
 

 

Rodinné pasy s novým rekordem 
24. srpna, Brno. Uplynulý víkend Westernové městečko Šiklův mlýn prožilo dosud největší setkání 
„Rodinné pasy na Divokém západě“. Byl to krásný a slunečný den, plný zábavy a soutěží. Těžko popsat 
v několika řádcích vše, co zde proběhlo. Pozorně čtěte, ať víte co se dělo a čeho se může zúčastnit i Vy 
v roce 2011 a prožít tak v pořadí již 5. ročník této skvělé akce. Máte se na co těšit ☺. 
 
Setkání „Rodinné pasy na Divokém západě“ se konalo letos již po čtvrté. Protože v minulém roce 
neměli organizátoři štěstí na počasí, doufali, že slibovaná předpověď vyjde a sluníčko bude hřát. A 
stalo se, v sobotu 21. srpna byl krásný letní den. Přijet mohl každý, jak registrovaná rodina nebo i ta, 
která ještě slevovou kartu nevlastní – registrace na místě je vždy pro „nováčky“ připravena.  
 
Největší akce Rodinných pasů proběhla pod záštitou představitelů kraje Vysočina. Nemohl proto 
chybět její hejtman, Jiří Běhounek, a patron projektu, radní Petr Krčál. Akci podpořili i další radní a 
vedoucí kraje Vysočina. A nejen oni. Zastoupeny byly i další lokality, kde projekt funguje. Za 
Jihomoravský kraj byl přítomen člen Rady JMK, Jiří Altman a patronka projektu, Marie Cacková. Svoji 
podporu přijel vyjádřit i Václav Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 
  
Již před samotným začátkem setkání se velmi rychle plnilo parkoviště a směrem k Rodeo aréně se 
doslova valily zástupy. Rodiče s dětmi se nemohli dočkat, takže i před oficiálním začátkem v deset 
hodin se už soutěžilo. Neutuchající zájem provázel jak všechny soutěže, tak i vystoupení. Těch byla 
celá řada, počínaje od akční podívané kaskadérů, westernového divadla až po přehlídky oblíbených 
zvířátek.  
 
Prvním velkým vystoupením s velkým V byl recitál Jaroslava Uhlíře. Celým areálem Westernového 
městečka se nesly tóny z takových nezapomenutelných pohádek jako „Princové jsou na draka“, Tři 
veteráni“, „Ať žijí duchové“ nebo z jedinečného filmu „Vrchní, prchni“. Málo kdo ví, že i hit „Holubí 
dům“ patří do jeho autorské dílny. Že šlo o zážitek na celý život, potvrzovala i atmosféra. Zpívali 
opravdu všichni. 
 
Soutěže k Rodinným pasům a setkání patří již tradičně. Jinak tomu nebylo ani letos. Soutěžit mohli 
nejen děti, ale i dospělí. Jmenujme jen několik „disciplín“ -  střelba z luku, hod tomahavkem, jízda na 
elektrickém býku apod. Nechyběly ani atrakce jako skákací hrad, trampolíny nebo oblíbené malování 
na obličej, kde se „dveře netrhly“. Kdo měl štěstí, byl vylosován a za své snažení nebo umění dostal 
hodnotné věcné dary.  
 
Opravdovou peckou byl v 16 hodin koncert Bratří Nedvědů. Po dlouhé době totiž vystoupili František 
a Jan na společném pódiu. Zaznělo několik desítek písniček, které znají snad všechny věkové 
generace. Na co ale „muselo“ dojít, byl přídavek, ve kterém zopakovali své největší hity. 
 
Letošní setkání „Rodinné pasy na Divokém západě“ se ve všech pohledech vydařilo. Posoudit můžete 
sami z malé ankety, která probíhala na místě.  
 
A jaká byla návštěvnost? Letos byl překonán rekord – 18.000 návštěvníků zavítalo do Šiklova mlýna. 
 
 



 

 
A na závěr snad očekávaná poznámka – kdy se můžete těšit na příští, v pořadí již 5. ročník akce? 
Počítejte předběžně s obdobným termínem, pravděpodobně 20. srpna 2011. 
 
 

Anketa 

Drahokoupilovi – Vizovice 
„Jsme tady už od rána, areál je fakt velký. Dětem moc chutnali špekáčky, nám se líbili zase Nedvědi. 
Příště prosím pošlete dříve pozvánky, akcí je spousta.“  
 
Vyskočilovi – Brno 
„Na akci jsme byli pokaždé, nejvíce se těšíme na vystoupení a soutěže. Letos se nám nejvíce líbilo 
vystoupení Jaroslava Uhlíře“. 
 
Novákovi – Nové Město na Moravě 
„Jsme registrovaní několik měsíců, takže to byla naše první akce. Nevěděli jsme, co od ní čekat. Byla 
super, snad jen ty fronty u občerstvení a soutěží mohly být menší“. 
 
Čechovi – Pardubice 
„Konečně přálo počasí, takže jsme si to opravdu užili.“  
 
Kučerovi - Dvůr Králové 
„Doporučovali bychom změnu areálu. Byli jsme zde pokaždé, akce stojí za to, ale chtělo by to něco 
nového.“  
 
Novotní – Ústí nad Labem 
„Byli jsme tady v kempu, o akci jsme nevěděli, ale rádi jsme jí využili nakonec našeho pobytu. Příště 
určitě přijedeme zase.“ 
 
Procházkovi - Liberec 
„Je nám líto, že jsme se nemohli na místě registrovat. I tak akce byla prima, užili si jí hlavně děti. 
Nejvíce se líbila zvířátka.“ 
 
Jankovi – Žilina 
„Při příležitosti akce jsme si udělali výlet, cesta sice byla dlouhá, ale dětem se zde líbilo. Neplánujete 
podobnou akci na Slovensku?“ 
 
 
 


