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ZLATÝ OŘÍŠEK 2016 – TISKOVÁ ZPRÁVA VE ZKRATCE

„Každý talent je dar, se kterým je třeba hospodařit a rozvíjet ho.“
(Neznámý autor)
Zlatý oříšek se v roce 2016 konal již po osmnácté a dosáhl tak své plnoletosti. Za tuto dobu se především díky
České televizi a slavnostnímu novoročnímu televiznímu
finále stal známým fenoménem a představuje nejširší celostátní projekt na podporu volnočasových aktivit dětí České
republiky. Objevil a podpořil stovky talentovaných, tvůrčích
a aktivních dětí a je jimi vyhledávaný. Za dobu trvání Zlatého
oříšku se do projektu přihlásilo přes 2 000 soutěžících dětí
a náročným sítem jich mezi nominované prošlo 540.
Své osmnácté narozeniny společně se Zlatým oříškem
oslavilo téměř 25 úspěšných „dětí“ uplynulých ročníků.
Za všechny si připomeňme třeba operní pěvkyni Patricii
Janečkovou, běžce na lyžích Jiřího Mánka nebo violoncellistu Viléma Vlčka a klavíristu Matyáše Nováka.
Zlatý oříšek v roce 2016 ve zkratce:
› 1. června na Den dětí jsme již po 18. vyhlásili nový ročník.
› V rámci krajských předkol pokračujeme v navazování
spolupráce s jednotlivými kraji. Jsme velmi rádi, že se
v průběhu roku 2016 podařilo opět zrealizovat krajská
předkola ve Středočeském a Královehradeckém kraji.
Všechna předkola se setkala s velmi pozitivními ohlasy
jak u zastupitelů těchto krajů, tak u veřejnosti.
› Do celostátního kola se přihlásilo 176 dětí včetně dětských kolektivů, 30 nejtalentovanějších a nejšikovnějších dětí vybírala komise složená z předních českých

odborníků a mistrů svého oboru a nominovala je na cenu
Zlatý oříšek pro rok 2016. Vybraná třicítka již tradičně
dostala možnost svou šikovnost a talent představit veřejnosti při slavnostním finále na Nový rok v České televizi.
› Slavnostní novoroční televizní finále soutěže díky podpoře
ze strany České televize bylo opět divácky velmi atraktivní.
Kromě již známého moderátora Ondry Havlíka soutěžícím
drželi palce také patroni pořadu, herečka a moderátorka Tereza Kostková a pětibojař, olympijský vítěz David
Svoboda. V závěru pořadu bylo slavnostně předáno
10 hlavních cen spojených s finanční podporou 10 000 Kč.
› Projekt Zlatý oříšek má také své návazné soutěže, které
organizují partnerská média, a pomáhají tak nad rámec
hlavní soutěže dále zviditelňovat úspěchy a obory našich
úspěšných dětí. Jde o Zlatý oříšek Radia Junior a Zlatý
oříšek časopisu ABC.
Mgr. Jiří Kotmel, hlavní organizátor Zlatého oříšku:
„Chceme, aby děti poznaly, že jejich snaha a práce má
smysl. Proto již 18 let vyhledáváme, propagujeme a odměňujeme talentované a cílevědomé děti, ale především jim
dáváme celoroční motivaci něčeho dosáhnout. Pro takové
děti se snažíme dělat maximum. Jsme rádi, že jsme se
„dožili“ našich osmnáctin, a prokázali tak životaschopnost
celého projektu.“
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ZLATÝ OŘÍŠEK 2016 – VÍTĚZNÁ DESÍTKA
ŠIMON BĚLÍK

EDUARD KOLLERT

Mistr České republiky ve stolním tenise a
jeden ze dvou úspěšných hráčů světa, který
splnil kritéria pro zařazení do světového
žebříčku dospělých, juniorů a kadetů ve
stolním tenise v roce 2016.

Mladý a úspěšný houslový virtuóz, vítěz
mnoha domácích i světových soutěží,
který v rámci rodinné tradice nastoupil
již v nejútlejším věku na cestu hudebníka
a nyní exceluje na nejvýznamnějších
světových pódiích.

/2004/ OSTRAVA,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

CROSSDANCE

/Ø 11 LET/ KOLÍN,
STŘEDOČESKÝ KRAJ

/2002/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JAN MYŠÁK

/2002/ LITVÍNOV, ÚSTECKÝ KRAJ

Držitelky několika titulů Mistrů ČR a prvních
míst z evropských i světových soutěžích
v týmových tanečních disciplínách
Latinoshow, Synchro dance a Latinsko
amerických formacích.

Nejlepší hokejový útočník mládežnického
Mistrovství ČR 2016, kapitán HC Litvínov
a výběru Ústeckého kraje, patří mezi top
ten v kanadském bodování. Chtěl by se
stát jedničkou draftu a zahrát si slavnou
NHL.

TEREZA CZYŽOVÁ

VIKTORIE PROKOPOVÁ

/2004/ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

/2002/ VELTRUSY,
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ctižádostivá, cílevědomá a velmi úspěšná
dívka, které se podařilo spojit dvě lásky:
koně a gymnastiku. Díky své píli již nyní
splňuje požadavky starší kategorie a patří
ke špičce české voltiže.

Velmi skromná dívka, která se svými
evropskými i světovými úspěchy ve
sportovním aerobiku moc nechlubí,
přestože svými výsledky patří do
absolutní světové špičky.

LUCIE FIZEROVÁ
/2006/ FRÝDEK-MÍSTEK,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

¨

Několikanásobná mistryně ČR
mládeže v šachu, reprezentantka ČR
a zároveň zpěvačka a tanečnice
folklórního souboru.

FILIP HORÁK
/2004/ UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
ZLÍNSKÝ KRAJ
Výrazný hráč na mnoho hudebních
nástrojů, přesto nejúspěšnější i
nejšťastnější je, když může skládat svou
oblíbenou filmovou hudbu po vzoru
Ennia Morriconeho.

TOMÁŠ VESELÝ

/2002/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Programátor tělem i duší, vítěz
matematických i fyzikálních olympiád,
s nasazením kvalifikovaného tvůrce
vyrobí, sestaví a naprogramuje vše, co
lidem v jeho okolí usnadní práci i život.

ŽESŤOVÁ HARMONIE
TRUMPET TUNE ZUŠ
HAVLÍČKOVA PARDUBICE
/Ø 10 LET/ PARDUBICKÝ KRAJ

Soutěže pro žesťové soubory sice nejsou, ale
jeho členové pravidelně vyhrávají jako jednotlivci
první místa ve všech národních soutěžích.
Kromě mnoha vystoupení na vrcholných
kulturních akcích se aktuálně připravují na
uvítání prezidenta České republiky fanfárami
z opery Libuše při jeho příští návštěvě Pardubic.

