
 

 

Rodinné pasy zabavily nejen školáky  
7. září 2009, Brno. Je již tradicí se rozloučit s končícími prázdninami. Jak jinak než 
aktivní sportem a zábavou. Právě před čtrnácti dny, konkrétně 22. srpna proběhla 
prozatím největší akce v dosavadní historii projektu pod názvem „Rodinné pasy na 
Divokém západě.“ I přes nepřízeň počasí se zde sešlo 11.200 zájemců o soutěže, 
zábavu a zážitky. Ale to už je minulost. Tento uplynulý víkend byl opět přímo nabit 
dalšími možnostmi.  
 
Snaha organizátorů neustále nabízet něco nového registrovaným rodinám dala vzniknout dalším 

akcím, na kterých se zástupci Rodinných pasů podíleli a prezentovali. Zájem také pokračuje o 

samotnou nabídku slev v rámci projektu, takže nikoho nepřekvapilo celkem pořízených 158 registrací. 
 

Při výčtu akcí můžeme začít například sobotním odpolednem na Základní škole Bystrc, Vejrostova. 
Volný čas věnovali všichni přítomní zahájení školního roku a sportu. A nebyli sami. Přišli za nimi také 

tenisti a ragbisti z bystrckého klubu. Děti si mohli zaskákat v pytli, házet medicinbalem, s tenisty si 
vyzkoušet základy tenisu a s ragbisty třeba oblíbený slalom. Došlo i na velmi zajímavou ukázku 

Canisterapie s přednáškou, jak se mají děti chovat ke psům a na co si dát pozor. Tradičním 

účastníkem akcí Rodinných pasů je Divadlo Genus s představení, o krtečkovi. A protože se sportovalo, 
došlo také na předání cen nejlepším soutěžícím. Navíc k tomu přálo počasí, takže sobotní sportovní 

odpoledne se opravdu vydařilo. 
 
První víkend tohoto měsíce, resp. od pátku 4. do soboty 5. září, proběhly také na brněnském výstavišti 

Jihomoravské dožínky. Ani zde samozřejmě nemohly chybět Rodinné pasy, jedním z hlavních 
organizátorů byl totiž společně s Regionální agrární komorou Jihomoravský kraj. 

 
Dalšími akcemi, kde se Rodinné pasy tento víkend prezentovaly, byl Útěchovský countryfest a Živý 

Lískovec. Díky pěknému počasí a atraktivní nabídce kapel různých žánrů dorazilo nebývale četné 

publikum.  
 

Ptáte se, co mohou mít společného tak různorodé akce, folkové festivaly a projekt, který poskytuje 
registrovaným rodinám zajímavé slevy? No přece pohodu a zábavu.  Jestli budete mít zájem o 

podobné zážitky, pravidelně sledujte www.rodinnepasy.cz, kde o informace o akcích podobného 
charakteru není nouze. 

 

 
 

 
 

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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