Rodinné pasy s Vánoční nadílkou
Brno 28.11.2007. Za tento rok se toho v projektu Rodinné pasy událo opravdu
hodně. Přibylo poskytovatelů i registrovaných rodin, rozrostl se do Olomouckého
kraje, uskutečnila se dvě velká setkání, jedno v Brně a druhé ve Westernovém
městečku Šiklům Mlýn na Vysočině. Co aktuálně přináší rodinám před Vánoci, se
dozvěděli na dnešní tiskové konferenci zástupci médií.
Historicky první číslo časopisu
Za celou dobu fungování projektu je to první tištěné číslo časopisu Rodinka. Vychází právě v těchto
dnech. Rozesílání výtisků registrovaným rodinám časově připadá k Mikuláši. Organizátoři doufají, že se
bude líbit. Společně s ním bude zaslán poštou i dárek, 50% slevový katalog s tématikou zima.
Rubrik a nápadů, co se v časopise mohlo objevit, bylo sesbíráno opravdu hodně. Co se nevešlo do
aktuálního čísla, může svoje místo nalézt příště. „Zastavili jsme se v něm na kus řeči se známými
herci Četnických humoresek, kteří nám dali osvědčené tipy, kam se vždy rádi podívají. Na dalších
stránkách načerpají nejen rodiče, ale i děti trošku inspirace. Půjde o praktické rady při přípravách na
vánoční svátky. Nechybí ohlédnutí za velkým setkáním „Den s rodinou“ v Brně v Mariánském údolí a
na Šiklově mlýně“, říká Marie Cacková.
50% slevový katalog
Od konce léta zasílali registrované rodiny reakce, zkušenosti a názory na 50% letní slevový katalog. Už
v době jeho rozeslání se připravoval ten zimní, který přijde k držitelům slevových karet společně
s časopisem. Podle počasí si budou moci vybrat, jestli stráví společné chvíle s rodinou na lyžovačce
nebo se naopak pojedou zahřát do aqua parku. Celkově se podařilo dohodnout na spolupráci a tím i
připravit třicet nabídek poskytovatelů. Slevový katalog přináší slevy v lyžařských střediscích, na
bruslení, plavání i na návštěvu lázní. Nemohou samozřejmě chybět ani možnosti pro další sportovní a
kulturní vyžití. Z těch nejzajímavějších můžeme jmenovat vzdálenější lyžařská střediska Semmering,
Annaberg nebo Niederalpl. Z těch bližších se naopak nabízí 1. české muzeum motocyklů a
Veteransalon v Lesné u Znojma, městské lázně Ponávka v Brně, k lyžování sportovně rekreační areál
v Němčičkách nebo ski areál Olešnice.
Krmení zvířátek v Zoo
Minulý rok se tato akce všem účastníkům velmi líbila. Na Štědrý den dopoledne tedy budou opět
připraveny pamlsky. Děti je předají zvířátkům v brněnské Zoologické zahradě. Novinkou je obdobná
akce v jihlavské Zoo, která se uskuteční 29. prosince v odpoledních hodinách.
Lyžování na Červenohorském sedle
Marie Cacková na závěr dodává: „Jsme opravdu rádi, že můžeme našim rodinám přinést čerstvou a
tak příjemnou novinu. Jeden z nejoblíbenějších lyžařských areálů u nás, Červenohorské sedlo, bude
nabízet svoje služby také v rámci našeho projektu. Využít lze celkem 8 vleků a 5,5 km sjezdovek pro
začátečníky i zkušené lyžaře. Pro držitele Rodinných pasů jsou připraveny následující slevy. Rodiče se
dvěma dětmi zaplatí za denní lístek místo 1300 jen 1000 Kč. Ušetří tak 300 korun.“
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