
 

 

Setkání jižní Moravy a kraje Vysočina  
Brno 15.8.2007. Westernové městečko Šiklův mlýn u Zvole zaţije na konci 
letošních prázdnin, konkrétně 1. září, setkání drţitelů slevových karet Rodinných 
pasů kraje Jihomoravského a Vysočiny. Půjde prozatím o největší akci projektu za 
celou dobu jeho existence od počátku roku 2006. 
 
Historie setkání účastníků projektu Rodinné pasy začala v minulém roce zábavným odpolednem „Den 
s rodinou“ v Brně. Proběhlo za velkého zájmu veřejnosti - na místo dorazilo podle odhadů kolem 3tis. 
osob. Zájem o setkání neměli nejen samotní účastníci projektu, ale také další rodiny, které se na místě 
k Rodinným pasům přihlásily (cca 500). Pobavit se i něco vyhrát, neměli jen děti, ale i jejich rodiče. Na 
připraveném pódiu se střídalo vystoupení moderátora, skotských folklórních tanečních skupin, dudáků 
a oblíbené Majdy z Kouzelné školky. Celá akce se nesla v duchu tzv. „Skotských her“. V letošním roce 
měla jiţ další pokračování. Tím byla v neděli 20. května opět v Mariánském údolí část napoleonské 
bitvy u Slavkova. Zájemci mohli vidět její malou ukázku s vystoupením pětadvaceti vojáků v dobových 
uniformách a střelných zbraní. Jen pro zajímavost jmenujme připravené soutěţe jako např. 
dělostřelecký útok, zničení prachárny, útok kavalerie nebo výcvik pěchoty. 
 
Určitou symboliku bude mít právě nadcházející „Den s rodinou“ 1. září. Poprvé se totiţ setkají účastníci 
projektu z krajů, kde se v tuto chvíli Rodinné pasy realizují – jiţní Moravy a Vysočiny. Všechny 
přítomné osloví atmosféra, která se přímo nabízí z lokality Šiklova mlýna u Zvole. Připravené soutěţe, 
vystoupení a zajímavý program bude plný indiánů, kovbojů a všeho, co kdysi patřilo na westernový 
západ. V rámci dne bude probíhat klasický program Westernového městečka, který nabídne mnoho 
atrakcí s tématickými programy v 11.00 Pomsta lady Jane, v 13.30 Westernová show, 16.00 Dynamit, 
17.00 country bál a na závěr večera v 20.00 Zlatý Šiklák. Důleţité je poznamenat, ţe tyto atrakce jsou 
pro účastníky projektu Rodinné pasy za 50% klasického vstupného. To znamená, ţe dospělí zaplatí 
namísto 180Kč nyní 90Kč a jejich ratolesti od čtyř let do 12ti ne 90 Kč ale vstupné 45 Kč.  
 
Navíc je pro registrované drţitele slevových karet projektu Rodinné pasy připraven ještě mimo to 
speciální program a soutěţe v Rodeo aréně. Jejich začátek je v 13.00, předpokládaný konec pak 
v 18:00. Zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu na elektrickém býku, zaskákat si na trampolínách, 
zastřílet si ze vzduchovky v soutěţi „Rychlejší neţ smrt“ nebo absolvovat „Indiánský lov“ – střelbu 
z luku. Nebudou chybět drobné atrakce. Pro tentokrát to bude „malování obličeje v Tee-pee“, skákací 
hrad nebo další tématické soutěţe. Na připraveném pódiu proběhne několik vystoupení s tím, ţe 
největším a nejzajímavějším bude pro děti bez pochyby známá Dáda Patrasová s Baby studiem a 
autogramiádou. Jako malé občerstvení budou k dispozici zdarma voda a oblíbené špekáčky pro děti. 
 
Další aktuality projektu 

- připojení Olomouckého kraje 
- Soutěţ o jméno maskota projektu prodlouţena 
- Slevový katalog 50% 
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