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O ČESKÝ BESTSELLER SE LETOS UTKÁ PAWLOWSKÁ I MACEK 
 

Ani letos nechybí mezi nominovanými na cenu Český Bestseller zvučná jména. V hlavní kategorii  
o sošku za nejprodávanější knihu roku 2017 již příští středu zabojují spisovatelka HALINA 
PAWLOWSKÁ, MIROSLAV MACEK, VLASTIMIL VONDRUŠKA, RADKA TŘEŠTÍKOVÁ a JAN HNÍZDIL.  
 
Prestižní ocenění Český Bestseller 2017 získají autoři a nakladatelé nejprodávanějších knižních titulů 
v rámci knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ a služby AUDIOTEKA.CZ. Zatímco vítězové kategorií získávají 
křišťálovou plaketu, oceněný v kategorii hlavní si domů odnese sošku z dílny akademického sochaře 
Olbrama Zoubka. Z té už se v předchozích letech těšili například ZDENĚK SVĚRÁK či PATRIK HARTL.  
I letos je však souboj o ni napínavý. Nominace za nejprodávanější knihy jsou totiž velmi různorodé.  
 
Historie, lehký humor i detektivka  
Zatímco Halina Pawlowská opět vsadila na svůj specifický ostrovtip a typická ženská témata v knize 
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci, kterou podpořil i stejnojmenný celovečerní film Filipa Renče, 
bývalý politik Miroslav Macek překvapil pokračováním vyprávění o nevypočitatelném sluhovi s knihou 
Saturnin se vrací. K horkým favoritům patří i známý historik Vlastimil Vondruška a jeho pátý díl 
úspěšné série Husitská epopej s podtitulem Za časů Ladislava Pohrobka. To, že si Češi stále libují 
v napínavých detektivních románech, dokazuje také další nominovaná kniha Osm z pera autorky 
Radky Třeštíkové. Širokou obec čtenářů zaujal i renomovaný lékař a průkopník české 
psychosomatické medicíny Jan Hnízdil s titulem Příběhy obyčejného uzdravení.  

 
Všichni na jedné lodi 
Slavnostní vyhlášení proběhne na lodi Európé, která vyplouvá 9. května z pražského přístaviště Na 
Františku v 19 hod. Mezi hosty se objeví například odborník na etiketu LADISLAV ŠPAČEK, herečka 
KATEŘINA WINTEROVÁ, známý šéfkuchař a autor kuchařek ROMAN VANĚK, investigativní novinář 
JAROSLAV KMENTA, hvězda YouTube KAREL KOVÁŘ alias KOVY nebo CARRIE KIRSTEN. Galavečerem 
Český Bestseller 2017 bude provázet moderátorka a spisovatelka KAMILA ULČOVÁ.  
 

K dalším kategoriím 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  
Odborná a populárně naučná literatura 

 

Seznam nominovaných knih naleznete na stránkách Český Bestseller v záložce Nominace.  
 
Kontakt pro média:  

 
Eva Dömény  
PR manažer  
e-mail: eva.domeny@pemic.cz   
telefon: +420 777 003 578  
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