CENA KREATIVNÍCH HRDINŮ
ČESKÁ REPUBLIKA 2021
PODPORUJEME TVŮRČÍ MYŠLENÍ

T I S KO VÁ Z P R ÁVA

15. ŘÍJNA 2021,
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

A vítězové Ceny kreativních hrdinů
Česká republika 2021 jsou...
•

Během slavnostního večera v prostorách ŠKODA AUTO Muzea v Mladé Boleslavi byla dne
14. října vyhlášena pětice Kreativních hrdinů České republiky 2021.

•

Shromážděné publikum hlasovalo a vybralo Kreativního superhrdinu.

•

Vítězové jednotlivých kategorií se mohou dále účastnit programu Ceny kreativních hrdinů.

Pěti Kreativními hrdiny České republiky 2021 jsou:

•

v kategorii Přínos na osobní úrovni 1 : 1 zvítězil
Marek Vosecký s CF Hero,

•

kategorii Přínos na místní úrovni 1 : 1 000 se vítězem stává
Karolína Presová s Replug me,

•

v kategorii Přínos na regionální úrovni 1 : 1 00 000 vítězí
Mgr. Jitka Andrlíková s Fórem pro prožitkové vzdělávání,

•

v kategorii Přínos na národní úrovni 1 : 1 000 000 zvítězil
Josef Průša s Průša Research,

•

v kategorii Přínos na mezinárodní úrovni 1 : 1 000 000 000
Cyril Klepek s CYRKL.

Kreativním superhrdinou České republiky 2021 byla zvolena Jitka Andrlíková, Fórum
pro prožitkové vzdělávání.

Platinovými partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2021 jsou ŠKODA AUTO, Impact
Hub a ING Czech Republic.
Zlatými partnery jsou NN, Albert a Future Port Prague.
Mediálním partnerem je Dialog Media a designovým partnerem je Vitra.

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos kreativního myšlení. Zaměřuje se na člověka,
který vede změnu, na člověka, který má odvahu postavit se a zpochybnit současný status quo.
Přibližujeme samotný tvůrčí proces a lidi stojící za novými koncepty a inovacemi, jež mají
udržitelný pozitivní dopad na lidi, společnost a životní prostředí.

Jak řekla Jitka Andrlíková, Fórum pro prožitkové vzdělávání, vítězka Kreativní superhrdinka:

”

“To, že jsem se dostala mezi finalisty Ceny kreativních hrdinů pro mne
bylo velkým překvapením. A výhra v kategorii 1 : 100 000 ještě větším.
Domů si odvážím i ocenění Kreativní superhrdina, což mi dává další sílu
a odhodlání pokračovat ve vzdělávací práci, kterou děláme. Prožitkové
vzdělávání je velmi mocným nástrojem, jak učit pozitivnímu chování.”
JITKA ANDRLÍKOVÁ, FÓRUM PRO PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cena kreativních hrdinů slavnostním ceremoniálem nekončí. Následuje program, který se
zaměřuje na vytvoření udržitelného společenského přínosu. Nyní tedy vítězové i finalisté
pokračují akceleračním programem Impact Hub v letech 2021 a 2022. Kreativní hrdinové také
dostanou příležitost prezentovat se během příštího ročníku Future Port Prague v září 2022.

Pro více informací o programu Ceny a přínosy partnerství, prosím navštivte
https://cenakreativnichhrdinu.cz/

Cenu kreativních hrdinů Česká republika pořádá Nizozemsko-česká obchodní komora, NCCC
Traders by Nature.

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

