
 

 

 
Rodinné pasy v Jmk mají již 15000 účastníků! 
Brno 6. června 2008. Rozšiřování Rodinných pasů probíhá úspěšně na více 
úrovních. Za prvé se jejich myšlenka a princip zavádí do dalších lokalit naší země, 
přibývají také poskytovatelé s nabídkou slev. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, 
že v těchto dnech se opět rozrostla rodina projektu u nás, na Jižní Moravě. 
Gratulujeme registrované rodině s pořadovým číslem 15000! 
 
Projekt Rodinné pasy se těší v Jihomoravském kraji velkému zájmu od samotného počátku jejich 
startu. Nehovoří o tom jen statistika registrovaných rodin, kterých podle období přibývá několik set 
měsíčně. Největší přírůstek zaznamenávají organizátoři před a po největších setkáních. Jedním z nich 
byl před dvěma týdny 18. května Den s rodinou s ukázkou doby středověku. Řinčely zbraně, jezdily 
dobové kočáry, soutěžilo se o ceny, tancovalo se u vystoupení skupiny Maxim Turbulenc. Nejen díky 
této akci dosáhl počet registrovaných účastníků čísla 15000.  
 
Slavnostní vyhlášení registrované rodiny s pořadovým číslem 15000 proběhne na akci Happening pro 
Keňu dne 24. června v Blansku. Z rukou organizátorů obdrží rodina Kožoušková z Boskovic milou 
připomínku kulatého čísla jejich slevové karty.  
 
„Happening pro Keňu“ je akce, kde je vstupné 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 . 
 
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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