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V České Lípě, 23. září 2013 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Druhý ročník Zlatého oříšku Libereckého kraje má své vítěze 
 

Slavnostním vyhlášením vítězů skončil finálový večer druhého ročníku Zlatého oříšku 
Libereckého kraje, který proběhl v neděli 22. Září v českolipském KD Crystal. Ceny si stejně 
jako v loňském roce odnesli tři vítězové, byla také udělena Cena starostky města Česká 
Lípa.  
 
Jako první si sošku ptáčka se zlatým oříškem a šek na 25 tisíc korun odnesla Gabriela 
Jakoubková (Víchová nad Jizerou), která se věnuje moderování a žurnalistice. Dalším 
z vítězů je hudební skupina NAUTICA (Jablonec n. Nisou), která se již nyní může pochlubit 
vlastním repertoárem, tedy se nespoléhá jen na osvědčené převzaté hity. Třetím vítězem 
se stal karatista Matěj Říha (Liberec). Cenu starostky si odnesla českolipská nadějná 
krasobruslařka Markéta Mikysová (Česká Lípa). Drobné upomínkové předměty však 
dostali všichni finalisté.  
 
Tři vítězové postupují automaticky do celostátního kola, kde se poperou o jeden z deseti 
hlavních zlatých oříšků. O vítězích rozhodla odborná porota, kde letos usedli například 
herec Jarek Hylebrant, modelka a miss Kateřina Průšová, tanečnice Tereza Bufková, rapper 
LIPO nebo hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  
 
„Letos bylo opravdu velmi těžké vybrat, které dítě by mělo cenu dostat. Zasloužil si ji totiž 
každý z patnácti nominovaných. Měli jsme štěstí, že se nám letos sešly opravdu velmi 
zajímavé discipliny, a to včetně včelařství nebo například letního biatlonu. Při rozhodování 
jsme se snažili klást důraz na to, které z dětí má největší perspektivu do budoucna. 
Například skupina NAUTICA za získané peníze natočí vlastní CD,“ upřesnila starostka České 
Lípy Hana Moudrá, která stejně jako v loňském roce taktéž zasedla v porotě.  
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