
 

 

 
 
Tisková zpráva č. 2 

 

Slavnostní předání prvních Rodinných pasů   
Olomouc 31.10.2007. Přesně dva měsíce uběhly od tiskové konference, na které byl projekt Rodinné 
pasy oficiálně v Olomouckém kraji spuštěn. Za tuto dobu se přihlásilo více než 1100 zájemců 
o registraci. První vydané Rodinné pasy byly dnes slavnostně předány.  
 
Dnešní symbolické předání prvních karet Rodinné pasy proběhlo ve Velkém sále Domu dětí 

a mládeže, na třídě 17. listopadu v Olomouci. Olomoucký kraj se tak zařadil do trojice lokalit, 

kde mohou rodiny s dětmi do osmnácti let využívat slevy. Z rukou prvního náměstka 

hejtmana Ing. Pavla Horáka a maskota projektu veverčáka Čendy obdržely první 

registrované rodiny nejen karty, ale i drobné dárky. O program setkání se postarala Agentura 

Gong a děti z tanečního kroužku místního DDM. Rodiny, které se nemohly slavnostního 

předání zúčastnit, obdrží karty Rodinné pasy v následujících dnech poštou, stejně jako 

ostatní žadatelé. 

 

Držitelé karty Rodinné pasy mohou využívat slevy od 3 do 50% po celé České republice, na 

území Slovenska i v oblasti Dolního Rakouska. Na kartě Rodinného pasu je grafika celého 

projektu - veverčí rodinka a logo projektu. Chybět samozřejmě nemůže logo Olomouckého 

kraje, pro který je karta vydána. Dále jsou zde uvedeny údaje o dětech, jejich počet 

s koncovým dvojčíslím data narození.  

 

Ostatní zájemci, kteří se chtějí do projektu Rodinné pasy zapojit, se mohou registrovat na 

webové prezentaci www.rodinnepasy.cz, prostřednictvím e-mailu olomouc@rodinnepasy.cz 

nebo zasláním formuláře na adresu kontaktního centra. Registrace je pro všechny zájemce 

bezplatná. Karta je vystavena všem rodinám, ať už neúplné, náhradní nebo pouze s jedním 

rodičem. Pro větší organizace, které mohou karty nabídnout svým zaměstnancům, je na 

webu k dispozici tzv. hromadný registrační formulář. 

 

Více informací naleznete na webové prezentaci projektu www.rodinnepasy.cz 

 

 

Kontakt: 

Ing. Pavel Horák    Ing. Stanislav Skoumal 

1. náměstek hejtmana     Tiskový mluvčí projektu Rodinné pasy 

Krajský úřad Olomouckého kraje  Sun Drive Communications s.r.o. 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  skoumal@sundrive.cz   

p.horak@kr-olomoucky.cz    


