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AlternaAvní hudba
Květy - Miláček slunce
Elektronická hudba
HRTL - Dataloss
Folk & country
Epydemye - Kotlina
Hard &heavy
Heaving Earth - Denouncing the Holy Throne
Hip-hop
Smack - Sick
Jazz & blues
Concept Art Orchestra - Prague Six
Punk & hard core
Dezinfekce - Interval jistot
Rock & pop
Support Lesbiens - K.I.D.
Ska & reggae
Urban Robot - Urban Robot
World music
Ponk – PosVolklor
Videoklip roku
Aneta Langerová – Tragédie u nás na vsi
(režie: Olga Špátová)

Ve středu večer byly v pražském Lucerna Music
Baru rozdány žánrové Ceny Anděl za rok 2015.
Slavnostní ceremoniál byl vysílán v přímém
přenosu na programu ČT Art. Jména vítězů byla
vyhlášena v jedenácA kategoriích.
Novými majiteli sošek andělů se stali Květy,
HRTL, Epydemye, Heaving Earth, Smack,
Concept Art Orchestra, Dezinfekce, Support
Lesbiens, Urban Robot, Ponk a režisérka Olga
Špátová za klip pro Anetu Langerovou.
Během ceremoniálu živě zahráli Bratři Ebenové,
Prago Union, BraAgas a Insania. Večerem
diváky provedl Libor Bouček.
V rámci žánrových cen byly nově vyhlášeny
kategorie Rock & pop a Videoklip roku. Ve
všech jedenáce kategoriích hlasovali oslovení
odborníci, kteří se daným žánrem celoročně
zabývají.
Prvenství z loňského roku obhájil rapper Smack.
Zaimco loni byla akademiky oceněna jeho
nahrávka P’s a Love, letos získal sošku anděla za
album Sick. Vítězem v nové kategorii
Rock & pop se stala skupina Support Lesbiens za
loňské album K.I.D. Ve druhé kolem obdržela od
akademiků více bodů než Kabát a David Koller,
kteří byli v této kategorii rovněž nominováni.
Pro cenu nepřišla skupina Dezinfekce. Namísto
toho poslala prohlášení, jež na pódiu přečetl
hudební publicista Petr Korál. Skupina v něm
fanouškům sdělila, že si ocenění váží, ale
nepřevezme si ho.

Generální partner Cen Anděl

Skupina Ridera
RIDERA a.s. působí ve střední a východní Evropě.
Prostřednictvím svých dceřiných společnosi obchoduje
zejména na trzích v České republice, na Slovensku,
v Polsku, Rakousku, Německu a Maďarsku. Představuje
skupinu 10 společnosc s obratem přesahujícím 4 mld.
Korun ročně. Svoji činnost zahájila takřka na den přesně
před 25 lety. 13.3.1991.
Skupinu Ridera prezentují tři základní činnose:
•

Trading pevných paliv

•

Stavebnictví

•

Těžba kameniva a recyklace

Trading pevných paliv
Teplárny. Elektrárny. Velké průmyslové podniky. Tisíce
domácnosi. Stovky podnikatelů a živnostníků. Všechny
bez rozdílu Ridera spolehlivě zásobuje pevnými palivy.
Za 25 let, která uběhla od začátku naší činnose, jsme jako
autorizovaný distributor prodali již více než 20 miliónů
tun energeeckých a tříděných druhů paliv.
Obchodní činnost podporuje síť logisecko-obchodních
center v bezprostřední blízkose producentů pevných
paliv, naleznete nás tedy v Mostě, Ostravě, v Čadci a také
nedaleko Varšavy. Denně tak vypravíme 120 plně
naložených kamionů.
Jen za rok 2015 jsme zobchodovali 1,6 mil. tun pevných
paliv, to je množství, které znamená přibližně 37.000
železničních vagónů vlaku, který by svou délkou atakoval
555 km.

Stavebnictví
Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavebnictví více
než šedesáAletou tradici. V roce 1992 došlo
k transformaci společnose ze státního podniku na
akciovou společnost. Od roku 2011 se společnost hrdě
řadí do skupiny Ridera.
Stavíme vždy tak, jako bychom stavěli sami pro sebe
a nebojíme se realizace technicky náročných a atypických
staveb. Je pro nás ci, že můžeme spolupracovat
s předními developery a realizovat pro ně ty
nejnáročnější objekty občanské vybavenose, průmyslové

haly, bytové domy i luxusní rezidence. Ve veřejném
sektoru stavíme liniové stavby – silnice a železnice,
věnujeme se také rekonstrukci památek.
V roce 2015 jsme meziročně rostli o 130% a zaznamenali
obrat 1,1 mld. Korun.

Těžba kameniva a recyklace
Dodáváme veškerý sorement kameniva a recyklátů.
Materiál obchodujeme i sami těžíme, recyklujeme
a poskytujeme služby ukládky.
Umožňujeme investorům stavět chytře. Přijímáme
stavební odpady. Zpracováváme je a recyklujeme také
přímo na místě stavby. Stavební odpad je tak zpětně
zužitkován a šetří se nejen životní prostředí, ale také
rozpočet investora.
V roce 2015 jsme zrecyklovali více než 400 Asíc tun
odpadu a prodali 380 Asíc tun kameniva.
Uspokojíme všechny potřeby investorů: od násypů,
sanací území, zásypů, terénních úprav, přes podkladní
a konstrukční vrstvy chodníků a komunikací, až po
kamenivo do betonu a malt.
Obchodujeme s kamenivem a stavebními substráty, které
těžíme ve vlastním lomu. Za posledních 5 let jsme
prodali 350 Asíc tun kameniva z vlastní produkce
v lokalitě Heřmanice.

Partneři Cen Anděl

