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Deset titulů postoupilo do finále literární ceny
Deset titulů nominovaných na hlavní cenu prvního ročníku literární Ceny
Josefa Škvoreckého bylo 24. září 2007 slavnostně vyhlášeno v Malém sále
pražské Městské knihovny. Soutěž pro autory beletristických děl vyhlásila
Literární akademie. Vítěz bude znám 30. října 2007 a získá 250 000 korun.
Desítka nominovaných děl vzešla z původního seznamu sedmnácti navržených titulů hlasováním
poroty složené ze známých literárních osobností, knihkupců i členů vedení Literární akademie. Každý
z porotců přidělil své body pěti knihám. Té, která se mu nejvíce líbila, dal pět bodů, druhé v pořadí
čtyři body atd. Nejvíce bodů celkem získaly a do finále soutěže tak postoupily tyto tituly:
Balabán Jan — Jsme tady (Host, 2006)
Brdečková Tereza — Slepé mapy (Odeon, 2006)
Křesadlo Jan — Rusticalia (Tartaros, 2006)
Martínek Lubomír — Olej do ohně (Paseka, 2007)
Nikl Petr — Lingvistické pohádky (Meander, 2006)
Nosková Věra — Obsazeno (Abonent ND, 2007)
Novák Jan — Děda (Bookman, 2007)
Rudiš Jaroslav — Grandhotel (Labyrint, 2006)
Urban Miloš — Mrtvý holky (Argo, 2007)
Viewegh Michal — Andělé všedního dne (Druhé město, 2007).
Volba vítěze bude probíhat podobně. Z finalistů si však každý porotce vybere již jen tři nejlepší a těm
přidělí své body. V případě rovnosti bodů rozhodnou hlasy předsedy poroty a Josefa Škvoreckého,
který rovněž zasedl v porotě. Druhého kola hlasování, v němž se rozhodne o vítězi, se nezúčastní ti
členové poroty, kteří jsou zároveň autory jednoho z deseti nominovaných děl.
První ročník této literární ceny je určený pro díla, která byla poprvé knižně vydána v období od září
2006 do května 2007. Knihy mohli do soutěže navrhnout členové poroty, představitelé Literární
akademie a výbor PEN klubu.
Souběžně probíhala také studentská část soutěže. Její vítězové byli vyhlášeni v rámci slavnostního
večera 24. září. Kategorii Poezie vyhrála Magdaléna Rysová, v kategorii Próza zvítězila Andrea
Jarošová.
Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, vyhlašovatel ceny, působí již sedm
let na poli české literatury a tvůrčího psaní. Věnuje se vyhledávání a podpoře talentů, kterým
s pomocí řady výborných spisovatelů a literárních teoretiků pomáhá ve tvůrčí činnosti. Literární cena
Josefa Škvoreckého je tak dalším krokem, který vede k podpoře české literatury.
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