
 

 

Rodinné pasy zvou na připravené akce 
Brno 15. dubna 2009. Není to tak dlouho, co byly zimní bundy, rukavice, lyže a 
sáňky téměř každý den na pořadu dne. Zima je ale nenávratně pryč. Před dvěma 
týdny přišly s jarním počasím spousta sluníčka a dobrá nálada, které přímo vybízí 
k využití každé volné chvilky. Rodiče s dětmi hledají, kam zavítat o víkendech a co 
hezkého a zajímavého zažít. Zástupci projektu Rodinné pasy se přes zimu pilně 
připravovali a jako každoročně je připravena celá řada akcí.  
 

Pojďte s námi na brusle 
Časově nejbližší akcí je čtvrtý ročník "Avion Inline Day s Rodinnými pasy" a to 25. dubna. Všichni 

zájemci mají možnost prověřit po zimním odpočinku svoji fyzickou kondici tak i stav in-line bruslí. Areál 
Avion Shopping Parku v Brně nabídne část parkoviště jako uzavřený okruh. Účastníky čeká nejen 

závodění o zajímavé ceny, ale i spousta zábavy. K dispozici bude U-rampa, půjčovna sportovních 
vozíků i brusle. Organizátoři nezapomněli letos připravit opět nějakou tu lahůdku. K vidění budou 

novinky na českém trhu „Blokart a Twinboard“. Proběhnou hned dvě exhibice - Petr Manďák na U-

rampě a taneční vystoupení Lenky Buchcárové. Raritou bude největší koloběžka v České republice. 
Závody na kolečkových bruslích jsou určené pro všechny věkové skupiny, kategorie jsou rozděleny dle 

věku a úrovně dovedností na závodníky a amatéry. Více informací na www.brno.avionshoppingpark.cz. 
 

PROGRAM 
12:00 - 13:00  Volné jízdy za hudebního doprovodu, možnost výuky pod dozorem instruktora 

12:30   Slavnostní zahájení sezóny 2009 na cyklostezce 

13:00 -18.00 Hlavní část akce - závody pro děti a pro studenty, závody brněnských škol 
18:00  Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a slosování tomboly 

 

Nemáte strach z pirátů? 
Co je to za otázku, řeknou si děti. Opravdu se nemají čeho bát, ikdyž jich uvidí určitě spoustu. Ale po 

pořádku. Nejen registrované uživatele čeká v neděli 17. května oblíbený „Den s rodinnými pasy“. Jako 
předchozí tři ročníky bude připraveno zábavné odpoledne v Mariánském údolí v Líšni. Letošní téma je 

na první pohled již jasné, pirátům budou věnovány samotné soutěže i vystoupení. Doufejme, že 
blýskání šavlí, střelba z pistolí a černé vousy pirátských bojovníků neodradí sluníčko. Věříme v pěkné 

počasí a bohatou návštěvnost. Účast na akci není nikterak omezena. Pokud rodiče s dětmi nevlastní 

slevovou kartu Rodinných pasů, nevadí. Přímo na akci se mohou registrovat. Děti a rodiče opět 
dostanou zadarmo špekáčky a vodu. Nebude chybět cukrová vata, občerstvení a stálé dětské atrakce.  

 
PROGRAM 

„Den s Rodinnými pasy“ začíná po obědě v 13:00, poslední vyhlášení výsledků soutěží se odehraje 
v 18:00 hodin. V 14:30 vystoupí oblíbená skupina Maxim Turbulenc, která si přála nahradit všem jejich 

program z minulého roku, který byl ukončen díky průtrži mračen.  

 
Mediální partneři projektu Rodinné pasy jsou pro rok 2008 Český rozhlas Brno, vydavatelství Deníku 

VLP, a.s., Rádio Petrov, Kult a RTA jižní Morava. 
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