
 

 

Soutěž „Čenda hledá super talent“ 
Brno, 11. dubna 2011. Dnešním dnem startuje v rámci projektu Rodinné pasy velká 
soutěž „Čenda hledá super talent“ . Jejím cílem je oslovit talentované děti ve věku 
5-17 let z celé České republiky. Jedinou podmínkou účasti je zaslání přihlášky 
společně s prezentační videonahrávkou vystoupení. Velkým tahákem jsou atraktivní 
ceny, mezi kterými vévodí cena pro rodinu vítěze - osobní automobil SEAT IBIZA. 
 
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vidí v Rodinných pasech velkou budoucnost: „Zájem o 
myšlenku tohoto projektu se stále zvyšuje, za vše hovoří statistiky. Celkový počet registrovaných rodin je 
ke dnešnímu dni 79.000 rodin, u nás na jižní Moravě máme 39.500 uživatelů. Osobně fandím jakékoliv 
aktivitě, která konkrétně pomáhá lidem. Jsem opravdu rád, že se našemu projektu daří. Každý rok se 
snažíme zvyšovat kvalitu a dále rozšiřovat jeho pestrou nabídku. Chceme stále přinášet nové podněty. 
Letos to je právě zmiňovaná soutěž „Čenda hledá super talent“.  
 
Historie a zám ěr sout ěže 
Pilotní projekt soutěže byl vyhlášen v listopadu 2010. Ve finále, které se konalo koncem roku na 
brněnském výstavišti, vystoupilo 5 semifinalistů. Absolutním vítězem se stal jedenáctiletý Jan Dvořák 
z Chomutova, který nejenže vyniká ve zpěvu, ale jeho velkým koníček je i hraní divadla. 
 
Nový ročník soutěže má velký cíl. Organizátoři chtějí pomoci zlomit trend poslední doby, kdy více a více 
dětí tráví svůj volný čas pasivně. Jejich zábava se soustředí na televizi nebo počítač. Jihomoravská radní 
Marie Cacková to doplňuje: “Chceme dětem umožnit, aby vynikly jejich schopnosti a dovednosti. Nejde 
nám o to, abychom byli přísní nebo dodržovali určité konvence, ale spíše naopak. Soutěž i porota je a 
bude laskavá. Vítězem je pro nás každý, kdo se zúčastní. Doufáme, že některé děti, když vystoupí na 
profesionálním pódiu a před diváky, najdou v sobě talent, budou s ním žít a dál jej rozvíjet. Důležité je 
podpořit děti ve svých snech a ocenit jejich úsilí a práci. Naším záměrem bylo také oslovit dětské 
domovy, lidové školy umění, domy dětí a mládeže atd. Mám radost, že se tváří soutěže stal Zbyněk 
Drda.“ 
 
Podmínky a harmonogram sout ěže 
Účastnit se mohou děti bez ohledu na kategorie vystoupení. Pro účast v soutěži je třeba vyplnit kontaktní 
údaje na zákonného zástupce. Více informací je umístěno na www.cendahledasupertalent.cz. Po startu 
soutěže proběhne komunikační kampaň v rámci titulů a rozhlasových stanic mediálních partnerů. 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. května. Dále bude soutěž pokračovat krajskými koly: 
- 29. května  - finále Jmk   - letiště Brno Tuřany, 
- 04. června - finále Hradec Králové  - Futurum Hradec Králové, 
- 19. června  - finále Vysočina  - City Park Jihlava, 
- 24. června - finále Pardubice  - Obchodní Centrum AFI PALACE, 
- 30. června  - finále Zlín   - Obchodní Centrum Centro Zlín, 
- 20. srpna - celostátní superfinále - Šiklův mlýn za účasti Zbyňka Drdy, Anety Langerové. 
 
Tvář celého projektu, Zbyněk Drda, fandí všem účastníkům soutěže: „Držím všem palce, ať všichni ukáží, 
co umí. Ať nechají svůj talent opravdu vyniknout. Pokud se nepoštěstí, aby koníček byl zároveň i prací, 
říkám všem, ať nezoufají. Důležitá je radost ze života. Snažím se ji rozdávat všem. Sám vím, jak je 
důležité, aby děti měly své sny. Tato soutěž je jednou z mála možností, jak si je splnit.“ 
 
Mediální partneři soutěže: 

 
JUDr. Michal Hašek        JUDr. Marie Cacková 
Hejtman Jihomoravského kraje     Členka Rady Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno    Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  


