V Chrudimi 1. září 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tejnice měla i letos mnoho talentů
Už po třetí v řadě se představily dětské talenty, které své nadání poměřily na soutěži „Tejnice má talent“.
Letošní ročník byl oproti předchozím letům jiný v tom, že se poprvé nekonal na „domácím hřišti“ v Hrochově
Týnci, ale v sousedních Přestavlkách. Sem se soutěž musela přesunout, protože nedostala zelenou od
místních. Soutěžní odpoledne ale ani tahle změna nepoznamenala a našel se dostatek odvážných soutěžících i
jejich fanoušků a dalších diváků, kteří se je vydali podpořit i o dva kilometry dál, do Přestavlk.

Letošním tejnickým talentem je tanečnice Natálie a zpěvák Michal
„Tejnice má talent“ je soutěž, která se poprvé odehrála v roce 2012 v Hrochově Týnci v době, kdy se do lokality
vydali pracovat terénní sociální pracovníci ze Šance pro Tebe. „Soutěžící mají na „Tejnici“ možnost ukázat, čemu
se ve volném čase věnují a co umí,“ popisuje myšlenku soutěže Petra Rožková, která je koordinátorkou terénních
pracovníků v lokalitě Hrochova Týnce.
„Porota po dvou napínavých kolech soutěže nakonec zvolila za vítězku talentovanou tanečnici Natálii. Zároveň
mohli návštěvníci akce po celou dobu soutěže hlasovat pro „Cenu diváků“, kterou získal sedmnáctiletý zpěvák
Michal,“ doplnila nejdůležitější informace o letošní soutěži Tejnice má talent koordinátorka Petra Rožková.
Fotogalerii ze soutěže Tejnice má talent najdete na našem webu v sekci Fotogalerie zde.

Jaká byla třetí „Tejnice má talent“?
Soutěž se v letošním roce uskutečnila v úterý 12. srpna a jejím programem provedl Miroslav Novotný alias Míra
ze Smrčků. Odpolední soutěžení vypuklo ve 14 hodin prvním kolem, v němž se představilo dvanáct soutěžních
čísel. Další kolo Tejnice má talent následovalo o hodinu později a po milém tanečně-pěveckém vystoupení dětí z
NZDM Jeskyně z Prachovicích.
Do finále soutěže se nakonec probojovalo na pět nejlepších soutěžících, z nichž vzešli vítězové.
Kdo bude oceněn rozhodovala porota, ve které zasedli na příklad Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe,
Matěj Karas, který je streetworkerem a muzikantem, Jana Paletášová, která je kurátorkou pro děti a mládež a
také Milan Sýs, vysokoškolský učitel romského původu. (O jeho aktivitách jsme psali také v článku Terénní práce
pracovníků Šance pro Tebe, tentokrát v Hrochově Týnci: Debaty o Romech s Romy, téma škola.)

Závěr soutěže Tejnice má talent patřil swingu i melodiím z muzikálů. „V závěru akce vystoupil jako hudební host
Chrudimský Big Band pod vedením dirigenta Martina Profouse. Muzikanti z Big Bandu zahráli soutěžícím i
divákům slavné swingové, muzikálové i popové melodie a hřiště v Přestavlkách spontánně roztančili. Hudebníci
hráli bez nároku na honorář a my jim tímto moc děkujeme,“ říká Petra Rožková ze Šance pro Tebe.
Kromě pěveckých, hudebních a tanečních vystoupení mohli diváci na „Tejnici“ obdivovat i výtvarné práce klientů
Šance pro Tebe. Malá výtvarná díla vznikala již od minulého roku pod rukama dětí, které pravidelně navštěvují
zájmový kroužek, kde se pod vedením lektorky učí různé výtvarné i kresebné techniky.

Letošní ročník „Tejnice má talent“ byl jiný
Letošní ročník talentové soutěže „Tejnice má talent“ byl ale jiný – změnilo se totiž místo konání.
Z Hrochova Týnce se soutěžící i diváci přestěhovali do dva kilometry vzdálených Přestavlk. „Důvodem bylo
nepovolení akce ze strany zastupitelstva v Hrochově Týnci,“ vysvětluje stěhování soutěže Sophia Dvořáková,
ředitelka Šance pro Tebe.
Ale ani to nepřekazilo nadšení malých soutěžících, porotců a dalších organizátorů ze Šance pro Tebe. „Děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravě akce. Děkuji kolegům a soutěžícím, že letošní soutěž „Tejnice má talent“
nevzdali a účastnili se,“ vyjádřila Sophia Dvořáková.
„Opakovaně jsme měli možnost zažít pocit okouzlení a chvíle dojetí při vystoupení soutěžících. Měli jsme možnost
vidět rodiče hrdé na své děti. Mezi soutěžícími se objevila i slečna, která dlouhodobě svádí boj se zákeřnou
nemocí. Věříme, že tento boj vyhraje, stejně jako se jí podařilo obsadit jedno ze tří míst soutěže se svým tanečním
vystoupením,“ uzavírá ředitelka Šance pro Tebe.
Mezi diváky soutěže nechyběl ani krajský radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který
soutěž svou přítomností podpořil také v loňském roce. „Jsem na této akci opakovaně a jsem jí vždy nadšen. Je
tady úžasná atmosféra, příště přijdeme znova,“ poznamenal radní Pavel Šotola.
Kromě dalších se na soutež „Tejnice má talent“ přijela podívat vedoucí odboru sociálních věcí z Krajského úřadu
Pardubického kraje Helena Zahálková, dále pracovníci Městského úřadu Chrudim, pracovníci z OSPODu v
Chrudimi anebo starostka Chrasti u Chrudimi Martina Lacmanová.
Všem děkujeme za účast a podporu talentů z Tejnice.
Fotogalerii ze soutěže Tejnice má talent najdete na našem webu v sekci Fotogalerie zde.
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