
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Cena kreativních hrdinů Česká republika 2021 

 

Tisková zpráva 

11. srpna 2021, Praha, Česká republika 

 

Cena kreativních hrdinů Česká republika 2021: 

 O kreativitu v Česku není nouze 
 

o Cena kreativních hrdinů Česká republika 2021 má na 80 nominovaných. Ceny budou 

slavnostně předány 14. října 2021 ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi. 

o Během zasedání poroty 10. srpna byli nominovaní ohodnoceni 17 kreativními profesionály a 

podnikateli, kteří společně tvoří porotu Ceny kreativních hrdinů Česká republika.  

o Cenu kreativních hrdinů Česká republika podporují platinoví sponzoři ŠKODA AUTO, Impact 

Hub a ING. Zlatými partnery jsou Future Port Prague, NN a Albert. Stoly si zakoupili 

Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Shell, TMF Group, Randstad, Athos Group, 

Družstevní závody Dražice a Fri-Service. 

 

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos tvůrčího myšlení. Konkrétně na člověka, který 

kreativní změnu uskutečnil. Člověka, který má dost odvahy na to, aby vystoupil z řady a zpochybnil 

současný status quo. Do centra pozornosti staví Cena tvůrčí proces jako takový a lidi stojící za novými 

koncepty a inovacemi, jejichž dopad na jednotlivce, společnost a životní prostředí je udržitelný a 

pozitivní. 

 

Peter Olah, předseda poroty a vedoucí designu interiéru (EDI) ve ŠKODA AUTO říká: “Podpora 

kreativity je v poslední době důležitější než kdy jindy. Uznání si zaslouží nejen kreativita umělců a 

designérů, ale také kreativita lidí, kteří založili firmy nebo přišli s revoluční myšlenkou ve 

zdravotnictví, strojírenství či ekonomii. Kreativita je hybná síla, která posouvá společnost vpřed.” 
Klikněte na obrázek pro zobrazení videa 

https://cenakreativnichhrdinu.cz/porota/


 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

Cena kreativních hrdinů není jen o slavnostním předávání 14. října, jedná se o ucelený program, 

který se zaměřuje na vytvoření udržitelného dopadu na společnost. Slavnostní večer je jen jedna část 

této cesty, druhá je Akcelerační program od Impact Hub, do kterého se mohou zapojit vítězové. A za 

třetí, kreativní hrdinové dostanou příležitost prezentovat se na dalším ročníku akce Future Port 

Prague, největší akci v České republice zaměřené na inovace. Zde vznikne speciální pavilon 

kreativních hrdinů, který jim přinese ještě větší pozornost a zviditelnění, a podpoří je tak na jejich 

cestě. 

 

Gesina Roters, místopředsedkyně poroty, partnerka a kreativní ředitelka v DAY Creative doplnila: 

“Nejen že máme tolik vysoce kvalitních nominovaných, ale také očekáváme téměř 300 hostů, kteří s 

námi oslaví dopad tvůrčího myšlení. Slavnostní předání Ceny kreativních hrdinů bude večer, na který 

se nezapomíná, událost, o které budou lidi mluvit ještě za mnoho let.” 

 

Předávání Ceny kreativních hrdinů bude akce naživo, kde se lidé budou moci fyzicky potkat a 

vzájemně se inspirovat. Nejen příběhy nominovaných kreativních hrdinů, ale i sdílením zkušeností, 

znalostí, příkladů dobré praxe a kontaktů. Protože jsou to právě lidé, kdo živí sílu kreativity. 

 

Platinovými partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO,  Impact Hub a ING 

Czech Republic. Zlatými partnery jsou Future Port Prague, NN a Albert. 

Stoly si zakoupili Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Shell , TMF Group, Randstad, Athos 

Group, Družstevní závody Dražice a Fri-Service. 

Slavnostní předávání Cen kreativních hrdinů Česká republika se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 

v konferenčních prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi. 

 

https://www.skoda-auto.cz/
https://impacthub.cz/
https://www.ing.cz/
https://www.ing.cz/
https://www.futureportprague.com/
https://www.nn.cz/
https://www.albert.cz/
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/czech-republic
https://www.shell.cz/
https://www.tmf-group.com/en/locations/emea/czech-republic/
https://www.randstad.cz/
https://www.athos-group.com/
https://www.athos-group.com/
https://www.dzd.cz/
https://friservice.cz/
https://museum.skoda-auto.com/conference-premises/premises-museum
https://youtu.be/fhJZS1aG9iU


 
 
 
 

 
 
 
 
   

Zakupte si lístky 

Nebo se staňte partnerem a přispějte k udržitelnému pozitivnímu dopadu na společnost zevnitř i 

zvenku.  

 

Pro více informací o programu ceny a výhodách partnerství prosím navštivte 

https://cenakreativnichhrdinu.cz/ nebo v angličtině https://creativeheroesaward.cz. 

 

 

Cenu kreativních hrdinů Česká republika organizuje Nizozemsko-česká obchodní komora – NCCC 

Traders by Nature. 

Pro více informací prosím kontaktujte: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021 

https://cenakreativnichhrdinu.cz/vstupenky/
https://cenakreativnichhrdinu.cz/partneri/
https://cenakreativnichhrdinu.cz/
https://creativeheroesaward.cz/
https://www.nlchamber.cz/
mailto:office@nlchamber.cz

