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Rodinné pasy – slevová výbava nejen na léto 

 
(3.7.2014)  

Pardubice – Veverčák Čenda a jeho tým se letos opět rozjeli po kraji, aby navštívili akce pro rodiny 
s dětmi. Představili na nich veřejnosti projekt Rodinných pasů. „Pardubický kraj klade důraz na 
aktivní rodinnou politiku, jejíž součástí jsou i Rodinné pasy, které zde fungují od roku 2008. Majitelé 
Rodinných pasů mohou čerpat slevy pět až 20 procent třeba v některých penzionech a restauracích, 
při návštěvě památek či sportovišť," vysvětlil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor 
Pavel Šotola.  

     "Projekt je určen pro rodiny s alespoň jedním dítětem do osmnácti let," doplnil radní Šotola s tím, že 
nabídka rodinných pasů je aktuální zvláště nyní, v době prázdnin, kdy rodiny jezdí na výlety a dovolené. 
Slevy lze ale využívat nejen v době prázdnin. 

První prezentace Rodinných pasů se konala na dětském dnu s dobrovolníky v květnu v Holicích, který 
pořádalo Rodinné centrum Holoubek s Koalicí nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. 
Tým Rodinných pasů nechyběl ani první červnový den v Heřmanově Městci v rámci aktivit Týdne pro rodinu 
a další víkend zavítal do Svitav. Na místě bylo i oblíbené malování na obličej a nechyběl ani maskot 
projektu veverčák Čenda, který zaujal především malé návštěvníky.  

     Největší akce, které se tým Rodinných pasů účastnil, byl však rockový festival Jam Rock. Tento festival, 
ač rockový, je koncipován i pro rodiny s dětmi. A Rodinné pasy měly na starost část, kde bylo nutné zabavit 
děti, aby si jejich rodiče mohli užít trochu toho „rocku“. Aktivit bylo tolik, že některé děti u nás zůstaly po celý 
den a dokonce i na část noci na takzvanou „fire show“. Loutkovým divadlem to začalo. Poté přišel kouzelník 
a spousta soutěží a her. V mezičase se děti proběhly po překážkové dráze a zacvičily si zumbu. Rodinné 
pasy toho zkrátka nachystaly tolik, že stihnout všechno se některým vůbec nepodařilo. 

     Stejně jako minulý rok se 9. září bude v Spojile u Pardubic konat Hravé odpoledne na farmě. Zde se 
zájemci setkají s veverčákem Čendou, budou se moci dozvědět podrobnosti o Rodinných pasech a účastnit 
se bohatého programu, který ve spolupráci s Pardubickým krajem zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka.  

     Rodinné pasy v Pardubickém kraji 

     Jen za minulý rok se do projektu Rodinných pasů zapojilo skoro na 1 200 nových rodin a mnoho nových 
poskytovatelů slev. Míst, kde je momentálně možné slevy uplatnit, je více jak 500 v Pardubickém kraji a 
v rámci celé České republiky to je počet přesahují hranici 3 500 subjektů. V Pardubickém kraji je to 
namátkou Aquacentrum Pardubice s pětiprocentní slevou, Toulovcova rozhledna s 20 procentní slevou 
nebo Zámecké sklepení Litomyšl se slevou 15 procent. 

     Zapojení rodin i poskytovatelů slev do projektu je bezplatné. Slevy lze využívat po celé ČR a na území 
Dolního Rakouska, kde tento projekt vznikl. Rodiny se mohou registrovat on-line, telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. Všechny tyto informace a například i přehled různých akcí jsou k dispozici na 
www.rodinnepasy.cz.  
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