
RODINNE 
A SENIOR PASY
VAS ZVOU NA

DIVOKY ZAPAD
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Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem. Krásné 
počasí na konci léta a tisíce rodin z celého Česka. 

To je tradiční obrázek 
mezigeneračního setkání 
Rodinných a Senior Pasů na 
Divokém západě.
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Pro návštěvníky je připraven bohatý program 
nejen na hlavním pódiu, ale v celém areálu. 
Z mnoha tematických zastavení na všechny 
zapůsobí kouzlo Divokého západu.

Na indiány a kovboje si, jako dítě hrál každý, 
někdo zavzpomíná, někdo to prožije poprvé.

Zábava pro všechny generace, děti, 
rodiče i prarodiče

nejen na hlavním pódiu, ale v celém areálu. 
Z mnoha tematických zastavení na všechny 

Na indiány a kovboje si, jako dítě hrál každý, 
někdo zavzpomíná, někdo to prožije poprvé.

POPCORN ZDARMA
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Špekáček, popcorn a nápoj zdarma, stejně jako občerstvení 
v Senior kavárně nebo zvýhodněné ubytování na víkend.

50% sleva na vstupné pro držitele 
Rodinných a Senior Pasů

Špekáček, popcorn a nápoj zdarma, stejně jako občerstvení 
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ŠPEKÁČEK ZDARMA
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Program plný hvězd:
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- Tranformers show

- Mimoni

- Čtyřlístek

- Western show

- Divadlo Genius

- a mnoho dalšího

Celodenní program na pódiu:

12





14

jízda na divokém býkovi, malování na obličej, rýžování zlata, 
výtvarné dílny, trampolíny, skákací hrad, soutěžní stanoviště 
pro děti i seniory.

Atrakce pro celou rodinu:

jízda na divokém býkovi, malování na obličej, rýžování zlata, 
výtvarné dílny, trampolíny, skákací hrad, soutěžní stanoviště 
pro děti i seniory.

Atrakce pro celou rodinu:

Chytání rybiček
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Malování na obličej Výtvarné dílny

KOLÁČEK ZDARMA



Rýžování zlata
Jízda na čtyřkolce

Občerstvení

Indiánské stanoviště

Indiánské stanoviště

Autentická atmosféta
Jízda na býkovi
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NÁPOJ ZDARMA
NÁPOJ ZDARMA



Nezapomínáme na seniory

Koláček zdarma

Káva zdarma
Senior kavárna

Zábava pro všechny

Infostánek Senior Pas

Mezigenerační setkání

17



18

Tady, na Divokém západě si plně uvědomíte sílu obou projektů, 
Rodinných a Senior Pasů. Je to největší setkání rodin 
a seniorů ze všech krajů České republiky. 





Organizační zajištění:  
Sun Drive Communications s.r.o.

Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno  
info@sd-c.cz   www.sd-c.cz


