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22

zážitkové poukazy

zážitkové poukazy

gastronomie
sport a pohyb
sport a pohyb

gastronomie

designové produkty a dárky

Zlín 700 zážitková mapa aneb poznej Zlín všemi smysly!
Zlín v roce 2022 slaví 700 let od své první písemné zmínky. Krajské město je nazýváno různě – Zlín, město výjimečné
architektury, Zlín, město designu, Zlín, zelené město, Zlín, město podnikatelského ducha. Největší bohatství města
tkví v jeho lidech, za nimi stojí rozmach města, jeho rozvoj a jeho Genius loci. A tak mohou v roce, kdy slavíme tento
dějinný mezník, vznikat naprosto unikátní projekty, které stojí na Zlíňanech, jejich kreativitě, podnikavosti a nápaditosti. Jedním z nich je i tato unikátní zážitková mapa.
Projekt propojuje místní živnostníky, firmy, podniky a tvůrce, kteří speciálně při příležitosti výročí vytvořili originální
sedmistovkové produkty a služby. Čeká na vás řada jedinečných designových kousků, gastronomických zážitků
nebo sportovních aktivit. Objevte Zlín všemi smysly!

3

Sedmistovkový poukaz na zážitek ~ Space Laser Game & VR Aréna Zlín

%

zážitkové poukazy

Chcete se pobavit s přáteli nebo rodinou a zároveň si zasportovat? Poukaz v hodnotě 700 Kč můžete využít na
designové produkty a dárky
laser game, zábavnou moderní týmovou hru, nebo virtuální realitu.
gastronomie
Space Laser Arena – Jateční 523, Zlín
www.spacelaserarena.cz

%

4

Rádi vás přivítáme v samém srdci Zlína, na náměstí Míru. Od května do října jsme zde pro vás připravili krásné informační centrum. Najdete v něm nejen informace o projektech a akcích výročí, ale také o městě Zlíně. Těšit se můžete
na unikátní sedmistovkové produkty místních výrobců, ale i tematické tašky, klobouky či doplňky. Udělejte si radost!

5

%

Adria Grande (OC Zlaté Jablko) – nám. Míru 174, Zlín
Zmrzlinárna (OC Čepkov) – Tyršovo nábř. 5496, Zlín
sport a pohyb
Caffé & Gelato (OC Centro Zlín) – tř. 3. května 1170, Malenovice, Zlín
www.adriagold.cz

a pohyb
zážitkovésport
poukazy

zážitkové poukazy
Permanentka za zvýhodněnou cenu na skupinovou lekci kangoo jumping, netradiční sport na skákacích
sport a pohyb
botách pro všechny od 10 let. Během cvičení odbouráte každodenní stres, zažijete zábavu a na konci se
designové produkty a dárky
budete cítit skvěle.
gastronomie
%

%

designové produkty a dárky

Navrátilovu slivovici najdete v tradičních i michelinských restauracích a podnicích. Tato rodinná firma vyprodukuje každý rok pouze omezený počet lahví. Pro zlínské výročí vyrobila slivovici ve speciální sedmistovkové edici.
zážitkové poukazy

sport a pohyb

2

zážitkové poukazy
Tenisky Zlíňanky ~ Kave Footwear
Nikoho jistě nepřekvapí, že i k výročí města vznikla originální designová limitovaná edice obuvi. Tenisky Zlíňanky jsou boty vyrobené lokálně, ekologicky bez morální kocoviny zlínskou designérkou Evou Klabalovou.
%

gastronomie

pro. story – T. G. Masaryka 2433, Zlín
www.kavefootwear.com

Živý Zlín – zámek, Soudní 1, Zlín

Populární zlínské divadlo přichází s mimořádnou výzvou. Z řad svých návštěvníků každého uplynulého měsísport700
a pohyb
ce vylosuje šťastlivce, který zdarma získá volňásky na další představení dle vlastní volby v hodnotě
Kč.
designové produkty a dárky
A teď už jen otázka: komedie, drama nebo muzikál?
%

7

Speciální výroční edice kávy Guatemala ~ Jamai Cafe

designové produk
Limitovaná edice 100% arabiky z Guatemaly udělá radost všem kávomilům. Příjemný šálek kávy s čokoládovým nádechem a trochou lesního ovoce dokáže zlepšit váš den. Kávu ve speciálním výročním designu
zakoupíte za zvýhodněnou cenu – 700 gramů zrnek pořídíte za cenu 500 gramů.
zážitkové poukazy

gastronomie
designové
produkty

Rakousko-Uherská bankovka k 700 letům Zlína ~ Von Macenau

%

zážitkové poukazy

Spolek vojenské historie Von Macenau udržuje tradici vojenství, věnuje se sběratelské činnosti, rekonstruuje
bitvy a organizuje kulturní, historické i vzdělávací akce. K výročí přichystal speciální edici bankovek jako
gastronomie
památku k oslavám města.
IC Zlín – nám. Míru 12, Zlín
www.vonmacenau.cz

zážitkové poukazy

Zvýhodněná návštěva čajovny ~ Dobrá čajovna Zlín

designové p
sport a pohyb

10 Výroční pivní speciál Jedenáctka ~ Pivovar Zlínský Švec Malenovice

%

zážitkové po

Poukaz na zážitek v čajovně v hodnotě 700 Kč získáte díky výroční akci o 200 Kč levněji. Ochutnejte čaje
sport a pohyb
ze všech koutů světa, pokrmy a orientální pochutiny nebo se zahalte do voňavého kouře s vodní dýmkou.
designové produkty a dárky
Záleží jen na vás!

designové produk
Světlý ležák, pivo vyráběné klasickou metodou pouze ze základních surovin. Žádné experimenty s koncentráty či sladovými výtažky. Je nefiltrované a nepasterizované. Na tento zlatavý mok narazíte třeba v malenogastronomie
vické hospůdce, během sezóny ve foodtrucku v parku Komenského či v městském infopointu.
zážitkové poukazy

Dobrá čajovna Zlín – tř. Tomáše Bati 3225/59, Zlín
www.cajovna-zlin.cz

Pivovar Malenovice – Švermova 101, Zlín-Malenovice
www.zlinskysvec.cz/

%

zážitkové poukazy

gastronomie

Zlínská jablka se slaným karamelem ~ Adria Gold

designové produkty a dárky
Sladká pomazánka se speciálním výročním designem je vyrobena ze zlínských jablek, dochucená skořicí
a slaným karamelem. Tato kombinace slibuje neobyčejný a lákavý chuťový zážitek. Vaše palačinky, vaflesport
či a pohyb
zážitkové poukazy
snídaňové kaše doladí k dokonalosti.
%

Adria Grande (OC Zlaté Jablko) – nám. Míru 174, Zlín

zážitkové poukazy

sport a pohyb

sport a pohyb

9

designové produkty a dárky
www.adriagold.cz
sport a pohyb
%

gastronomie

Jamai Cafe Zlín – Jana Antonína Bati 5637, Zlín
www.jamai.cafe

%

gastronomie
designové
produkty a dárky

zážitkové poukazy

%

a pohyb
zážitkovésport
poukazy

gastronomie

6

8

gastronomie

Volňásky za 700 ~ Městské divadlo Zlín

Na pokladně MDZ – tř. Tomáše Bati 4091, Zlín
www.divadlozlin.cz

IC Zlín – nám. Míru 12, Zlín
Živý Zlín – zámek, Soudní 1, Zlín
www.navratilovapalenica.cz

designové produk

Vyrazte během výročí na výbornou vanilkovou Zlínskou zmrzlinu ozdobenou číslem 700.

gastronomie

Permanentka na lekce na skákacích botách ~ ZL Kangoo Jumps

Meet fit – J. A. Bati 5542, Zlín (1. patro)
www.zlkangoojumps.cz

Více informací o produktech a službách najdete na www.zlin700.eu

Navrátilova slivovica ~ Navrátilova Pálenica

Zlínská sedmistovková
zmrzlina ~ Adria Gold sport a pohyb
gastronomie

designové produkty a dárky

Výroční Infopoint poskytne informace i zajímavé výrobky

1

7

gastronomie
designové
produkty a dárky

%

sport
a pohy
gastronomie
designové
produkty
sport a pohyb

11

Sada hrnků Miluju Zlín ~ Moje dílna

%

zážitkové poukazy

Šálek dobré kávy i čaje chutná o něco více, když je v krásném hrnečku. Tyto výroční originální sady vyrobili
v ateliéru Naše Dílna, jak jinak než s láskou. Limitovaná edice ručně vyráběných hrnků Miluju Zlín o objemu
gastronomie
250 ml je dostupná ve dvou barevných variantách: červená a tmavě modrá.
Naše Dílna – Zálešná I 4057, Zlín (provozní doba dle kurzů)
www.mojedilna.eu

Živý Zlín – zámek, Soudní 1, Zlín

sport a pohyb
designové p

sport a pohyb

%

zážitkové poukazy

%

zážitkové po

designové produkt

12

Víno Daniel Pešat Selection ~ Vinotéka u Pešatů Zlín
produkty a dárky
Výjimečně víno k výjimečnému roku patří! Rulandské šedé je polosladké víno, jež oplývá svěží vůni květin adesignové
má
patrnou zralost. Oslní vás jeho harmonická a příjemná chuť s ovocnými nádechy pomeranče a hrušky, která
naplní vaše chuťové pohárky lehkostí. Etiketu zdobí fotografie baťovského Zlína a zámku Zlín s výročními prvky.
zážitkové poukazy

23

Káva se sedmistovkou na pěně ~ Bistrotéka Valachy
Už jste někdy ochutnali kávovou pěnu zdobenou sedmistovkou? V kavárně Bistrotéky Valachy vám při příležitosti oslav města přesně takovou speciální kávu připraví.

31

zážitkové poukazy
Tester na lezeckou stěnu pro dvě osoby ~ Lezecké centrum Vertikon-Singing rock Zlín
Využijte skvělou příležitost a zakupte si lezecký kurz pro dvě osoby (dospělé i děti) s instruktorem za výročních
produkty a dá
700 Kč. Lezecká stěna je určena pro zkušené lezce, ale také pro úplné začátečníky všech věkovýchdesignové
kategorií.
gastronomie
%

%

Vinotéka u Pešatů – Smetanova 768, Zlín
www.vinotekaupesatu.cz

13

Živý Zlín – zámek, Soudní 1, Zlín

Rodinný sedmistovkový vstup s 5D kinem ~ TOBOGA Galaxie Zlín

sport a pohyb

Pikniková krabice Bistrotéka v hodnotě 700 Kč* ~ Bistrotéka Valachy

zážitkové poukazy

Zažijte s dětmi spoustu legrace v zábavním parku Galaxie. V rámci cenově zvýhodněného vstupu za 700 Kč
se vám otevře brána do světa plného atrakcí s vesmírnými motivy. Vstup je pro dva dospělé a dvě děti a díky
designové produkty a dárky
gastronomie
poukazu s výročním designem získáte možnost využít zdarma 5D kino.
Galaxie Zlín – Vršava 679, Zlín
www.toboga.cz/zlin

14

Jak chutná Zlín? Taška plná regionálních produktů vám napoví. Skrývá se v ní totiž spousta pokladů od lokálních výrobců právě ze Zlína a okolí.

gastronomie
designové
produkty a dárky

%

%

Mr. Coffee – tř. T. Bati, Školní 201/8, Zlín
www.mrcoffee.cz

25

%

26

Vyzkoušejte netradiční koncept, který je založený na čerstvých a zdravých surovinách. To prostě chcete ochutnat!
Letos v menu najdete jedinečnou výroční novinku plnou trhaného kuřecího masa, mexické rýže a spousty zeleniny.
zážitkové poukazy
%

27

zážitkové poukazy
Nebojíte se zkoušet netradiční aktivity a máte rádi vodu? V tom případě si určitě najděte čas na paddleboard
a pomozte společně napádlovat sedmkrát sedm set kilometrů za celý rok. Svým zapojením do nekonečné
designové produkty a dárky
výzvy automaticky soutěžíte o vouchery v hodnotě 700 Kč.
gastronomie

Zálešná VI 1202, Zlín
www.tambik.cz

Rekreační oblast Štěrkoviště – Otrokovice (přes léto)

%

%

gastronomie

%

zážitkové poukazy
designové produkty a dárky

gastronomie
designové
produkty a dárky
sport a pohyb
sport a pohyb

%

zážitkové poukazy

Helen Doron English – Vavrečkova 5673, Zlín
www.helendoron.cz/zlin

sport azážitkové
pohyb poukazy
%

designové produkty a dárky

gastronomie

Sedm set šípů pro Zlín ~ dp Lukostřelba Zlín

gastronomie

designové produkty a dárky
Játrová cihla udělá radost každému milovníkovi masových výrobků. Vyrobená je podle prvorepublikové recepsport a pohyb
tury. Má typickou výraznou chuť vybraných vepřových jater a díky speciálnímu koření je tato paštika opravdovou delikatesou.
zážitkové poukazy

Příručka správného Zlíňáka ~ Živý Zlín ve spolupráci s ilustrátorkou Monikou Tobolíkovou

30 Tematické designové psaníčko Cihla ~ pro.story

sport a pohy
designové
p

%

CBD Pharma – Soudní 5259, Zlín
www.cbdpharma.cz

37

zážitkové po

Slip on Vasky X Maappi* ~ Vasky (Kolekce Vasky X Zlín)

sport a pohy
designové
p

%

zážitkové po

Firma Vasky pro vás ve spolupráci s Maappi připravila jedinečnou kolekci slip on bot v unikátním provedení s mapou
Zlína, kterou namaloval umělec Maty s poruchou autistického spektra. Nejen po Zlíně se budou nosit jedna báseň.

gastronomie

Zápisník v designu zlínských oslav* ~ Vasky (Kolekce Vasky X Zlín)

Chcete si zaznamenat všechny krásné a dechberoucí zážitky, myšlenky, nápady, sny nebo jen vaše poznámky
sport a pohy
na jedno místo? Skvěle k tomu poslouží designový zápisník. Nejen na zlínské vzpomínky si můžete pořídit
zápisník s vizuálem oslav města Zlín.

designové
produkty a dárky
sport a pohyb

Klíčenka v designu zlínských oslav ~ Vasky (Kolekce Vasky X Zlín)

%

zážitkové poukazy

Usňové psaníčko ve velikosti a barvě pálené cihly oslavuje fenomén zlínské architektury. Tento unikátní výrobek z limitované edice doplňuje poutko z tkaného popruhu s logem výročí Zlín 700. Vznikl v dílně zlínských
gastronomie
návrhářek z ateliéru pro.story.

Designová taška Shopa ~ pro.story

Textilní taška z upcyklovaného banneru v kombinaci s novým textilem, která svou myšlenkou reaguje sport
na a pohyb
dnešní Zlín. Město, kde se staré spojuje s novým, kde nové respektuje to staré. Noste výročí na svém rameni
i vy! Z dílny zlínských návrhářek z ateliéru pro.story.

Sedmistovkové šperky – náhrdelník, náramek a náušnice ~ pro.story

Dejte sbohem odřeným telefonům, poztráceným klíčům a chrastění s minimalistickou klíčenkou ve speciálním
designu výročí Zlín 700. Vejde se na ni tři až pět klíčů o maximální délce 7 centimetrů.
*V prodeji od června 2022.

Vasky – tř. Tomáše Bati 193, Zlín
www.vasky.cz

38 Sada espresso šálků s podšálky myCOFFEE ~ Tescoma

designové pr

%

zážitkové po

Firma Tescoma přináší speciální edici šesti kusů šálků na espresso s podšálky myCOFFEE s tematickými dekory z moderní historie města Zlína k 700. výročí od první písemné zmínky a 30. výročí založení firmy Tescoma.

gastronomie

Živý Zlín – Soudní 1, Zlín
www.prostory.work

gastronomie

zážitkové po

Potřebujete se lépe soustředit, urychlit regeneraci nebo zkvalitnit spánek? Skvělým pomocníkem vám může
být olej s výtažky z konopí, který neobsahuje žádné návykové látky a vyrábí se přímo v srdci Zlína s respekgastronomie
tem k přírodě v nejvyšší kvalitě. A letos i v sedmistovkovém designu!

designové produkty a dárky

zážitkové poukazy

%

Baťa je česká firma s dlouholetou tradicí, která si klade za cíl rozvíjet a podporovat myšlenky mimořádného
podnikatele Tomáše Bati. „Náš zákazník, náš pán“ ve firmě platí stále. A jelikož do správných baťovských bot
gastronomie
patří i ponožky, máte možnost si koupit speciální sedmistovkovou edici.

36 CBD olej 10% | 700 edice ~ CBD Pharma

Tato příručka by neměla chybět v žádné kapse. Provede vás největšími historickými milníky Zlína. Události
jsou popsány čtivou formou a doplněny hravými ilustracemi zlínské ilustrátorky Moniky Tobolíkové. Kresby
jsou zároveň omalovánkami.

%

designové p

Baťa – Dlouhá 130, Zlín
www.bata.cz

sport a pohyb

dp Lukostřelba Zlín – Bílý dům bez čísla popisného, Růmy, Zlín
www.dplukostrelba.cz/

a pohyb
zážitkovésport
poukazy

Originální drobné náušnice s baťovskými domky, které dozajista oživí každý outfit.

Sedmistovkové ponožky Baťa ~ Baťa

Hlavním prvkem limitované edice je ležatá osmička, symbol nekonečna a zároveň hlavní grafický prvek vizuálu 700. výročí. Udělejte z těchto unikátních limitovaných šperků právoplatné členy své šperkovnice! Každý
kus je ručně opracovaný, každý kus je originál.

%

Náušnice baťovy domečky ~ Atelier Radost – Jana Svobodová

zážitkové poukazy

gastronomie

sport a pohyb
%
zážitkové po

gastronomie

35

Sedmistovková játrová cihla ~ Řeznictví Košař

gastronomie
designové p

Designový netradiční pásek z textilu s nápisem Zlínlover.

Centrum pro poradenství a rodinné vztahy – U Náhonu 5208, Zlín
www.centrum-poradenstvi.cz

zážitkové poukazy
Co všechno se skrývá pod poukazem sedm set šípů pro Zlín? Dvě návštěvy, během nichž si osvojíte základní
sport a pohyb
lukostřelecké techniky. Vyzkoušíte si nácvik suché a praktické střelby, loveckou lukostřelbu na 3D terče
designové produkty a dárky
i netradiční speciální sedmistovkový terč.
gastronomie
%

Dámský opasek Zlínlover ~ Atelier Radost – Jana Svobodová

Place mimi – Sadová 3053, Zlín
www.atelierradost.cz/

Kytku do bytku – Kvítková 3581, Zlín
www.kytkudobytku.cz

Chcete, aby se vaše děti naučily výborně anglicky a navíc rozvíjely svůj intelekt? Hledáte dárek pro děti ve
věku od 3 měsíců do 19 let? Zkuste sáhnout po poukazu se sedmistovkou a využijte jej na jednodenní akce
designové produkty a dárky
gastronomie
nebo hry v angličtině, vyučované unikátní a prověřenou metodou Helen Doron.

Place mimi – Sadová 3053, Zlín

Každý z nás si jistě přeje mít spokojené vztahy se svými blízkými, přáteli i spolupracovníky. Zajděte i vy nasport adesignové
pohyb produkty a dárky
lepit srdíčko za své přání do Centra poradenství. Sesbírejte jich společně během výročního roku sedm set!
%

zážitkové poukazy

Termohrnek Zlínlover ~ Atelier Radost – Jana Svobodová
Porcelánový hrnek rozhodně musí mít každý Zlíňan, který miluje kávu i čaj, ať už si nápoj vaří doma nebo rád
zavítá do některého ze zlínských podniků.
sport a pohy

zážitkové poukazy

V lokálním květinářství Kytku do bytku pro všechny milé kytkomily vážou hravé kytice, zkoušejí nové netradiční kombinace a pomůžou vám udělat si z vašeho domova správnou džungli. Během výročí zabalí vaši kytici
gastronomie
do originálního balicího papíru, který vznikl ve spolupráci se zlínskými umělci.

gastronomie

Dobré pivo Zlín – tř. Tomáše Bati 3767, Zlín
www.dobrepivozlin.cz

34

V dnešní uspěchané době a celodenním shonu častokrát zapomeneme na sebe a svůj vnitřní klid. Potřebujete se uvolnit a vydechnout? Prožijte výroční rok v harmonii a zajděte na příjemné padesátiminutové relaxace.

29 Puget zabalený v umění ~ Kytku do bytku

%

22

Sedm set minut relaxace ~ Centrum pro poradenství a rodinné vztahy

designové produkty a dárky

%

Živý Zlín – zámek, Soudní 1, Zlín
www.atelierradost.cz/

zážitkové
poukazy
zážitkové
poukazy

sport produkty
a pohyb
designové
a dárky
sport a pohyb

%

Ručně vyrobená klíčenka s baťovským domkem, která se skvěle hodí ke klíčům každého Zlíňana.

Ať už jste vášnivý cyklista či rekreační jezdec amatér, bude se vám rozhodně hodit cyklistická láhev s jedinečným zlínským designem akcentujícím významné městské prvky i 700. výročí.
gastronomie

Živý Zlín – Soudní 1, Zlín
www.kulturazlin.cz, www.monikakresli.cz

Ani pivaři nezůstanou ochuzeni a přijdou si na své. Podřevnický pivovar připravil pro výročí speciálně spodně
kvašené nefiltrované pivo s jedinečnou sedmistovkovou etiketou o objemu 0,75 l.
zážitkové poukazy

Sedmistovkový dárkový poukaz pro děti ~ Helen Doron English

%

a pohyb
zážitkovésport
poukazy

Facebooková stránka (prodej): Eva Černá Danieková – Rostliny

20 Pivo Ležák 700 let ~ Podřevnický pivovar a Dobré pivo Zlín

21

%

Uzenářství a lahůdky – J. A. Bati 5520, Zlín
www.facebook.com/ReznictviKosar

Relaxujte s výjimečnou koupelovou solí jako správný Zlíňák! Pohodu do vaší vany přinesou Zlínské louky,
a pohyb
Zlínské paseky a Zlínské svahy z dílny Evy Černé Daniekové. Kombinují účinky květů, esenciálníchsport
olejů
a himalájské i epsomské soli, které ocení tělo i mysl.
Živý Zlín – Soudní 1, Zlín
www.evadaniekova.cz

gastronomie
designové
produkty a
sport a pohyb
sport a pohyb

%

28

19 Koupelová sůl: Zlínské paseky, Zlínské louky a Zlínské svahy ~ Eva Černá Danieková

Výborné a kvalitní mešní víno z arcibiskupských sklepů Kroměříž opatřené jedinečnou etiketou, která odkazuje k oslavám 700 let od první zmínky o městu Zlín.
zážitkové poukazy
Veni (zadní vchod budovy kostela) – Sadová 76001, Zlín
www.farnostzlin.cz

designové produkty a dárky

gastronomie

18 Nekonečná výzva Tambik 7x700 ~ Tambik Zlín

designové produk

%

gastronomie

sport a pohyb

designové
produkty a dárky
sport a pohyb

zážitkové poukazy

gastronomie

Sedm set tichých přání pro spokojené vztahy ~ Centrum pro poradenství a rodinné vztahy

designové produkty a dárky

Bowls and Rolls – Zálešná V 1183, Zlín
@bowlsandrollszlin

Mešní víno z arcibiskupských sklepů ~ Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín

Klíčenka Zlínlover ~ Atelier Radost – Jana Svobodová
designové produkty a 34
dárky

Cyklistická láhev ve výročním designu ~ KCK Cyklosport – značka Force

gastronomie

sport a pohyb

Chicken Kimchi Bowl 700 ~ Bowls and Rolls Zlín

zážitkové poukazy
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Oslavu města provoní sedm levandulových balíčků, které obsahují aroma difuzér s bambusovými tyčinkami,
tři polštářky s fotkami Zlína od Vítka Šmahela, levandulovou vodu ve spreji k osvěžení vzduchu či ložního
gastronomie
prádla a dvě levandulové kytičky.

designové produkty a dárky

gastronomie

Mercii Caffè – Dlouhá 4212, Zlín
@merciicaffe_zlin

%

KCK Cyklosport-Mode s.r.o. – Bartošova 348, Otrokovice-Kvítkovice
www.kckcyklosport.cz

zážitkové poukazy

Máme dobrou zprávu: zákusky budou! A k tomu káva jako bonus. Do konce roku najdete v Mercii Caffé za výhodnější cenu Zlínské menu, které se bude obměňovat. Můžete chodit pořád dokola a vždy si dát něco trošku jiného.
zážitkové poukazy

gastronomie
designové
produkty a
sport a pohyb

gastronomie

gastronomie
designové
produkty a dárky

%

designové produk
Soda, sílu dodá! A kdo umí, ten šumí! Bat'ovka je unikátní česká limonáda, kterou začal vyrábět již v roce 1897
sport a pohyb
Antonín Bat'a starší. A tentokrát máte navíc možnost zakoupit si Citronádu!, Malinovku!, Colu!, Hroznovou!
a Perlivou! sodovku v limitované sedmistovkové edici.
zážitkové poukazy

sport a pohyb

sport a pohyb

Zlínské kavárenské menu ~ Mercii Caffè

gastronomie

Sodovka! Baťovka! Sedmistovková! ~ Baťovka 1897

Živý Zlín – Soudní 1, Zlín
www.batovka1897.cz

gastronomie
designové
produkty a dárky

Návesní 1, Zlín (pouze místo pro osobní převzetí balíčku)
www.levandercz.cz

Sedmistovková espresso směs ~ Mr. Coffee

%

Zlín s vůní levandule* ~ Levander

a pohyb
zážitkovésport
poukazy

%

zážitkové poukazy

*K dispozici je pouze sedm voucherů na balíčky, které lze objednat na www.levandercz.cz. Balíčky budou následně dostupné
od konce srpna 2022.

gastronomie

produkty a dárky
Limitovanou edici kávy, na jejímž obalu se tyčí Jednadvacítka, vytvořila pražírna Mr. Coffee speciálně k designové
příležitosti oslav. Tato brazilská a kolumbijská zrna mají krémově čokoládovou chuť a ucítíte v nich i tóny oříšků
a sladkého karamelu. Káva má silné tělo s výraznější hořkostí a lehkou kyselostí.
zážitkové poukazy
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%

%

sport a pohyb

17

%

sport a pohyb

designové produkty a dárky 24
Zažijte nebe v ústech díky sedmistovkovému Zlínskému boxu. Nabídne to nejlepší z menu: tři malé masové
sport a pohyb
burgery, jeden malý vegetariánský, vyhlášené pečené brambory a salát Coleslaw. Box se skvěle hodí na oběd
i večeři domů nebo přímo do parku k pivu, vínu i limonádě.
zážitkové poukazy

Bůrger – 11, Školní 3362, Zlín
@burgerzlin

16

*Objednávky zasílejte 2 dny předem na objednavky@bistrovalachy.cz.

gastronomie

%

15

Během jarních i letních dnů nás určitě čeká krásné počasí a teplé dny, během nichž všichni rádi vyrazí na
produkty a dárky
piknik na jedno ze zlínských míst. Co však nakoupit a připravit? S tím si nelámejte hlavu a objednejte si designové
dva
dny předem Piknikovou krabici Bistrotéka s lokálními produkty.
Bistrotéka Valachy – nám. Práce 2523, Zlín
www.bistrovalachy.cz

sport azážitkové
pohyb poukazy

Zlínský box ~ Bůrger

Vertikon – K Pasekám 623, Zlín
www.vertikon.cz

Taška plná regionálních produktů v hodnotě 700 Kč* ~ Bistrotéka Valachy

Tescoma (OC Zlaté Jablko) – nám. Míru 174, Zlín
www.tescoma.cz

designové pr
sport a pohy
%

designové produkty a dárky

%

zážitkové poukazy

Texty: Anežka Gavendová, Jana Kubáčová, Nikola Straková
Grafický design: Helena Valerová
Tisk: Tiskárna Graspo CZ
Zpracoval: Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace
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