
 

 

Pozvánka na Pirátský útok 17. května v Líšni 
Nestává se každý den, že mohou děti zažít na vlastní kůži pirátský útok nebo se 
zúčastnit více než desítky z některých soutěží v podobném duchu. Když k tomu navíc 
přidáme představení divadla Genus, vystoupení oblíbené skupiny Maxim Turbulenc, 
a spoustu cen, můžeme se všichni těšit na pěkné nedělní odpoledne.  

 
Na první pohled nemusí být všem jasné, o jako akci jde. Naopak těm zasvěceným, 
nebo držitelům slevových karet není nutné představovat akci „Den s Rodinnými pasy“ v Mariánském 

údolí v Brně Líšni. Letos totiž půjde v pořadí již o čtvrtý ročník, který připadl na neděli 17. května.  
 

Historie Dne s rodinou 

Její myšlenka šla ruku v ruce s vývojem Rodinných pasů. Celkový zájem o členství pokračoval, takže 
setkání všech registrovaných bylo téměř automatické. Záměrem organizátorů bylo více rodiny stmelit a 

seznámit. Tak právě vznikla myšlenka zorganizovat první akci v Mariánském údolí. Od nápadu nebylo 
daleko k výběru termínu, který padl na den rodiny cca v polovině května. 

 
Koncepce předchozích ročníků 

Každý rok byl spojen s jinou tématikou. Nejdříve to byly skotské hry, následoval ročník inspirovaný 

bitvou u Slavkova. Pokaždé byly připraveny i soutěže s tematickým zaměřením, jako například 
v prvním roce hod kládou atd. V loni se všem moc líbilo řinčení mečů, hrůzu naháněly zvuky dobových 

střelných zbraní. Škoda jen, že účastníky potkala nefalšovaná průtrž mračen. Díky tak patří všem, kteří 
vydrželi i přes nepřízeň počasí. Letos děti čekají piráti včetně jejich bitvy.  

 

Podrobný program akce 
Začínáme tuto neděli 17. května v 13:00 v Mariánském údolí s programem, který podle průběhu 

soutěží vyvrcholí jejich vyhlášením mezi 16:00 až 17:30. Jak je zvykem, připraveny budou tradiční 
špekáčky a nápoje pro registrované zdarma. Kdo v tuto chvíli nevlastní Rodinný pas, může využít na 

místě připravenou registraci. Srdečně zveme všechny zájemce o dobrou zábavu a soutěže. 
 

13:00 hod. - začátek akce, oficiální přivítání 

13:40 hod. - pirátská bitva 
14:00 hod. - zahájení „pirátských“ soutěží - Hra v kostky, Pirátské puzzle, Vrhání nožů do pavézy, 

  Hlava piráta, Tažení pirátského kanónu na časový limit kolem sudu, Útěk z okovů s 
  koulí u nohy, Boj o truhlu doktora Johnsona, Lovení ryb, Tajemství staré pirátské 

  truhlice a její naplnění zlatem 
14:30 hod.  - vystoupení skupiny Maxim Turbulence  

16:00 hod.  - první vyhlášení výherců 

16:10 hod.  - vystoupení divadla Genus – Ferda mravenec 
17:30 hod.  - druhé vyhlášení výherců, následuje ukončení akce 
 

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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