
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ohlédnutí za festivalem zábavy na Šiklov ě mlýn ě 
Brno, 30. srpna 2012. Pozdní léto na Vysočině, atmosféra divokého západu, sluníčko střídající 
se s mraky a tu a tam i nějaká kapka deště. Ovšem také zábava, soutěže, hudba, zpěv, tanec, 
ochutnávka regionálních potravin a především nová přátelství. Takové bylo Mezigenerační 
setkání rodin v Šiklově mlýně poslední srpnovou sobotu.  
 
V pořadí již 7. „festival zábavy“ se podle počtu a názorů účastníků opravdu vydařil. I přes 
proměnlivé počasí přilákal do westernového areálu Šiklův mlýn opět tisíce rodin. Návštěvníci 
oblíbené akce si mohli vybrat z napěchovaného programu. Uveďme například superfinále 
soutěže „Čenda hledá supertalent“, vystoupení Zbyňka Drdy, koncert Petra Bende atd.  
 
„Jsem velice rád, že mezigenerační setkání rodin i přes mírnou nepřízeň počasí přilákalo do 
areálu Šiklova mlýna poslední srpnovou sobotu tolik rodin a seniorů. Opět se ale ukázalo, že 
projekt Rodinných pasů a Senior pasů nezná hranic. Řada návštěvníků, alespoň podle 
poznávacích značek aut na plných parkovištích, přijela i ze vzdálených míst“, uvedl hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek.  
 
Jedním z hlavních lákadel bohatého kulturního programu, vedle atrakcí westernového 
městečka, bylo superfinále soutěže Čenda hledá supertalent. Celostátnímu kolu předcházela 
čtyři krajská finále, z nichž postoupilo sedmnáct finalistů. V porotě zasedl vedle veverčáka 
Čendy, maskota Rodinných pasů, také zpěvák Zbyněk Drda, hlavní patron této rodinné 
talentové soutěže. „Porotu překvapila vysoká úroveň předvedených výkonů, ať se jednalo o 
zpěv, tanec nebo hru na hudební nástroje,“ přiznal vítěz klání Česko hledá Superstar. A 
pokračoval: „Naše rozhodování bylo těžké, nicméně věřím, že výsledný součet udělených bodů 
je spravedlivý. Já osobně jsem nejvíce ocenil, nyní už to mohu prozradit, mladou klavíristku 
Adélku Mottlovu. Ta jasně prokázala, že si ve svých deseti letech opravdu zaslouží svá 
dosavadní ocenění, která vozí z mezinárodních soutěží.“ Čerstvým vítězem a „Supertalentem“, 
kterého Čenda hledal, se nakonec stal jedenáctiletý Tobiáš Košir z Brna, úřadující mistr světa 
ve stepu ve své věkové kategorii.  
 
Proti slunci i dešti chránil kdysi honáky tradiční kovbojský klobouk, v řadě barev i materiálů 
proto ozdobil hlavy mnoha návštěvníků, nejeden kluk si zase odvezl z výletu na Vysočinu 
plastovou repliku šestiranného koltu, legendární zbraně divokého západu. Splnil se sen i těm, 
kteří se chtěli podívat na svět z koňského sedla, drobotina trpělivě obléhala skákací hrad a 
trampolíny. Nejen saloon a ostatní stavby ve westernovém městečku bylo třeba důvěrně poznat 
a zažít na vlastní kůži. Výhody svých pasů ocenili všichni, seniorům chutnala dobrá káva a nikoli 
jen proto, že stála pouze ono příslovečné dobré slovo. Kluky a holky, které tu a tam nějaká ta 
kapka nedokázala rozházet, však přeci jen pozlobilo počasí. Velkou část bonbónového výsadku 
z letícího letadla totiž vítr zavál na střechu hotelu a do blízkého lesa… 
 
Protože šlo o mezigenerační setkání projektů Rodinných a Senior pasů, nechyběly mezi 
návštěvníky rodiny od dětí až po prarodiče. Tato akce měla také další význam, zástupci 
jednotlivých krajů zde diskutovali své zkušenosti. „Také proto dostalo naše společné setkání na 
Vysočině částečně pracovní podobu. Vyměňovali jsme si aktuální poznatky a zprostředkovali 
nové zkušenosti“, hodnotí pracovní část mezigeneračního setkání u Šiklova mlýna Marie 
Cacková, radní Jihomoravského kraje. Sama stála před 7 roky u zrodu projektu a získala pro 
jeho podporu na počátku rozhodující přízeň jihomoravských zastupitelů. 
 



 

 
Celkové množství držitelů Senior pasů nyní rychle dohání počet dosud zaregistrovaných rodin. 
„Ukazuje se, že právě tato konkrétní pomoc seniorům, je pro tuto kategorii našich spoluobčanů 
velmi zajímavá,“ komentoval současný stav hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „V 
předávání určitého know-how nejsme ale sami. Kraj Vysočina má například velmi dobré 
zkušenosti s čerpáním evropských dotací do sociální oblasti, především zásluhou společných 
projektů s Dolním Rakouskem. Proto asi neprozradím nic nového, když potvrdím, že bychom 
rádi rozšířili celý tento projekt také do všech ostatních regionů České republiky. Spolupráce a 
vazby „bez hranic“ míří nejen do Rakouska a na Slovensko, ale například i do Chorvatska, 
prostřednictvím našeho družebního partnerství se Zadarskou župou. 
 
Návštěvníků i přes lehkou nepřízeň počasí dorazilo opravdu hodně. „O to více mne těší 
skutečnost, že jsme tak širokému publiku mohli představit a zároveň se i pochlubit vítěznými 
výrobky soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina. Věřím, že to je pro řadu těchto velmi 
kvalitních lahůdek a poctivých potravin výborný start na cestě vstříc svým příštím zákazníkům,“ 
konstatoval hejtman kraje Vysočina. 
 
„Opravdovou a tradiční rodinu tvoří nejen děti a jejich rodiče, tak také ale prarodiče. Já osobně 
si odvážím z Vysočiny poznatek, že senioři jsou nejen ochotni, ale přímo vstřícní myšlence 
cestování, například za společenským nebo kulturním zážitkem,“ zhodnotil dvěma větami své 
dojmy z festivalu Rodinných pasů a Senior pasů Pavel Horák, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje. 
 
„Jsem rád, že jsme se jako kraj mohli podílet, dokonce opět jako hostitelé, na tak vydařené akci, 
jakou bylo Mezigenerační setkání rodin v Šiklově mlýně. Já osobně jsem si užíval zejména  
superfinále soutěže, které se proměnilo v koncert mládí a budoucích hvězd,“ komentoval svůj 
zážitek Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina. 
 
„Se Šiklovým mlýnem mám spojeno své úplně první účinkování v České televizi,“ zavzpomínal 
těsně před svým vystoupením v hlavním programu na své rané profesionální zážitky Petr 
Bende. „V roce 1999 jsem tady v místním saloonu natáčel svůj mini medailónek do pořadu, 
který se jmenoval Aport. To tu ale ještě dobrá polovina zdejších staveb nestála. Jsem příjemně 
překvapen, jak areál roste, a myslím si, že je opravdu ideálním místem pro setkání tohoto typu, i 
když já sám na Senior pas zatím opravdu nemyslím.“ 
 
Na zmiňované akci, jejíž účast dosáhla čísla cca 12500, se do projektu Rodinné pasy, 
zaregistrovalo 215 nových rodin. Ani senioři nezůstali pozadu, a projevili zájem o zaslání 
slevové karty Senior Pasů. Přibylo 240 nových seniorů. Celkový počet registrovaných rodin je 
ke dnešnímu dni 95tis. rodin, Jižní Morava má 55.000 uživatelů.  
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