
A jak to všechno v sobotu proběhlo? 
Vážení soutěžící, milí fanoušci, 

 v sobotu 20. srpna 2011 proběhlo na Šiklově mlýně velké superfinále soutěže Čenda hledá 
supertalent. Už od rána svítilo sluníčko. Konečně pravý letní den, ideální pro velké finálové 
klání. Kulisy westernového městečka dodaly soutěži tu správnou atmosféru. 
  
A jak to všechno probíhalo? V pravé poledne se na podiu objevil Zbyněk Drda, třetí česká 
SuperStar a tvář soutěže. Program zahájil několika písničkami a přilákal tak k podiu mnoho 
fanoušků. O půl jedné už byl nejvyšší čas začít se soutěží. 
  
Do poroty usedl jako její předseda Zbyněk Drda, veverčák Čenda usedl po jeho levici. A kdo 
dál pomohl s vybíráním? Byli to pan Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast 
informatiky, životního prostředí a územního plánování, paní inženýrka Zuzana Konvalinková, 
zástupkyně Pardubického kraje, paní Eva Staňková, marketingová manažerka obchodního 
centra Olympia Olomouc, pan Michal Vala, marketingový manažer turistického resortu 
Valachy a pan inženýr Jiří Carda, ředitel společnosti Sun Drive Communications, zástupce 
vyhlašovatele soutěže. 
Na podiu se vystřídala dvacítka superfinalistů. Soutěž zahájil vynikající bubeník Honza 
Nezval. Nejmladší soutěžící Kačenka Zálešáková navázala orientálním tancem. Veronika 
Mertová přesvědčila publikum, že talent rozhodně má a na české hudební scéně se neztratí. 
Tomáš Polák překvapil svým futuristickým kostýmem a rekvizitami. Diváci užasli nad jeho 
tanečním uměním i pozicemi, do kterých dokáže svoje tělo dostat. Zpěvák Marco Salvadori 
zaujal publikum jemným a procítěným projevem. Moderní gymnastka Natálka Bajnoková 
svoji sestavu zvládla stejně jako v krajském kole s ladností a širokým úsměvem. 
Další číslo bylo kouzelnické. Honza Šťastník a Zdeněk Galuška bez problémů pochytali ve 
větru všechny kroužky a kuželky. Vystoupení chyběla už jen živá hrdlička letící do publika. 
To ale kluci jistě příště dotáhnou J. Alice a Radek Flajsarovi, alias Líza a Bart Simpsonovi 
okouzlili nejen perfektními kostýmy, ale hlavně skvěle provedenou taneční sestavou. 
Anastázie Hermannová zazpívala s jistotou a čistě. Taneční skupina pod vedením Eriky 
Horváthové zase roztančila publikum ve veselých rytmech. 
Na tanec opět navázal zpěv, tentokrát v podání Leony a Márie Bikárových. Jejich svižný duet 
nenechal publikum ani vydechnout. Lukáš Nekvinda si, i když je zvyklý na klasické piano, 
musel na podiu vystačit s elektrickými klávesami. Malý klavírista ale vystoupení zvládl 
bravurně a sklidil velký potlesk. Na známé hity Michaela Jacksona předvedla svoji sestavu 
taneční skupina Majklovy dětičky v akci. Perfektní provedení zaujalo porotu i diváky. Další 
na řade byla Jana Blažková, skvěla to akordeonistka. Svoje vystoupení zahájila krátkou písní 
na téma zápolení talentů na Šiklově mlýně. Pak už navázala vysoce náročnou technickou 
skladbou. 
Po Janě podium obsadili mladí gymnasté Gloxi. Při jejich zvedačkách a saltech se doslova 
tajil dech. Multiinstrumentalistka Darinka Stránská ukázala publiku i porotě, že skvěle ovládá 
nejen klávesy, ale také zobcovou flétnu a klarinet. A možná má ještě něco v záloze. 
Uvidíme… Jirka a Marcelka Urbánkovi předvedli akrobatický rokenrol.  



Jejich vystoupení dává tušit, že až trošku povyrostou, určitě o nich uslyšíme jako o skvělých 
reprezentantech na mezinárodním poli. Maik a Patrik Polákovi metali bez mrknutí oka salta 
přes celé podium. Jejich vystoupení bralo dech, zvlášť když poslední skok bratrů směřoval až 
před podium. Kluci to zvládli opravdu skvěle. Soutěž už se blížila do finiše, když se na podiu 
ukázal skvělý zpěvák Tino Richter. Superfinále zakončila cimbálová muzika mladí Bruštíci 
v čele s maličkým primášem Danielem Bruštíkem. Děti byly naprosto profesionální. 
Po vystoupení všech soutěžících zasedla porota a sečetla body. I když všichni byli báječní 
supertalentem může být jen jeden. 
Třetí místo obsadili Gloxíci. Jako cenu obdrželi Schnittomat od společnosti Manner a poukaz 
na pobyt v hotelu Bystré. Druhé místo obsadili bratři Maik a Patrik Polákovi, kteří za svůj 
úspěch získali víkendový pobyt pro celou rodinu v Resortu Valachy a poukázku v hodnotě 
2000Kč do Relax centra Kolštejn.  
Vítězkou soutěže se stala Jana Blažková, která ze Šiklova mlýna odjela novým vozem SEAT 
Ibiza. 
Vítězům gratulujeme!!! 
Všem soutěžícím děkujeme, že se soutěže zúčastnili! Byli jste báječní! 
  
Velké poděkování patří partnerům soutěže v čele s generálním partnerem SEAT Ibiza, dále 
společnostem Manner, Oriflame a Resort Valachy. Děkujeme! 
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