
 

 

Rodinné pasy na Divokém západě  
Myšlenku projektu Rodinné pasy se od svého oficiálního spuštění v roce 2006 
podařilo předat již do poloviny krajů České Republiky. Na počátku byla Jižní Morava, 
jako aktuálně poslední je Královéhradecký kraj. Každým rokem jsou setkání 
účastníků projektu tím pádem větší a větší. Proto při přípravách prozatím největší 
akce padla volba na areál Westernového městečka Šiklův mlýn. Jeho možnosti jsou 
totiž jedinečné, o čem se také přesvědčili účastníci akce 22. srpna v celém areálu. 

 
Zábavy pro zájemce všech věkových skupin připravili organizátoři opravdu hodně. Jednotlivých 
stanovišť s různými soutěžemi se dalo napočítat přes dvacet. A jaký by to byl Divoký západ, kdyby 

chybělo rodeo, hod tomahavkem, střelba z luku, vrh nožem, malování bojových barev na obličej nebo 

házení lasem. Všechny tyto dovednosti zaznamenaly nebývalý zájem jak velkých tak i malých. Stávalo 
se dost často, že se tatínek vracel do dětských let a snažil se ukázat ratolesti své umění.  

 
Na detailně a několik měsíců připravené akci může vše do sebe zapadat a klapat jako hodinky. Co ale 

je hlavním předpokladem úspěšného konání, je počasí. A to bohužel nikomu na letošní akci „Rodinné 
pasy na Divokém západě nepřálo“. Soutěže i ostatní zábavu si všichni užili do 13 hodiny, kdy se 

spustila nefalšovaná průtrž mračen. Hlášené počasí potvrdilo předpověď a tak déšť předčasně ukončil 

to, co organizátoři pečlivě plánovali a připravovali. I přes nepřízeň sluníčka se nakonec celková 
návštěvnost zastavila na úctyhodném počtu 11.275 osob. Všem účastníkům patří dík za jejich 

statečnost a vytrvalost. Tu nejvíce ocenil Michal Nesvadba, který celé své vystoupení absolvoval 
v dešti s publikem čítajícím necelou tisícovku fanoušků. A právě tito vytrvalí dostali od pořadatelů akce 

malý dárek v podobě volné vstupenky na všechny akce do konce roku 2009. Čím se také odlišoval 

letošní ročník mimo počtu stanovišť a celkových možností od těch minulých, byl family point - zázemí 
pro miminka. Další novinkou byla Evropská výstava německých dog v Rodeo aréně. Naopak co 

tradičně patří k akci Rodinných pasů, byli pro všechny zájemce špekáčky a voda. 
 

Plánovaný program akce 
10 hod.  - Začátek akce, otevření areálu pro veřejnost, start soutěží 

11-11:30 hod. - Westernové divadlo „Tajemství minulosti“ 

12:30-13 hod. - 1. Vyhlášení vítězů a předávání cen 
13-13:40 hod.  - Westernová show 

13:45-14 hod.  - Vystoupení Michala Nesvadby 
15-15:45 hod.  - 2. Vyhlášení vítězů a předávání cen 

16-16:30 hod.  - Westernové divadlo „Jak jsem krotila Divoký západ“ 

 
Letošnímu setkání účastníků projektu patřil celý areál, takže stihnout všechny stanoviště nebylo snad 

v lidských silách. Ke klasickým soutěžím můžeme přidat také jízdu na čtyřkolkách, paintball, 
vyhledávanou jízdu na vojenských vozidlech BVP, vzlety vrtulníkem nad areál atd.   

 

Mediální partneři projektu Rodinné pasy jsou pro rok 2009 Český rozhlas Brno, vydavatelství Deníku 
VLP, a.s., Rádio Petrov, Kult a RTA jižní Morava. 
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