
 

„Setkání tří krajů“ 16. srpna - Šiklův mlýn 
Brno 23. července 2008. Po velké akci „Den s rodinou“ v Brně Líšni připravili 
organizátoři projektu Rodinné pasy další velké setkání. Unikátní bude jak svým 
rozsahem, očekávaným počtem návštěvníků i pojetím. Poprvé se za dobu 
fungování projektu setkají na jednom místě tři kraje, tentokrát v atmosféře Mexika. 
 
Samotný název „Setkání tří krajů“ napovídá, že připravovaná akce 16. srpna ve Westernovém 
městečku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem přivítá nejen zájemce z našeho kraje. Na své si přijdou 
také rodiny s dětmi z Vysočiny a Olomoucka. Akce je koncipována jako rozloučení s prázdninami pro 
členy projektu Rodinné pasy. Pozvánka patří také ostatním, kteří nejsou registrováni. Na místě bude 
připravena možnost předat své údaje. Nově registrovaní tak obdrží 50% slevu na vstup do areálu. 
V rámci celého dne bude probíhat klasický program Westernového městečka, který nabídne mnoho 
atrakcí s atmosférou Mexika. Důležité je poznamenat, že tyto atrakce jsou pro účastníky projektu 
Rodinné pasy za 50% klasického vstupného. Znamená to, že dospělí zaplatí namísto 180Kč po slevě 
ne 90Kč a jejich ratolesti vstupné ne 90Kč ale 45Kč. Pro čtyřčlennou rodinu může celková sleva 
dosáhnout z původních 720Kč na 360Kč. 
 
Pro přítomné je připravena atmosféra, která už na první pohled dýchá z celého areálu Westernového 
městečka Šiklův mlýn. V minulém roce řádili kovbojové a indiáni. Letos se děti seznámí s velkými 
klobouky sombreros a dalšími tradičními mexickými znaky jako desperados, ponchos nebo fazolemi. 
Netradiční bude i výstava kaktusů v Mexico Hall po celý víkend a soutěžní odpoledne plné rekordů. 
Navíc 16.8. večer proběhne Mexické divadlo v 20:00, ohňostroj, Street disco a "Tequila párty" pro 
rodiče. Zlatým hřebem večera bude v 21:00 „Akční noční divadlo“ v režii pyrotechniků Šiklova mlýna.  
 
Setkání držitelů Rodinných pasů bude patřit po vzoru z minulého roku Rodeo aréna, kde je připraven 
speciální program a soutěže. Začíná v 13.00 a končí v 18:00. Zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu 
na elektrickém býku, zaskákat si na trampolínách, zastřílet si ze vzduchovky nebo z luku. Nebudou 
chybět ani další drobné atrakce. Pro letošní rok to bude „malování obličeje v Tee-pee“, skákací hrad 
nebo tematicky zamřené soutěže. Na připraveném pódiu proběhne několik vystoupení. Děti se mohou 
těšit na hlavního hosta Michala Nesvadbu a jeho představení s autogramiádou. Jako malé občerstvení 
budou k dispozici zdarma voda a oblíbené špekáčky pro děti. 
 
„Happening pro Keňu“ 
V úterý 24. června proběhlo na náměstí Republiky v Blansku akce „Happening pro Keňu“. Jejím cílem 
bylo vybrat finanční prostředky, které poputují na podporu a pomoc hladovějícím. Celkem se podařilo 
získat 55tis. Kč, které prostřednictvím Humanistického centra NAROVINU budou rozděleny do 
konkrétních oblastí.  
 
Aktuální statistiky projektu Rodinné pasy 
Ke dnešnímu dni je na jižní Moravě registrováno 16.601 rodin a slevy nabízí 1663 poskytovatelů. 
 
Mediální partneři projektu Rodinné pasy jsou po rok 2008 Český rozhlas Brno, vydavatelství Deníku 
VLP, a.s., Rádio Petrov, Kult a RTA jižní Morava. 
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