelax.cz 
solárium, samoopalovací nátěr, ošetření 
oparů, bělení zubů, VacuShape 

Bella - Bižuterie 

30 % při nákupu nad 1000 Kč 
20 % při nákupu nad 600 Kč  
15 % při nákupu nad 300 Kč  
10 % základní sleva na vše 
Pražská 14 (venkovní pasáž butique 
Jana), Příbram 

Bike-Arena 

10% na vše 
Husova 660, Příbram 
Tel.: 318 623 537 
info@bike-arena.cz, 
www.bike-arena.cz 
Prodej a servis kol, prodej veškerého 
cyklovybavení, oblečení, funkční prádlo. 

Bobíkovo koření 

10 % na celý sortiment koření 
Čechovská 57 (III. poliklinika RAVAK), 
Příbram 
Tel.: 774 689 323 

BON - BON 

při nákupu nad 400,- Kč dárek zdarma  
(OC TESCO) Nová Zdaboř, Příbram 
Tel.: 604 263 780 
čokoláda českého výrobce, káva 100% 
arabika, různé druhy čaje, sypané, 
porcované, dárkové balíčky a koše, 
sušené ovoce, zákusky a dorty 

mailto:sembera@adorn.cz
http://www.adorn.cz/
mailto:szm@pb.cz
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mailto:obchod@pesice.cz
http://www.pesice.cz/
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BOTY J & J 

5 % na zboží přímo pro seniory, 
při nákupu nad 500,- Kč při platbě 
v hotovosti mimo akční zboží 
Pobočky: 

 Plzeňská 76 (NS URAN), Příbram, 
tel.: 603 276 167 

 Pražská 188, Dobříš, tel.: 605 001 
105 

dámská, pánská obuv, kožená galanterie, 
punčochové zboží, ošetřující přípravky  

Boutique Jana 

10 % na veškeré zboží mimo paruky 
Pražská 14,15 (Pivovarská), Příbram 
Tel.: 728 927 683, 602 364 340 
pasazjana@seznam.cz 
šperky Swarowski, bižuterie, klobouky 
paruky a módní doplňky 

BRDSKY SPOJ 

100 % pro invalidní důchodce 
z komerčního inzerátu 
50 % pro ostatní na seniorskou kartu, 
jinak zdarma "prodám", "koupím" 
Legionářů 400, Příbram 
Tel.: 603 427 150 
inzerce@brdskyspoj.cz, 
www.brdskyspoj.cz 
Inzertní a informační služby, bezplatná 
soukromá řádková inzerce, placená 
komerční a bannerová inzerce 
 
 
 

Březohorská solná jeskyně 

10 % na jednotlivý vstup 
10 % na permanentku 
Na Svahu 640, Příbram 
Tel.: 722 737 520 
www.solna-jeskyne-pribram.cz 

Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram 

klienti CSZS:  
50 – 100 % na kulturní a společenské 
akce pořádané pro klienty CSZS 
neklienti CSZS:  
10 % z ceny masáží 
5 % z ceny pedikúry 
info@centrumpribram.cz, 
www.centrumpribram.cz 
Tel.: 318 629 057 
Pobočky: 

 Brodská 100, Příbram,  

 Hradební 69, Příbram 

 Průběžná 143, Příbram 

 Nádvoří Msgr. Korejse 155, 
Příbram 

 J. Drdy 494, Příbram 

CUKRÁRNA Uran 

7 % na vše 
Plzeňská 74, Příbram 
Tel.: 318 632 588, 734 494 954 
pekarnauran@gmail.com, 
www.pekarnauran.cz 
Přímo z vlastní výroby nabídka zákusků, 
dortů, pečiva, nápoje alko i nealko, káva, 
čaje, limo, venkovní terasa, posezení 

mailto:pasazjana@seznam.cz
mailto:inzerce@brdskyspoj.cz
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Cukrárna, kavárna RIO 

5 % na veškerý sortiment mimo 
alkoholu a cigaret 
cukrarnario@seznam.cz, 
www.cukrarnario.cz 
Pobočky: 

 Politických vězňů 288, Příbram 

 Nám. 17. listopadu 288, Příbram 
Tel.: 318 626 130 736 763 227 
Italské dorty, česká klasika, vlastní 
výroba a několika druhů vynikající kávy 

Čistírna peří Obora 

10 % na zboží, mimo zboží v akci 
Dvořákovo nábř. 20 (v přízemí 
Zahradnictví Obora), Příbram 
Tel.: 318 628 183, 702 928 743 
www.centrumobora.cz 
Čištění péřových dek a polštářů. Šití dek, 
polštářů a polštářků. Největší výběr sypků 
za příznivé ceny v okolí.  

DF Technik s.r.o. 

25 % na nářadí Fiskars mimo akce 
15 % na bazénovou chemii 
5 % na zahradní techniku,  
Novohospodská 135, Příbram 
Tel.: 313 105 833 
dftechnik@gmail.com, 
www.dftechnik.cz 

Domací potřeby-Franta Tescoma 

10 % na nákup 
Pražská 128 - pěší zóna, Příbram 
Tel.: 318 624 672 
info@domacipotreby-franta.cz, 
www.domacipotreby-franta.cz 

Zboží Tescoma a českých tradičních 
výrobců jako jsou KDS Sedlčany, Blex, 
Belis, Leifheit, Porkert, Toner, a další 

Domov pro seniory Březové Hory  

klienti CSZS:  
50 – 100 % na kulturní a společenské 
akce pořádané pro klienty CSZS 
neklienti CSZS:  
10 % z ceny obědů pro veřejnost 
v Domově seniorů 
K Dolu Marie 154, Příbram 
Tel.: 318 660 288 
domovsenioru@centrumpribram.cz 
www.centrumpribram.cz 

DVEŘE Pb s.r.o. 

15 % na interiérové dveře, zárubně 
a podlahy 
Legionářů 422, Příbram 
Tel.: 722 286 673 
jirka@dverepb.cz, www.dverepb.cz 
Prodej a montáž: interiérové dveře, 
zárubně, celoskleněné dveře, kování, 
bezpečnostní dveře, stavební pouzdra.  

FASHION TIME Příbram 

10 % na vše 
Pražská ul. 8, Příbram 
Tel.: 777 576 264 
martina.conikova@centrum.cz 
fb: fashion time Příbram 
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Fišerová – MÓDA 46-62 

15 % 
Mariánské údolí 135, Příbram 
Tel.: 607 786 217 
mircafiserova@seznam.cz 
oblečení velkých i malých velikostí 

GU-Gusto italské potraviny 

5 % na nákup italských potravin 
Pražská 14 (venkovní pasáž butique 
Jana), Příbram 
Tel.: 602 221 733 

GURMÁN - výhradní dovozce 
italských delikates 

10 % na čaje a uzeniny 

Mariánské údolí 422, Příbram 
Tel.: 318 581 479, 602 649 567 
sona@italskedelikatesy.cz, 
www.italskedelikatesy.cz, 
www.gurmanshop.cz 
Smoothie, čaj, káva, víno, sušenky, 
čokoláda, sýry, salámy, těstoviny a další 

HARMONY AND DANCE, Rekondice 

30 % na masáže, rekondiční 
konzultace, přístrojová lymfodrenáž 
Podbrdská 529 (Billa), Příbram 
Tel.: 608 457 090 
horenipetra@seznam.cz, 
www.harmonyanddance.cz 
Masáže, rekondiční konzultace, cvičení, 
lymfatické masáže, přístrojová 
lymfodrenáž, kryolipolýza 
 

Hodinářství – Rubín Příbram 

10 % 
Pražská 127, Příbram 
Tel.: 702 423 283 

Jiří Spěvák – KOUPELNY SPĚVÁK 

10 % na veškeré zboží 
Čs. Armády 143, Příbram 
Tel.: 318 618 038 
koupelny.spevak@volny.cz, 
www.koupelnyspevak.cz 
Vodovodní baterie, nábytek, doplňky, WC 
sedátka, záchody, umyvadla, dřezy, 
invalidní seniorský program 

Jitřenka - zdravá výživa 

10 % 

Ed. Beneše 321, Příbram 
Tel.: 731 173 723 
jitrenkapb@seznam.cz, 
www.jitrenka-pb.cz 

Kadeřnictví KAREN - Iveta Takačová 

10 % na služby 
Mariánská 411, Příbram 
Tel.: 608 113 300 
kadernictvikaren@gmail.com 

KNIHKUPECTVÍ Pistorius & Olšanská, 
s.r.o. 

5 % na veškeré zboží mimo akce  
Pražská 128 - pěší zóna, Příbram 
Tel.: 318 627 479, 778 766 385 
obchod@knihkupectvi-olsanska.cz, 
www.knihkupectvi-olsanska.cz 
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KOMINICTVÍ Ing. Rudolf Jurdák 

20 % na kominické služby 
Dr. J. Theurera 205, Příbram 
Tel: 608 343 431 

Květinářství Obora 

10 % na zboží, mimo zboží v akci 
Vila Obora, Dvořákovo nábř. 170, 
Příbram 
Tel.: 318 622 602 
www.zahradnictviobora.cz 
Prodej vázaných kytic, hrnkových květin, 
dárkového a proutěného zboží. 

Květinové studio Včelička 

10 % 
Mariánská 391, Příbram 
Tel.: 318 626 849 
vcelicka@mujbox.cz, 
www.vcelicka.eu 
Prodej, vázání a aranžování květin, 
svatby bankety, výzdoba 

Květiny u Rožců 

10 % 
Tel: 602 219 629 
info@kvetinyurozcu.cz, 
www.kvetinyurozcu.cz 
Pobočky: 

 Čechovská 56 (naproti III. 
polikliniky RAVAK), Příbram 

 Nám. 17. listopadu 300, Příbram 
Dárkové, svatební i smuteční květiny, 
sezónní a pokojové rostliny, dekorace, 
keramiku a svíčky za výhodné ceny. 

LA PALA – Crepes & Coffee 

25 % na horké nápoje 
20 % na obědy (slané palačinky) mezi 
11-13 hodinou 
15 % na vše 
Milínská 85, Příbram 
Tel.: 729 452 275 
jakub@lapala.cz, 
facebook.com/lapalapribram 
Pravé francouzské Crepes a Galettes, 
domácí lívanečky či waffle  

LÉKÁRNA VERONIKA 

5 % na volný prodej 
(OC TESCO) Žežická 597, Příbram 
Tel.: 326 550 050 
veronika@g-fam.cz, www.g-fam.cz 

LINO RIC 

10 % 
Čs. Armády 26 (od 1. 1. 2017), 
Příbram 
Tel.: 318 628 893 
ladislav.ric@seznam.cz, 
www.linoric.cz 
Kladení a prodej podlahových krytin, 
stavební úpravy podkladu, montáž 
podlahy 

MERCATOR s.r.o.  
Půjčovna nářadí HILTI 

10 % 
Husova 257, Příbram 
Tel.: 318 637 389 
pujcovna@mercator.cz, 
www.meracator.cz 
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MM COPYSHOP 

5 % na služby  
Mariánská 41, Příbram 
Tel.: 318 696 224 
mmcopy@email.cz, www.mmcopy.cz 
Kopírování, tisky, scanování, knižní, 
kroužková, drátěná vazba, termovazba,  

MS Service, prodej výpočetní 
techniky 

20 % na servisní práce 
Dlouhá 150, Příbram 
Tel.: 605 267 111 
info@msservice.cz, 
www.msservice.cz 

NARA - centrum kosmetiky a krásy 

10 % na kosmetické a masérské 
služby 
10 % na pedikúru a manikúru 
Na Svahu 336, Příbram 
Tel.: 731 077 198 
iva-salon@seznam.cz, 
www.naracentrum.cz 
Kosmetické a masérské služby 
pedikúra a manikúra 

Opravna i starožitných hodin - 
Hodinářství Polák 

10 % 
Žežice 45, Příbram 
Tel.: 702 423 283 
Opravna hodin i starožitných, hodinek, 
výměna baterií, budíky, provoz o víkendu 
po telefonické domluvě 

Orion Příbram 
český obchod pro domácnost 

10 % na nákup 
Pražská 148 - pěší zóna, Příbram 
Tel.: 318 581 734 
info@domacipotreby-franta.cz, 
www.domacipotreby-franta.cz 

OTTO Optik 

10 % na obruby všech typů bez 
omezení značky 
Čechovská 57 (III. poliklinika RAVAK), 
Příbram 
Tel.: 318 626 402 
www.optikotto.prodejce.cz 

prádelna čistírna uran 

15 % na čištění textilu, praní prádla 

Plzeňská 76, Příbram 
Tel.: 605 557 797 
pradelna@pradelnauran.cz, 
www.pradelnauran.cz 

Prodejna BARVY - LAKY 

10 % z prodejní ceny na všechno 
prodávané zboží 
Čs. Armády 146, Příbram 
Tel.: 318 635 603 

Prodej barev, laků a dalšího běžně 
prodávaného materiálu 

Prodejní centrum Tescoma Příbram 

10 % na veškeré neakční zboží 
Nám. 17. listopadu 298, Příbram 
Tel.: 318 621 171 
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email@kuchynskepotreby.cz, 
www.kuchynskepotreby.cz 
Široký sortiment kuchyňských potřeb 
od renomovaných značek Tescoma, 
Orion, Tefal, Victorinox a další 

PSÍ SALON RONNY 

15 % na služby a zboží 
Šikmá 479, Příbram 
Tel.: 775 352 796 
psi-salon-ronny@seznam.cz, 
www.psi-salon-ronny.cz 

Restaurace Atrium 

10 % na celé menu (polévka, hl. jídlo 
a moučník, příp. pití) 
Pražská 14 (venkovní pasáž butique 
Jana), Příbram 
Tel.: 602 221 733 

ROMANCE 

5 % na celý sortiment zboží v butiku 
Pražská 14 (venkovní pasáž butique 
Jana), Příbram 
romanceprovance@seznam.cz 
Krásné romantické dekorace, bydlení, 
provence, vintage, drobný nábytek, 
dárkové předměty, květiny, hračky 

SKI Centrum na horách 

20 % na vše 

Ke korábu 651, Příbram 
Tel.: 731 407 268 
lyze@pribram.cz,  
www.lyze-pribram.cz 
 

SPEKTRA – SVÍTIDLA 

5 % na nákup zboží 
spektra-svitidla@seznam.cz, 
www.spektra-svitidla.cz 
Pobočky: 

 Březnická 88, Příbram, 
tel.: 318 628 501 

 Mírové nám. 211, Dobříš, 
tel.: 318 520 848, 603 811 188 

Široký výběr bytových, kancelářských, 
technických a zahradních svítidel, bytové 
doplňky. 

TAXI Příbram 

10% na jízdné taxi 
Příbram a okolí (Příbramsko), Příbram 
Tel.: 608 111 001 

Trdlina kavárna & cukrárna 

15 % 

nám. J. A. Alise 150, Příbram 
tel.: 774 263 008 
cukrarna.trdlina@gmail.com 

U ILONY - KÁVA - ČAJ - OŘÍŠKY 

10 % na kávu a čaj značky OXALIS 
při nákupu nad 100,- Kč 
5 % na sortiment ořechů přírodních i 
v polevě při nákupu nad 100,- Kč 
Pražská 151, Příbram 
Tel.: 777 111 336 
ptackova.ilona@seznam.cz 
Káva, čaj, oříšky, čokoláda, pralinky, 
plody, semena 
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Veterinární klinika Na Zdaboři 

10 % na úkony prováděné v rámci 
prevence, léčby, poradenství, 
chirurgických zákroků 
Drkolnovská 647, Příbram 
Tel.: 774 679 117 
klinika@nazdabori.cz, 
www.nazdabori.cz 
Komplexní preventivní a léčebné zákroky, 
NON STOP Pohotovost, hospitalizace, 
moderně vybavené pracoviště 

Vinotéka u Křižáku 

5 % na víno + alkohol ve vinotékách 

Budovatelů 138, Příbram 
Tel.: 775 111 021 
e.tikovska@gmail.com 

Vinotéka Zelený Domeček 

5 % na víno + alkohol ve vinotékách 

Tyršovo nám. 184, Dobříš 
Tel.: 318 633 526 
e.tikovska@gmail.com,  
www.napoje-dobris.cz 

WELLNESS CENTRUM PŘÍBRAM 

33 % na základní vstupné, mimo 
masáže 
Špitálská 14, Příbram 
Tel.: 318 625 495, 731 731 335 
wellnesspribram@seznam.cz, 
wellnesscentrumpribram.cz 
Sauna, infrasauna, vířivka, pára, 
příjemné posezení s občerstvením, relax 
 

Zahradnictví Obora 

10 % na zboží, mimo akce 

Dvořákovo nábř.20, Příbram 
Tel.: 702 928 743, 607 100 701 
www.zahradnictviobora.cz 
Prodej ovocných stromků, rybízů, 
angreštů, malin, sazenic jahod, růží, 
jehličnanů, listnatých stromů, okrasných 
keřů, vodních rostlin, atd. 

Zámečnictví - klíče - zámky - Adam 
Wojcieski 

5 % na výrobu klíčů 

Dlouhá 167, Příbram 
Tel.: 318 625 671, 603 731 907 
wojcieski@post.cz 
Klíče, zámky a kování (dveřní, 
bezpečnostní), doplňky na klíče, FAB 
ASSA ABLOY MU-T-LOCK EVVA  

Zimní stadion - Sportovní zařízení 
města Příbram 

50 % na bruslení seniorů 
Legionářů 378, Příbram 
Tel.: 318 623 815 
szm@pb.cz, www.szm.pb.cz 

ZOO Tropic Václav Šuller 

10 % na veškerý sortiment 

Čechovská 114, Příbram 
Tel.: 607 579 125, 318 625 192 
suller@tiscali.cz, www.zootropic.cz 
Prodej akvarijních ryb, terarijních zvířat, 
drobných hlodavců a exotického ptactva. 
Nabízíme chovatelské potřeby, krmiva, 
potřeby pro zahradní jezírka i akvária. 
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