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Novinky projektu Rodinných pasů 
Olomouc 17. června 2008. První náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Ing. 
Pavel Horák, seznámil přítomné novináře na dnešní tiskové konference s novinkami 
projektu Rodinné pasy. Hlavní událostí letní sezóny bude akce v Olomoucké 
zoologické zahradě o nadcházejícím víkendu. 
 
Start projektu 
Pro úplnost zopakujme začátky projektu Rodinné pasy v Olomouckém kraji. Úvodní událostí bylo 
symbolické předání prvních karet ve Velkém sále Domu dětí a mládeže dne 31. října 2007. Olomoucký 
kraj byl třetí lokalitou, kde mohly rodiny s dětmi do osmnácti let využívat nabízené slevy. Držitelé karty 
využívají o 3 až 50% levnější ceny u poskytovatelů slev po celé České republice, na území Slovenska i 
v oblasti Dolního Rakouska. Na kartě Rodinného pasu je grafika celého projektu - veverčí rodinka, loga 
projektu a Olomouckého kraje. 
 
Statistické údaje 
Ke dnešnímu datu je celkem registrováno necelých dva tisíce pět set rodin. A každým dnem přibývají 
další. Co se týká společností nebo obchodních míst, aktuální stav hovoří o čísle osm set poskytovatelů. 
Větší část tvoří soukromé subjekty, které nabízejí slevy na své služby a výrobky prostřednictvím sítě 
Sphere (710). Nejužívanější jsou slevy od příspěvkových organizací Olomouckého kraje, měst a obcí. 
Jako příklady můžeme uvést Kino Velký Týnec, Krytý bazén Uničov, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 
Zámek Náměšť na Hané, Arboretum v Bílé Lhotě, Divadlo Tramtárie nebo ZOO Olomouc. Kompletní 
informace o poskytovatelích jsou umístěny na www.rodinnepasy.cz v sekci „Poskytovatelé slev“. 
 
Aktuální akce 
Prozatím poslední setkání se konalo 28. května jako „Dětský den na bruslích“ s Helia sportem. Zájem 
byl o soutěže, disko ale také o večerní jízdu městem. Ta nejbližší a prozatím největší akce proběhne 
22. června v Olomoucké ZOO s názvem „Přivítejte prázdniny s Rodinnými pasy“. Od 12:00 budou 
probíhat velmi oblíbené soutěže pro děti. Oficiální zahájení je ve 14:00, následuje vystoupení kapely 
Country expres. Připraveni jsou účinkující divadla Genus, taneční skupiny a také ukázky umění 
samotných dětí. Jako na každé větší akci Rodinných pasů tak i na této uvidí návštěvníci „hvězdu 
dětských pořadů“. Tentokrát to bude velmi oblíbená Majda z Kouzelné školky. Po autogramiádě a 
focení dojde na vyhodnocení všech soutěží. Jejich vítězové obdrží dárkové balíčky, hračky, hry nebo 
knihy. 
 
Možnosti registrace 
Registrace je pro všechny zájemce s alespoň jedním dítětem do osmnácti let bezplatná. Pro větší 
organizace, které mohou karty nabídnout svým zaměstnancům, je na webu k dispozici tzv. hromadný 
registrační formulář. Registrovat se do projektu můžete na webové prezentaci nebo prostřednictvím 
olomouc@rodinnepasy.cz. Další možností je zaslání formuláře na adresu kontaktního centra RODINNÉ 
PASY, P.O.BOX 80, 779 80 Olomouc. Telefonický kontakt zajišťují pracovníci společnosti Sun Drive 
Communications na čísle 543 211 254. 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    
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