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PŘIJĎTE S RODINNÝM
PASEM DO FANZÓNY!
a) dítě vyšší 120 cm s rodičem
má s RP vstup zdarma,
vstup platí jen rodič
b) dítě nižší 120 cm s rodičem
má vstup zdarma (i bez RP),
ale navíc dostane „fandítko
Mistrovství světa“, vstup platí
jen rodič

ŽÁDNÁ NUDA!
MISTROVSTVÍ SVĚTA DOPROVODÍ ZÁBAVNÁ FANZÓNA.
PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ S VÝHODAMI.
K velkým světovým sportovním akcím bezesporu patří fanzóny. Ta vyroste
i v Pardubicích během Mistrovství světa v hokejbale 2017, které hostí Tipsport
arena. Otevřena bude od 1. do 10. června 2017 na velkém parkovišti u haly
vždy od 9.00 do 24.00 hodin, vstup do ní bude pro fanoušky zdarma!
Sportovní nadšenci určitě přivítají dvě mobilní hokejbalová hřiště, kde se
budou odehrávat každý den hokejbalové turnaje dětí, žen, ale i hokejbalových
veteránů, škol a školek. Pořadatelé nezapomněli na velkoprostorové stany s bohatou nabídkou občerstvení nebo na infostánek, kde se fanoušci dozví veškeré
informace o městě Pardubice a celém mistrovství.

VZDĚLÁVACÍ KURZY
V PARDUBICÍCH SE SLEVOU

50 % PRO DRŽITELE KARTY
RODINNÉ PASY

Pro koho jsou kurzy určeny?
Účast na kurzech je rozvojová a využitelná jak v soukromém, tak v pracovním
životě. Na kurzech získáte ucelené vzdělání v oblasti komunikace, řízení, marketingu a médií. Témata kurzů lze rozšířit
v individuálních konzultacích.
• Jak pracovat s médii / 5. 6.
• Mediální trénink / 6. 6.
• Jak psát tiskovou zprávu / 7. 6.
• Fundraising / 12. 6.
• Efektivní komunikace / 13. 6.
• Workshop – komunikační
dovednosti / 14. 6.
• Time management / 19. 6.
• Prezentační dovednosti / 20. 6.
• Marketing v praxi / 27. 6.
Jak kurzy probíhají?
Rozsah jednodenního kurzu: 7 hodin
HOTEL STARÉ ČASY, Pardubice
Cena kurzu pro držitele slevových
karet Rodinné Pasy: 1.450 Kč / osoba
Běžná cena kurzu: 2900,- Kč / osoba
Každý účastník obdrží podnětové listy
a osvědčení o absolvování kurzu.
Podrobněji na www.efektivnikurzy.
cz a na https://www.facebook.com/
efektivnikurzy/. Přihlášky posílejte na
efektivnikurzy@gmail.com,
tel: 775 011 474. V přihlášce uveďte,
že uplatňujete slevu Rodinné Pasy.

w w w. r o d i n n e p a s y. c z

Ve fanzóně určitě neopomeňte navštívit fanshop a vybavit se tak do hlediště. Věříme, že na dračku půjdou třeba pletené šály s motivem mistrovství
za 220 korun nebo kšiltovky o 40 korun levnější. Své prezentace si připravili
i partneři včetně Pardubického kraje nebo statutárního města Pardubice.
Každý večer se mohou fanoušci těšit na koncert kapely z regionu, na kterou
naváže DJ na hlavním podiu. Tahákem nejen pro Pardubáky bude vypsaná fiXa,
která vystoupí v sobotu 3. června 2017 a jež nazpívala hymnu mistrovství.
Děda Mládek Illegal Band vystoupí večer před finálovým dnem, tedy v pátek
9. června 2017.
Jednotlivé dny budou doplněny dalším zábavným programem, hlavně ty víkendové, tedy 3., 4, a 10. června 2017. Děti se budou moci těšit na atrakce,
prezentaci Olympiády dětí a mládeže, klauna Ronalda McDonalda, Madagaskar
postavičky a samozřejmě maskota Bendyho. Finálovým dnem provede pardubický rodák a známý moderátor Pavel Cejnar.
Během mistrovství světa budete moci potkat řadu hokejových a hokejbalových osobností, které přislíbily účast: Milan Hnilička, Richard Král, Dušan Salfický, Jaroslav Kudrna a další. Cela fanzóna a Tipsport aréna bude pokryta WiFi
připojením zdarma od společnosti Edera. Ve stanu s občerstvením si budete
moci zdarma dobít telefony v chargeboxech.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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EVROPSKÉ
IDENTIFIKAČNÍ KARTY
EYCA.
Cestujete často do zahraničí? Je
vám 30 a méně? Možná by Vás
mohlo zajímat pořízení identifikační karty mládeže EYCA. Karta
je platná v 38 zemích Evropy a to
včetně České republiky a můžete
s ní získat zajímavé slevy u více než
60 000 partnerů. Mezi ty nejzajímavější patří DisneyLand v Paříži, Sagrada da Familia, muzea v Amsterodamu, Římě, Madridu, slevy na jízdné
ve Španělsku. V Čechách si užijete
levnější vstupy na všech hradech
a zámcích, které jsou ve správě Národního památkového ústavu. Díky
kartě si také můžete pořídit nejlevnější cestovní pojištění na trhu.
Více se dozvíte na stránkách
www.eyca.cz.

DO DIÁŘE:

16.
9
Pardu .
bice

PŘIJEĎTE V ZÁŘÍ NA
BARCAMP DO PARDUBIC
Více než dvě stovky mladých lidí od
16 do 30 let a pracovníků s mládeží se 16. září 2017 setkají v Aule
Univerzity Pardubice na barcampu.
Tato neformální konference má za
cíl podpořit mladé lidi v jejich zájmu
o veřejné dění a poskytnout jim
znalosti a inspiraci skrze workshopy a přednášky odborníků v souvisejících oborech (včetně umění
vést jednání, mediální gramotnosti,
základů argumentace) i jejich vrstevníků při sdílení zkušeností. Více
informací a přihlašovací formulář
pro účastníky a lektory najdete na
www.strukturovanydialog.cz.
Těšíme se na viděnou!
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S RODINNÝMI PASY DO MUZEA V ÚSTÍ
Dřevo, dřívko, dřívečko / 12. 05.–15. 06. 2017
Interaktivní výstava, zapůjčená z Centra pro rodinu a sociální péči z. s., je určená nejen pro malé návštěvníky a pomáhá nám objasnit podstatu významu
dřeva a jeho využití v každodenním životě člověka.

Nezbytné maličkosti 11. 04.–11. 06. 2017
Výstava odkrývá tajemství dámských kabelek od 90. let 19. století až do
70. let století dvacátého. Nepřeberné množství různých typů dámských kabelek
se zrcátky, flakónky a dámskými kapesníčky je doplněno bižuterií, rukavičkami
a dalšími drobnostmi.
Velká voda přišla od 8. 6. 2017 do září 2017
výstava věnována k 20. jubileu povodní r. 1997 v Ústí nad Orlicí a jeho přilehlém okolí.
STÁLÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE:
Textilní Oustí
Snaží se alespoň částečně splnit přání návštěvníků – trvaleji připomenout ústeckou textilní historii. Vedle nábytku, evokujícího prostředí tkalcovské světnice, je možné spatřit tkalcovský stav, kolovrat, špuléř, vochle a trdlice, stejně
jako nářadí menších rozměrů, jako je drhlen, motovidlo, snovadlo, tkalcovské
člunky a paprsky.
Expozice betlémů
Demonstruje zvyk našich předků, kteří v době adventu poklepávali na bednu
s uloženými malovanými postavičkami a začali se připravovat na stavbu svého
až několikametrového betlému.
Expozice nábytku J. Kociana
Součástí výstavy je i nově zrestaurovaná plastika Mistra Jaroslava Kociana od
Marie Zlatníkové. Výtvarnice Marie Zlatníková se s manželi Kocianovými seznámila v roce 1936 v Ústí nad Orlicí, do jehož okolí jezdila na letní byt.
A nezapomeňte na kartičku Rodinných pasů a máte slevu.
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17.listopadu 72, Ústí nad Orlicí

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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HOKEJBALOVÉ
pardubice2017

tipsport arena

›

VRATME
ZLATO
°
DOMU!

”

1.–10. 6.

“

DENNÍ VSTUPNÉ 100 KČ (FINÁLOVÝ DEN 200 KČ), PERMANENTKA 600 KČ,
DĚTI DO 120 CM VSTUP ZDARMA, DĚTI DO 18 LET 50 KČ.

HL AV NÍ PA RT NEŘI:

PA RT NEŘI ČMSHB:
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