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Populární soutěž Hledá se autor bestselleru je otevřena 
i blogerům!  

 
PRAHA – Nakladatelství Fragment vyhlásilo pátý ročník veřejné literární soutěže Hledá se autor 
bestselleru. Zúčastnit se může každý psavec starší 15 let, který zatím knižně nepublikoval u 
žádného nakladatele. Povídky na téma „Od Harryho Pottera k Eragonovi, sci-fi a fantasy 
příběhy“, které odpovídají rozsahu 10 až 25 normostran, přijímá Fragment on-line na 
stránkách soutěže do půlnoci 28. února 2015. O vítězi rozhodne žebříček odborné poroty a 
čtenářů hlasujících na www.hledaseautor.cz. Nejlepších pět prvotin vyjde na jaře ve společné e-
knize, jejíž výtěžek věnuje nakladatelství Centru Paraple. 
 
„Vítězové projdou všemi procesy vydání knihy, poznají chod nakladatelství zevnitř a získají 
možnost další spolupráce s Fragmentem. V minulých ročnících účastníci oceňovali také 
skvělou diskusi na webu soutěže, kde získali mnoho ohlasů na svá díla, a vážili si zpětné 
vazby od odborníků. Soutěž vždy na několik měsíců spojí lidi, kteří mají rádi literaturu a rádi si o 
ní povídají,“ popsal Pavel Nýč z Nakladatelství Fragment, které v prosinci získala nakladatelská 
skupina Albatros Media.  
 
Otevření pátého ročníku soutěže potvrzuje i nový vlastník Fragmentu, nakladatelství Albatros 
Media. „Soutěžící samozřejmě nemusí mít obavy, na konání zavedené soutěže nebude mít změna 
majitele Nakladatelství Fragment žádný vliv. Soutěž se nám líbí a otevírat dveře novým talentům 
bylo vždy cílem i našeho nakladatelství,“ potvrdil Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media. 
 
Letos je pátý ročník soutěže Hledá se autor bestselleru otevřen všem zájemcům, kteří dovršili 
15 let a dosud nevydali žádné dílo z oblasti beletrie v tištěné knize. „Jde nám o objevení 
nových talentů, proto jsme se rozhodli vyjít vstříc všem, kteří se minulých ročníků účastnit nemohli 
například kvůli svým aktivitám na internetu – blogování na webu, publikování článků 
v časopisech nebo kniha vydaná svépomocí nebudou překážkou účasti,“ potvrdil Pavel Nýč. 
 
Téma soutěžních povídek je tentokrát pevně dané: Od Harryho Pottera k Eragonovi, sci-fi a 
fantasy příběhy. Omezena je i délka textu v tradičním rozsahu 10 až 25 normostran. 
„Deadline“ pro zasílání povídek do Fragmentu je 28. února 2015 o půlnoci. Další informace k 
soutěži včetně podrobných pravidel a přihlašovacího formuláře mají zájemci k dispozici na 
www.hledaseautor.cz nebo se mohou zeptat na facebookové stránce Hledá se autor bestselleru.  
 
Po uzávěrce soutěže proběhne interní výběr v nakladatelství, který určí 15 finalistů soutěže. Ty už 
bude hodnotit odborná porota složená z kulturních redaktorů – Kateřiny Farné z Práva, 
Stanislava Šulce z E15 a Petra Hauzírka z České televize. Čtvrtou porotkyní bude letos 
poprvé úspěšná spisovatelka a autorka 35 tisíc prodaných knih v žánru fantasy Michaela 
Burdová. Finálové povídky budou také po částech zveřejňovány na webových stránkách soutěže, 
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kde se podrobí kritice hlasujících čtenářů. Každý návštěvník webu bude mít právě pět hlasů 
pro pět povídek, které by rád viděl jako vítězné ve společné e-knize. 
 
Součet dvou žebříčků – od odborné poroty a hlasujících čtenářů – určí vítěze soutěže a pět 
nejlepších příběhů pro společnou e-knihu. 
 
Kontakt: 
 
Eliška Crkovská 
mediální konzultant Nakladatelství Fragment, s.r.o. 
E-mail: crkovska@n4c.cz 
GSM: +420 605 218 549 
 
O Nakladatelství Fragment  
 
Nakladatelství Fragment vzniklo v roce 1991 pod názvem Jan Eisler – Fragment a od května 2007 funguje 
jako Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. V současnosti patří k deseti největším nakladatelům v České 
republice v počtu vydaných titulů s ročním obratem přesahujícím 120 milionů korun. Od svého vzniku vydalo 
více než 2450 různých publikací, jejichž prodej přesáhl 23 milionů výtisků. V roce 2013 Nakladatelství 
Fragment vydalo 211 knižních novinek a podobně tomu bylo i v roce následujícím. Nakladatelství Fragment 
se daří s úspěchem pronikat i na zahraniční trhy. Do konce roku 2013 bylo uskutečněno celkem 477 prodejů 
původních projektů do zahraničí. V roce 2005 byla založena pobočka Vydavateľstvo Fragment, s.r.o., se 
sídlem v Bratislavě. Do roku 2013 představil stále rostoucí slovenský Fragment 940 knižních novinek. 


