VÍTĚZOVÉ
22. ROČNÍKU
TISKOVÁ ZPRÁVA
– ZLATÝ OŘÍŠEK 2020 – VÍTĚZNÁ SEDMIČKA

LUBBADOVÁ NORA

KOLLERT RICHARD

11 let, hra na klavír, Praha

12 let, hra na housle, Praha

Výjimečně talentovaná klavíristka, oceněná na mnoha českých i mezinárodních
soutěžích. V roce 2020 např. na mezinárodní soutěži v Hongkongu - The Chopin
Avenue Piano Competition Online, kde
získala nejen 1. cenu ve své kategorii, ale
i speciální cenu za interpretaci F. Chopina.

MACH DANIEL

Výjimečný houslový virtuóz s přízviskem
zázračné dítě, držitel mnoha českých i zahraničních cen. Hrál s mnoha velkými hudebními tělesy v různých zemích světa. Obrovský
úspěch měl např. loni na Mezinárodní soutěži
ruské televize „Russia Kultura“, kde ve ﬁnále
hrál s Moskevským ﬁlharmonickým orchestrem.

MAREK VÍTĚZSLAV,

12 let, dálkové plavání, Kolín

12 let, motokros, Pardubice

Nejúspěšnější dálkový plavec ČR ve své
kategorii. Získal nejen 1. místo na Letním
Mistrovství České republiky žactva v dálkovém plavání na 5 km žáků, ale stal se
i celkovým vítězem Českého poháru v dálkovém plavání v kategorie žáci.

Velmi nadějný sportovec, majitel titulu
rytíř motocyklového sportu z roku 2019,
který byl pro Vítka velmi úspěšný. Stal
se vítězem světového poháru i Mistrem Evropy ve třídě 65 ccm, Mezinárodním mistrem ČR ve třídě 65 ccm
i ve třídě 85 ccm.

VOJA TÝM: DVOŘÁK
VOJTĚCH/VÁVRA JAN
Ø 13,5 let, vesmír a kosmonautika,
Roudnice nad Labem
Chlapci, kteří spojili zájem o kosmonautiku
s ovládáním moderních technologií. Vítězové
soutěže Moon Camp Challenge jejíž úkolem
bylo navrhnout a vymodelovat základnu na
Měsíci, která udrží naživu minimálně 2 astronauty. Uspěli v konkurenci 135 týmů z 24 zemí.

ŠRÁMKOVÁ ANDREA
14 let, tanec, balet, Hradec Králové
Mimořádně talentovaná tanečnice
a sólistka v klasickém baletu. Získala
2 zlaté medaile na národní kvaliﬁkaci
Dance World Cup, a před tím samé
zlaté medaile za sólo balet Kitri, Faraonova
dcera nebo sólo moderní tanec v soutěžích
Grand Prix Dance Olomouc, Baletní mládí
Praha, Ave Bohemia Praha.

KLUB MLADÝCH DEBRUJÁRŮ PŘI GYMNÁZIU STŘÍBRO
Ø 13 let, Stříbro - Plzeňský kraj
Tým mladých a nadšených vědců, kteří zábavnou, efektní i efektivní formou
vysvětlují chemické a fyzikální postupy. Tým s velkým úspěchem předvádí své fyzikální, chemické a ekologické pokusy nejen v Čechách, ale jezdí s nimi i po světě.
Naposledy debrujáři zazářili na Expo Sciences International 2019 v Abú Dhabí
a přivezli si zlatou medaili z výstavy za stánek Experimentuj se slavnými fyziky.

Zlatý oříšek se koná pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

