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V České Lípě, 31. července 2013 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Do poroty Zlatého oříšku letos zasedne Kateřina Průšová nebo Lipo 
 
 

Opravdu hvězdná jména spojená s Českou Lípou a Libereckým krajem budou letos 
ozdobou poroty druhého ročníku Zlatého oříšku Libereckého kraje. Díky porotcům v ní 
budou zastoupena snad všechna odvětví lidské činnosti. Porotci stejně jako v loňském 
roce vyberou z vybrané patnáctky finalistů tři vítěze, kteří automaticky postoupí do 
celostátního kola. Finálový večer je naplánovaný na 22. září v KD Crystal v České Lípě. 
 
Pozvání do poroty letos přijali Miss ČR 2002 a modelka Kateřina Průšová, manažer 
českolipské Reas Agency Petr Svoboda, mistryně Evropy na 50 m prsa Petra Chocová, 
tanečnice známá z oblíbeného pořadu ČT Star Dance Tereza Bufková, předseda 
Šachového svazu České republiky Viktor Novotný, sportovní komentátor ČT Karel Diviš, 
herec a umělecký manažer českolipského Jiráskova divadla Jarek Hylebrant, a 
v neposlední řadě také rapper Jonáš Červinka, známý jako Lipo.  
 
„Velmi si ceníme toho, že si oslovené osobnosti udělaly ve svém diáři čas a kývly na účast 
v porotě Zlatého oříšku Libereckého kraje. Věříme, že bude pro soutěžící děti setkání 
s nimi inspirující a odnesou si hezký zážitek. Porotce zase může hřát pocit, že se stali 
součástí projektu, který nebývalým způsobem podporuje dětské talenty. Tedy děti, 
kterými bývali i oni,“ uvedla českolipská starostka Hana Moudrá a doplnila, že ani letos 
nebude v porotě chybět náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová, která je se soutěží 
spojena od samého začátku.  
 
Krajské kolo celostátní talentové soutěže Zlatý oříšek Libereckého kraje se poprvé 
uskutečnilo v loňském roce. Z prvního finále vzešly tři dívky (Jana Slavíková – hoboj, 
Karolína Brabcová – střelba, Markéta Gajdošová – dramatická činnost), které všechny 
postoupily do celostátního kola, žádné se však na hlavní ocenění dosáhnout nepodařilo. 
Zvláštní ocenění starostky Hany Moudré získal autista Jan Řehořek.  
 
„Zvláštní cenu se chystám udělit i v letošním roce. Nebude to ale pro mě jednoduché se 
rozhodnout. Již nyní máme přihlášené děti, které se zabývají zajímavými činnostmi, jako je 
například řecko-římský zápas. Přihlásila se i dětská hudební skupina,“ podotkla Hana 
Moudrá s tím, že děti mají možnost hlásit se prostřednictvím webu 
www.zlatyorisek.cz/libereckykraj až do 7. září.  
 
Celostátní talentová soutěž Zlatý oříšek určená pro děti od 6 do 14 let je největší svého 
druhu, navíc nemá žádné kategorie. Již více než deset let se v rámci ní každý rok oceňuje 
desítka nejtalentovanějších dětí či dětských kolektivů v republice. Slavnostní finále 
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každoročně vysílá na Nový rok Česká televize a Český rozhlas. Děti v rámci soutěže nejen 
získají originální sošku s ptáčkem, který drží zlatý oříšek v zobáčku, ale také finanční 
odměnu. Ta jim pak většinou slouží k úhradě nákladů spojených s jejich koníčkem. 
 
Smyslem krajského předkola Zlatého oříšku v Libereckém kraji, které je svého druhu 
jedním z prvních v republice, je zejména užší spojení talentovaných dětí s městy a obcemi, 
ze kterých pocházejí. Ideou je, aby se samosprávy o děti staraly, podporovaly je, 
spolupracovaly s nimi. Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta a 
starostka České Lípy Hana Moudrá. Vítězové krajského kola získají kromě originální sošky 
také finanční odměnu 25 tisíc korun.  
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