
 

 

Slevový katalog léto 2007 
Brno 20.6.2007. V posledních dnech měsíce června se do rukou držitelů slevových 
karet projektu Rodinné pasy dostává katalog s opravdu zajímavou nabídkou. 
Speciálně pro období letních dovolených, výletů a relaxace jsou připraveny 50% 
slevy u téměř šedesáti poskytovatelů a dalších příspěvkových organizací 
Jihomoravského kraje. Mezi ty nejčastější patří koupaliště, hrady, zámky, muzea 
atd. Určitě vítanou zajímavostí bude například možnost čerpat takovéto vysoké 
slevy i v oblasti Dolního Rakouska. 
 
Příprava slevového katalogu léto 2007 vychází z celkové koncepce projektu Rodinné pasy pro tento 
rok. Hlavní cíle organizátorů jsou výrazně zkvalitnit síť poskytovatelů, zvýšit nabízené slevy a rozšířit 
celkovou nabídku zejména pro mimo brněnské lokality. Právě možnosti čerpat slevy mimo metropol 
jižní Moravy výrazně převyšují počet firem a příspěvkových organizací z okolních okresů.  
 
Při prvním pohledu na slevový katalog mohou zájemci o slevy zjistit, že je členěn na tři oddíly. V rámci 
první části jsou umístěny nabídky z celé jižní Moravy, druhou tvoří již zmínění rakouští poskytovatelé, 
kterých je celkem sedm. Jako třetí se přidávají k celkové nabídce příspěvkové organizace s celoroční 
nabídkou. Za všechny můžeme jmenovat Muzeum Brněnska se všemi svými pobočkami, koupaliště 
Tišnov, Jeskyně Blanenských rytířů, Vlastivědné muzeum Kyjov, hrad Znojmo, městskou knihovnu 
Hodonín, Zříceninu hradu Bítov, Rotundu sv. Kateřiny atd.  další. Z lokality Dolní Rakousko to jsou 
např. oblíbené lázně Laa. Na závěr dodejme, že v tomto roce nezůstane jen u slevového katalogu 
s tématikou 50% slev pro období léta. Na sebe nedá dlouho čekat obdobný materiál, tentokrát pro 
zimní období. Organizátoři předpokládají, že se k držitelům dostane na sklonku podzimu. 
 
Soutěž o jméno maskota projektu 
Prostřednictvím médií bychom rádi zaslali všem účastníkům vzkaz. „Pomozte vybrat jméno pro tátu 
veverčáka - maskota projektu Rodinné pasy. Namalujte jeho obrázek, připište jméno, které by se Vám 
pro něj líbilo. Obrázky můžete zasílat do 31.7. 2007 na adresu Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, Brno 
603 00. Deset nejčastějších jmen bude vystaveno na webových stránkách www.rodinnepasy.cz. Táta 
Veverčák dostane to nejoblíbenější z nich. Ze všech návrhů vylosujeme 10 obrázků a jejich autoři 
budou pozváni na akci „Rozloučení s prázdninami“, kde přímo z tlapek našeho maskota dostanou 
zajímavé ceny. Na zadní stránku obrázku uveďte prosím své jméno a adresu, popřípadě e-mail a 
telefonní číslo.“ 
 
Kontaktní centrum a HELP LINE 
Rádi bychom ještě jednou připomněli, že se mohou nově držitelé i poskytovatelé obrátit v případě 
jakýchkoliv dotazů nebo připomínek na pracovníky kontaktního centra. Zabezpečuje jej společnost Sun 
Drive Communications. Jeho sídlo je na Mendlově nám. 1a, 603 00 Brno. K dispozici je také email 
info@rodinnepasy.cz, kam lze směrovat náměty všeho druhu. Možností, jak řešit aktuální problémy 
neprodleně je tzv. HELP LINE – okamžitá pomoc na kontaktu Mgr. Jana Hrubá. K dispozici je telefonní 
číslo 543 211 254 a fax 543 332 034. 
 
Kontakt: 
Marie Cacková    Jiří Carda 
Členka Rady Jihomoravského kraje  Ředitel Sun Drive Communications s.r.o. 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno 
Tel.: 541 651 591    Tel.: 543 332 033 
cackova.marie@kr-jihomoravsky.cz  info@sundrive.cz 
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