
 

 

Rodinné pasy právě připravují… 
Brno 24.10.2007. Na dnešní tiskové konferenci prezentovala radní Marie Cacková 
aktuální materiály a setkání, které projekt Rodinné pasy připravuje pro své 
účastníky do konce roku 2007. Těmi hlavními jsou 50% slevový katalog zima, 
časopis, Vánoční krmení v Zoo a také  akce poděkování poskytovatelům. 
 
50% slevový katalog zima 
V rámci tohoto roku obdrželi všichni účastníci projektu již jeden slevový katalog. Obsahoval nabídku 
50% slev jak od českých tak i rakouských poskytovatelů. Byl členěn celkově na tři oddíly. V rámci 
první části byly umístněny společnosti z celé jižní Moravy, druhou tvořili již zmínění rakouští 
poskytovatelé. Třetí oddíl pak naplnili příspěvkové organizace s celoroční nabídkou. To vše se 
tématicky týkalo letního období, doby prázdnin. 
 
Na tento letní materiál navazuje právě připravovaný katalog s tématikou zimy. Objeví se v něm jak 
možnost využít 50% slev v lyžařských střediscích, na bruslení, plavání ve vnitřních částech aqua parku 
tak i na návštěvu lázní. Nemohou samozřejmě chybět ani možnosti pro další sportovní a kulturní vyžití.  
Po vzoru letního katalogu bude ten zimní obsahovat také nabídku pro Dolní Rakousko. V tuto chvíli 
můžeme mluvit například o velmi oblíbeném lyžařském středisku Semmering nebo termálních lázních 
Therme Laa. Distribuce 50% slevového zimního katalogu je načasována na konec měsíce listopadu. 
 
První číslo časopisu 
Dosavadní komunikace s registrovanými účastníky projektu Rodinné pasy probíhá hned na několika 
úrovních. Na jejich emailové adresy je zasílán e-magazín a e-news, informovanosti napomáhá publicita 
v rozhlase, televizi i na internetu. Novinkou je ale historicky první číslo časopisu. Jeho čtenáři zde 
naleznou tipy na výlet v ČR i v Dolním Rakousku, rozhovor se známou osobností, praktické rady při 
přípravách na vánoční svátky, ohlednutí za akcemi roku 2007 a čerstvé informace o projektu 
samotném. Časopis bude rozeslán na konci měsíce listopadu společně s 50% slevovým katalogem. 
 
Vánoční krmení v ZOO 
Organizátoři navazují na před rokem založenou tradici a připravují na Štědrý den a jeho dopoledne 
setkání v Zoo. Připraveny budou opět zdarma pamlsky, které děti předají zvířátkům v brněnské ZOO. 
Symbolicky tak rodiny s dětmi uzavřou rok 2007 projektu v kraji, kde se Rodinné pasy začaly 
realizovat. 
 
Poděkování poskytovatelům 
Tato akce se uskuteční zítra 25. října na krajském úřadě. Jejím cílem je předat z rukou hlavních 
organizátorů projektu hejtmana Jmk Stanislava Juránka a radní Marie Cackové poděkování první 
skupině subjektů, které výraznou měrou za rok 2007 přispěly k propagaci a rozvoji projektu. Jedná se 
o historicky první setkání tohoto typu, další obdobné akce budou následovat. 
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