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Zlatý oříšek letos bezpečně - 22. ročník soutěže pro talentované a šikovné děti 
 

 

Dobrý den, 

obracím se na Vás se žádostí, zda byste mohli požádat rodiče členů Vašeho týmu, aby bez 
obav přihlásili své děti do letošního ročníku prestižní soutěže Zlatý oříšek 2020, projektu, 
který se i v této koronavirem ovlivněné době jako jedna z mála akcí pro děti vůbec uskuteční. 
Důvod je prostý: letošní Zlatý oříšek proběhne v maximální míře distančně, včetně jeho 
tradičního televizního finále. 
 
Soutěž Zlatý oříšek letos tak již po dvaadvacáté nabízí šanci a podporu všem aktivním, 
šikovným a úspěšným dětem a dětským kolektivům České republiky, které v daném roce 
dosáhnou skvělých výsledků, vynikají v jakémkoliv oboru, nebo vytvářejí něco mimořádného či 
společensky prospěšného. 

Zlatý oříšek nemá žádné kategorie a soutěž je tak otevřena všem dětem od 6 do 14 let, jejich 
úspěchům, výsledkům v soutěžích, závodech, ale například i zajímavým ekologickým projektům 
či jinak prospěšným akcím. V letošním roce mají navíc šanci také všechny děti a kolektivy, které 
svůj čas a energii věnovaly nebo věnují jakékoliv pomoci v celonárodním boji proti koronavirové 
hrozbě. 

Ve finálovém televizním pořadu, který Česká televize vysílá vždy na Nový rok, se díky video 
medailonkům, které s dětmi natáčíme předem v jejich domácím prostředí, představí se svými 
schopnostmi a úspěchy 21 nominovaných dětí a dětských kolektivů z celé České republiky. Do 
studia pak postupně pozveme již jen 7 výběrovou porotou nejoceňovanějších dětí, které v 
průběhu televizního finále vyhlásíme a předáme jim prestižní ceny Zlatý oříšek a také finanční 
odměnu. Vyhneme se tím kumulování většího počtu osob ve studiu a umožníme nejšikovnějším 
dětem zážitek z televizního studia. 

Tak neváhejte, termín uzávěrek se blíží, proto nezapomeňte vyplnit přihlášku na www.zlaty-
orisek.cz co nejdříve! 

Děkuji 

 

S pozdravem a přáním pohody 

 
 
 
Mgr. Iva Rašková 
ředitelka nadačního fondu 

mobil: 602 201 206 | e-mail: iva.raskova@zlaty-orisek.cz 
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