
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Vyhlášení sout ěže „Čenda hledá supertalent“ 
Brno, 12. ledna 2011. Po úspěšném úvodním startu soutěže byl dnes za přítomnosti zástupců médií, členky 
Rady Jihomoravského kraje a vítěze minulého ročníku vyhlášen nový ročník soutěže. Tato soutěž se koná 
v rámci projektu Rodinné pasy již podruhé. Loňský ročník vyvrcholil finálovým kolem dne 11.12.2010 na 
brněnském výstavišti . 
 
Soutěž „Čenda hledá supertalent“ 
Pilotní projekt soutěže byl vyhlášen v listopadu 2010. Prvního kola se zúčastnilo více než 50 dětí. Do finále se 
probojovalo 5 soutěžících, ze kterých vyšel i vítěz, jedenáctiletý Jan Dvořák z Chomutova. Honzík zaujal porotu 
svým přirozeným talentem a také tím, že ve svém věku už píše vlastní skladby. 
Tato soutěž je unikátní tím, že je zaměřena opravdu jen na děti ve věku od 5 do 18 let.  
V současné době probíhá příprava dalšího ročníku, který startuje v únoru 2011. Základní podmínky soutěže 
jsou následující: 

- účastnit se mohou děti držitelů karet Rodinný pas a děti z dětských domovů, 
- věk soutěžících musí být od 5 do 18 let, 
- zájemci se mohou hlásit do kategorií – zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, sport/akrobacie, přednes a 

jiné, 
- pro účast je nutné vyplnit registrační formulář, 
- uzávěrka příspěvků a registrací je do 30. dubna 2011, 
- podrobné informace budou zveřejněny od začátku února na www.cendahledasupertalent.cz. 

 
Rodinné pasy – aktuální stav 
V současné době je na území Jižní Moravy registrováno 36.670 rodin, celorepublikově je v projektu zapojeno 
73.464 rodin. Slevy je možné uplatnit na 12.090 obchodních místech po celé České republice, na Slovensku a 
v Dolním Rakousku.  
 
Nejzajímavější poskytovatelé 
Česká republika: 
Brněnské výstaviště – 20% na rodinné vstupné na 17 vybraných veletrhů (např. Go a Regiontour, Pro dítě, 
Rybaření atd.) 
Hrad a pevnost Špilberk - 50% z běžné ceny rodinného vstupného  
Lyžařský areál Červenohorské sedlo - 23% na celodenní jízdné: 2 dospělí + 1dítě, 2 dospělí + 2 děti  
Pražský hrad - 10% na rodinné vstupné – Bazilika a klášter sv. Jiří, Katedrála sv. Víta, Obrazárna Pražského 
hradu, Prašná věž – Mihulka, Starý královský palác, Rožmberský palác 
Computer Press – 20% na nákup knih v internetovém obchodu knihy.cpress.cz 
Zoologická zahrada Praha – 10% 
ZOO Dvůr Králové – 10% 
Technické muzeum Brno – 20% 
Westernové městečko Boskovice – 10% 
Ski areál Olešnice na Moravě – 10% při návštěvě celé rodiny a další. 
Dolní Rakousko: 
Ski areály Hochkar, Semmering, termální bazén Laa an der Thaya, přírodní park Eisenwurzen apod. 
Slovensko: 
Ski areál Jasenská dolina, Ski areál Žiarce, Thermal park Bešeňová, kúpele Lúčky, Oravský hrad a další. 
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