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Ceny

Josefa

Vítěznou knihou prvního ročníku literární Ceny Josefa Škvoreckého se stal
román Jana Nováka Děda. Hlasování poroty, která o vítězi rozhodovala, bylo
velmi těsné. Tři nejúspěšnější tituly získaly stejný počet bodů, o držiteli ceny
tak rozhodl hlas spisovatele Josefa Škvoreckého, jehož jméno cena nese.
S vítězstvím je spojena částka 250 000 korun, kterou cenu dotuje její
vyhlašovatel, Literární akademie.
O historicky prvním držiteli Ceny Josefa Škvoreckého za nejlepší beletristické dílo rozhodovalo druhé
kolo hlasování poroty, při němž každý porotce přidělil body třem knihám – té, která se mu nejvíce
líbila, dal tři body, druhé v pořadí dva atd.
Stejný počet bodů získaly Lingvistické pohádky Petra Nikla, Olej do ohně Lubomíra Martínka a
román Jana Nováka nazvaný Děda. Podle pravidel soutěže rozhoduje v případě rovnosti bodů hlas
Josefa Škvoreckého, který znamenal vítězství spisovatele, scenáristy a dramatika Jana Nováka, jehož
knihu vydalo v roce 2007 nakladatelství Jiří Krechler – bookman.
Hlasování o vítězi se neúčastnili ti členové poroty, kteří byli zároveň autory některé z nominovaných
knih.
Vyhlášení i předání hlavní ceny se uskutečnilo v úterý 30. října 2007 v Národním domě na
Vinohradech u příležitosti imatrikulace a promoce Literární akademie.
Cílem Ceny Josefa Škvoreckého je podpořit uměleckou prozaickou tvorbu. „Právě ta je páteří i
nervem literatury vázané na jazyk a jeho nevyčerpatelné možnosti a tím i jedním z pilířů naší kulturní
identity,“ říká předseda poroty Petr Čornej. „Současná doba přeje spíše vědecké a populárně-naučné
tvorbě, literatuře faktu, esejistice a nejrůznějším publicistickým žánrům. Proto Cena Josefa
Škvoreckého podporuje právě beletrii, ocitající se nejednou v případě existujících cen v roli Popelky.“
První ročník ceny byl určen pro díla, která byla poprvé knižně vydána v období od září 2006 do
května 2007, tedy v rozmezí akademického, nikoliv kalendářního roku. Knihy mohli do soutěže
navrhnout členové poroty, přestavitelé Literární akademie a výbor PEN klubu.
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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