Tisková zpráva

OSA rozdal Výroční ceny za rok 2015
Ochranný svaz autorský (OSA) ocenil již po jedenácté nejúspěšnější hudební skladatele, textaře i
nakladatele, celkem v 15 kategoriích. Výroční ceny OSA se uskutečnily 2. června 2016 v divadle Hybernia.
Cenu si odnesl Richard Krajčo, Zdeněk Merta, Martin Kumžák, Tomáš Krulich, Milan Špalek, Varhan
Orchestrovič Bauer, Jaromír Hnilička, Miroslava Miškechová, Jan Rösner, Vladimír Kočandrle, Libor Pešek,
Eduard Krečmar, ProVox Music Publishing, Warner Chappell Music a Glanc, s.r.o. Slavnostním večerem
provázel Michal Prokop, který v průběhu večera zazpíval duet společně s Markétou Foukalovou. Dalšími
hudebními hosty byli Barbora Poláková, Dasha, Ondřej Brousek, Jan Smigmator, Felix Slováček jr. a Epoque
Quartet.

Praha 2. června 2016 – Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik od
rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů
koncertů. „Těší nás, že si za dosavadních jedenáct let našly svůj prostor mezi ostatními hudebními cenami, které jsou na
hudební scéně udělovány,“ přibližuje ceny Roman Strejček, předseda představenstva OSA. O výsledcích
nerozhoduje odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den hrají rádia a televizní stanice, jaká hudba se
prodává na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.

„Výroční ceny OSA jsou příležitostí jak vzdát hold úspěšným českým autorům, kteří náš život obohacují svou tvorbou. Jsou
jedinečnou možností k setkání autorů kolegů napříč všemi hudebními žánry,“ říká Roman Strejček. Jedním z nejvyšších
ocenění je Zlatá cena OSA za přínos české hudbě, kterou si letos odnesl Eduard Krečmar a Zlatý fond OSA za dlouhodobě
nejhranější skladby nebo autory, tuto cenu v letošním roce získala skladba Tři Oříšky, jejíž hudbu složil Karel Svoboda,
text napsal Vladimír Kočandrle a ve svém katalogu ji má ProVox Music Publishing. Do Zlatého fondu OSA byl jako autor
zapsán Jiří Grossmann.

Nejoceňovanějším autorem je Richard Krajčo, který si odnesl hned dvě ceny – za nejúspěšnějšího textaře i skladatele
v kategorii populární hudby. Celkem získal již 13 titulů. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby v roce 2015 byl Juraj
Filas. Nejhranější písničkou se stala Pohoda skupiny Kabát, jejímiž autory jsou Milan Špalek a Tomáš Krulich. Kabát
odehrál rovněž nejúspěšnější koncert roku – Open air turné, které pořádala agentura Glanc, s.r.o. Jako nejúspěšnější
skladba v kategorii vážné hudby bylo oceněno oratorium Svatý Václav Martina Kumžáka, cenu za skladbu mezi žánry si
odnesl Jaromír Hnilička za Jazzovou mši. Nejúspěšnějšími autory v zahraničí byli Varhan Orchestrovič Bauer ve vážné
hudbě a Zdeněk Merta za populární hudbu. Cenu za propagaci a šíření české hudby převzal Libor Pešek.
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Výroční ceny OSA neopomíjí ani mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby. Nejúspěšnější mladou
autorkou populární hudby se stala Miroslava Miškechová, která se proslavila díky duetu s Xindlem X a jako nejúspěšnější
mladý autor vážné hudby byl oceněn Jan Rösner. Oba si kromě skleněné kazety odnesli od OSA i šek na 50 000 Kč.
Nejúspěšnějším nakladatelem v loňském roce byl Warner Chappell Music, s.r.o. CZ.

Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera byla
hudební televize Óčko, která z předávání Výročních cen odvysílá 26. června 2016 od 20 hodin záznam na Óčko Gold.
Dalšími mediálními partnery se staly rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in a projekt MyslimeNaHudbu.cz.

VÝSLEDKY 11. VÝROČNÍCH CEN OSA
Populární skladba roku – Pohoda, autoři: Milan Špalek, Tomáš Krulich
Vážná skladba roku – oratorium Svatý Václav, autor: Martin Kumžák
Nejúspěšnější skladatel populární hudby – Richard Krajčo
Nejúspěšnější textař – Richard Krajčo
Nejúspěšnější skladatel vážné hudby – Juraj Filas
Nejúspěšnější nakladatel – Warner Chappell Music, s.r.o. CZ
Nejúspěšnější mladá autorka populární hudby – Miroslava Miškechová
Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby – Jan Rösner
Nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí – Zdeněk Merta
Nejúspěšnější autor vážné hudby v zahraničí – Varhan Orchestrovič Bauer
Nejúspěšnější skladba mezi žánry – Jazzová mše, autor: Jaromír Hnilička
Zlatá cena OSA – Eduard Krečmar
Zlatý fond OSA
Autor: Jiří Grossmann
Skladba: Tři oříšky, autoři: Petr Svoboda, Vladimír Kočandrle, nakladatelství ProVox Music Publishing, s.r.o.
Cena za propagaci a šíření české hudby – Libor Pešek
Koncert roku – Open air tour Kabát – Glanc, s.r.o.
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Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

Kontakt pro média:
Šárka Chomoutová
manažer komunikace a PR
M: +420 608 514 593
E: sarka.chomoutova@osa.cz
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