
 

 

Rodinné pasy již v polovině České Republiky! 
Brno 28. května 2008. Letošní rok bude pro projekt Rodinné pasy dalším mezníkem 
v jeho zavádění do dalších lokalit. Připojují se totiž další tři kraje – Pardubický, 
Zlínský a Ústecký. Celkem tak budou slevy pro rodiny s dětmi nabízeny do konce 
roku v šesti lokalitách. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla Marie Cacková. 
 
Ohlédnutí za akcí Den s rodinou 
Projekt Rodinné pasy přináší svým registrovaným rodinám již tři roky slevy, zábavu, soutěže, akce 
plné zajímavých hostů, ukázek a vystoupení. Jedním z největších setkání je již tradičně akce, která se 
uskutečnila uplynulou neděli v Brně Mariánském údolí. Byl to již její třetí ročník, opět s názvem „Den 
s rodinou“. Bohužel všechny účastníky neminul vydatný déšť. Celá akce byla letos inspirována 
tématem středověku s bohatým doprovodným programem. Největším lákadlem bylo bezesporu 
vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, pozornost zejména těch menších rytířů měl i duel mistrů boje se 
zbraněmi kordy, šavle, meče nebo štíty.  
 
Pro zájemce byla jako v loňském roce připravena možnost vyzkoušet si dobové hry, ke kterým patřila 
například střelba z luku a kuše, obléhání hradu nebo útok dřevcem. Atmosféru středověku doplnily 
dobové kočáry, tanec i působivá hudba. Pro držitele Rodinných pasů, a to i pro nově zaregistrované na 
místě akce, byly zdarma k dispozici veškeré dětské atrakce jako skákací hrad, trampolíny, bateriová 
autíčka, skluzavky nebo zvířátka. Nechyběly oblíbené táborák a špekáčky. Díky patří všem 
„odvážlivcům“, kteří i přes vydatný déšť zůstali věrní a vydrželi až na vystoupení nebo na vyhlašování 
jednotlivých soutěží.  
 
Rozšíření projektu  
Ke dnešnímu dni funguje projekt Rodinné pasy na jižní Moravě a v krajích Olomouckém a Vysočina. 
Do konce roku přistoupí další tři lokality. Jednání s Pardubickým krajem probíhala více než půl roku a 
vyvrcholila podpisem smlouvy v měsíci květnu hejtmanem Ing. Ivo Tomanem. Oficiálně se zde projekt 
odstartuje tedy od 1. června 2008. První slevové karty budou předány na přelomu měsíců srpen a září. 
Začátek fungování Rodinných pasů bude obdobný jako u nás na jižní Moravě. V měsíci srpnu bude 
vydán katalog, kde budou moci noví zájemci nalézt poskytovatele nabízející slevy. Adresa pro zasílání 
dotazů nebo registrací je Rodinné pasy, P.O. Box 24, 53002 Pardubice nebo 
pardubice@rodinnepasy.cz. Dalšími lokalitami jsou Zlínský a Ústecký kraj. V těchto dnech vrcholí 
veškeré přípravy, které zakončí opět podpis smlouvy v následujících letních měsících.  
 
Happening pro Keňu  
V souvislosti s projektem Rodinné pasy proběhne 24. června na náměstí v Blansku akce s názvem 
„Happening pro Keňu“. Vstupné bude dobrovolné, výtěžek poputuje na podporu a pomoc hladovějícím 
dětem v Africe. Získané finanční prostředky budou předány prostřednictvím Humanistického centra 
NAROVINU do konkrétních oblastí. Záštitu nad akcí převzala Marie Cacková, radní Jihomoravského 
kraje. Začátek happeningu je směrován již na 16:00, kdy bude pódium patřit vystoupení pro nejmenší 
oblíbené Majdy z Kouzelné školky. Hlavním hostem akce je Dan Bárta se skupinou Illustrastophere, 
předskokany budou Rattlebucket od 18:00. 
 
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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