
 

 

 
 
Tisková zpráva 

Akce a setkání s Rodinnými pasy  
Olomouc 12. dubna 2010. Zimní období je za námi a o své slovo se hlásí jaro. Ze 
zimního spánku se probouzí nejen příroda, ale také my. Pevně doufáme v hezké 
počasí a přízeň sluníčka, abychom Vás a Vaše ratolesti mohli pozvat co nejdříve na 
akci s Rodinnými pasy.  
 
Statistiky projektu 
Začněme nejdříve informacemi o stavu projektu Rodinné pasy na Olomoucku. Projekt byl zahájen 
předáním prvních Rodinných pasů ve Velkém sále Domu dětí a mládeže dne 31. října 2007. Své 
zájemce tak systém slev pro rodiny s dětmi oslovuje necelé tři roky. K dnešnímu dni je zde 
registrováno 5.673 rodin, které mohou využít slev u 778 poskytovatelů v Olomouckém kraji, z nich 338 
je zaměřeno především na rodiny. Poskytované slevy se pohybují v rozmezí 5 až 50% a rodiny je 
mohou získat nejen na celém území České a Slovenské, ale i v oblasti Dolního Rakouska.  
 
Ohlédnutí za akcemi 
Úvodní akcí byl „Novoroční výstup na Košíř“, který proběhl první den měsíce ledna 2010. Nejen 
obyvatele pořádajících obcí Slatinky, Lutín a Smržice, ale i z dalších přilehlých obcí podpořil při zdolání 
tzv. Hanackého Mount Blancu i hejtman Olomouckého kraje, Ing. Martin Tesařík. Nemohl chybět ani 
veverčák Čenda s dobrotami z Rýmařovské pekárny. Druhou akcí, bylo setkání na Červenohorském 
sedle. Konkrétně šlo o třetí neděli v měsíci lednu a krásně strávený den lyžovačkou, byť vládly velké 
mrazy. 

     
 
Novinky 
Časopis Rodinka vychází pro rodiny v Jihomoravském kraji již třetím rokem. Letos se usměje štěstí i na 
registrované členy v Olomouckém kraji. Jejich historicky první výtisk pro Olomoucký kraj bude volně 
k dispozici již toto léto. Seznam míst obdrží registrovaní emailem nebo na www.rodinnepasy.cz.  
Od nového roku mohou také držitelé Rodinného pasu využít slev, které nabízejí poskytovatelé hl. m. 
Prahy, kde byla odstartovaná přípravná fáze projektu, která spočívá v náboru míst nabízejících slevy. 
A kdy se setkáte s Čendou? Sledujte www.rodinnepasy.cz, kde Vám přinášíme pravidelné informace. 
 
Možnosti registrace 
Registrace je pro všechny zájemce bezplatná. Karta je vystavena všem rodinám, ať už neúplné, 
náhradní nebo pouze s jedním rodičem. Další zájemci se mohou zapojit do projektu na webové 
prezentaci nebo prostřednictvím e-mailu 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 
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    


