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UŽ V KVĚTNU SE DOZVÍME VÍTĚZE OCENĚNÍ ČESKÝ BESTSELLER
Ostrava – Už v květnu se dozvíme, kdo si odnese prestižní ocenění Český bestseller za rok
2016. Slavnostní ceremoniál proběhne tentokrát na lodi Európé, která 10. května
vyplouvá z pražského přístaviště Na Františku. Ceny se budou opět udílet v deseti
kategoriích a svého vítěze si budou vybírat i samotní čtenáři.
Čtenáři jsou totiž těmi nejdůležitějšími kritiky. Pro své oblíbené tituly mohou hlasovat během
měsíce dubna. „Hlasování je velmi jednoduché. Stačí na webových stránkách
www.ceskybestseller.cz v sekci Cena čtenářů kliknutím označit vždy jeden titul z každé
kategorie. Hlasování se odešle zadáním e-mailové adresy. Navíc každý 50. hlasující získává
poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup v e-shopu KNIHCENTRUM.cz,“ komentuje koordinátorka
projektu Tereza Frydrychová.
Klasicky udílené ceny Český bestseller oceňují nakladatele i autory knižních novinek, které se
staly v uplynulém kalendářním roce nejprodávanějšími v rámci internetového obchodu a sítě
knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. Nominace zahrnuje také audioknihy prodané
prostřednictvím služby Audioteka.cz. Mezi další kategorie se řadí: cestopisy a reportáže, zdravý
životní styl, překladová literatura pro dospělé, překladová literatura pro děti a mládež, biografie,
kuchařky, česká literatura pro děti a mládež a odborná a populárně naučná literatura pro
dospělé. „Hlavní ocenění ČESKÝ BESTSELLER, v podobě sošky z dílny akademického sochaře
Olbrama Zoubka, pak obdrží nejprodávanější titul v kategorii Česká beletrie pro dospělé,“
dodává Šárka Besedová, jednatelka společnosti Knihcentrum.cz.
Mezi nominovanými autory je celá řada známých jmen, jako např. Miroslav Stingl, Patrik Hartl,
Jaroslav Kmenta, Zbigniew Czendlik, Ladislav Špaček, kteří už zároveň přislíbili svou účast.
Galavečerem bude provázet spisovatelka a moderátorka Kamila Ulčová, která je autorkou
oblíbených knih pro děti jako Soví příběh nebo Kavalino vejce.
Slavnostní vyhlášení pořádá společnost KNIHCENTRUM s.r.o. provozující síť knihkupectví a
internetový obchod KNIHCENTRUM.cz. Hlavním cílem každoročního vyhlašování cen Český
bestseller je poukázat na nejprodávanější česká i překladová literární díla na našem trhu a
upozornit na samotné autory a nakladatele, kteří si zaslouží stejnou podporu jako jejich knihy.
Generálním partnerem akce je tiskárna EUROPRINT. Všechny nominované tituly a informace
naleznete na stránkách www.ceskybestseller.cz.
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