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Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2020:
Hiphopová detektivka Malej NY, psychotická novela vykreslující život na
pomezí reality a bludů Svatá hlava a pozoruhodná báseň v próze Mount Anne
Svaz českých knihkupců a nakladatelů z důvodu nouzového stavu a s tím souvisejícího zrušení
letošního ročníku knižního veletrhu Svět knihy Praha, který se měl konat v květnu, přesunul
vyhlášení tří nominovaných na Cenu Jiřího Ortena (CJO) 2020 na 15. června 2020. V pořadí 33.
ročník Ceny Jiřího Ortena pro mladé spisovatele do 30 let byli odbornou porotou jmenovanou
Svazem českých knihkupců a nakladatelů tři pozoruhodné literární počiny: jediný současný román
o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, novela Svatá hlava Hany
Lehečkové poskládaná z blouznivých a nespolehlivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční
vesnici a originální báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka, v níž sledujeme milostný vztah
dvou lidí – Lamura a Milove. Jméno vítěze či vítězky bude slavnostně vyhlášeno 15. žáří v 17 hodin
v Zrcadlové kapli v Klementinu. Laureát Ceny Jiřího Ortena 2020 získá tradiční peněžitou prémii
50 000 Kč a nově si odměnu odnesou také zbylí dva nominovaní – každý získá 10 000 Kč. Cena Jiřího
Ortena je udílena za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m.
Prahy, Státního fondu kultury a Českého literárního centra.
České literární centrum (ČLC) věnuje residenční pobyt jedné z předchozích nominovaných Lucii
Faulerové (Lapači prachu , 2017). Od příštího ročníku bude udělován vždy jednomu z nominovaných
z předchozího roku CJO. Všichni nominovaní jako dar do ČLC obdrží překlad ukázky z jejich díla do AJ,
FJ a NJ pro účely zahraniční propagace.
Tři knihy z 24 přihlášených titulů vybrala odborná porota, v níž zasedli literární teoretik Petr A. Bílek,
spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, překladatel a básník Ondřej Hanus, spisovatelka a
překladatelka Pavla Horáková a redaktor Štěpán Kučera. Předsedou poroty se stal Petr A. Bílek.
Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce,
kterému v době vydání díla není více než třicet let. Prestižní ocenění se uděluje od roku 1987, od
roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Mezi laureáty Ceny Jiřího
Ortena patří například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý,
Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka, Sára Vybíralová, Ondřej Macl a Anna Cima.
Kompletní informace o ocenění najdete na www.cenajirihoortena.cz.

Medailonky nominovaných autorů a jejich děl:
Přemysl Krejčík: Malej NY (Host)
Porota vybrala hiphopovou detektivku Přemysla Krejčíka mezi nominované, protože „překračuje
hranice žánru i subkultury. Zrychlený a silácký svět hip hopu tu velmi názorně předestírá problémy,
které se týkají nejen raperů: sektářství, ješitnost, neschopnost dospět, pomíjivost, ale i potřebu
nadhledu, usmíření a naděje.“
ANOTACE: Nymburk není New York, to ale neznamená, že tu občas někdo někoho nezabije. Malej NY,
to je malej New York čili Nymburk, kde se nesellí úplně tvrdý drugs, ale hlavně hulí tráva a pije pivko,
na ulici vás nesejme nigga z jinýho klanu devítkou, ale spíš dostanete přes hubu od nácků nebo
pankáčů. Zvlášť když nosíte rovnej hiphoperskej kšilt. Malej NY je román o tom, že je rok 2005, vám je

-náct a máte hiphopovou kapelu. Všechno kolem vás je nějaký zrychlený a nakonec se to semele tak
tragicky, že po pár letech skončíte na gauči u psychoterapeuta. Právě tady vlastně Krejčíkův příběh
začíná. Jako terapeutická cesta přes divokou minulost k sobě samému. Jenže někdejší události se z
odstupu jeví v jiném světle — zvlášť když vám napíše esemesku mrtvý kamarád. Těžko se rozhodnout,
co je blbý vtip a co už vyhrožování. Tváře z někdejší subkulturní komunity se proměnily, lidé jsou
nečitelní a vzpomínky se zdají být jediným klíčem k tomu hlavnímu: že smrt vaší první holky určitě
nebyla nešťastná náhoda. Malej NY je jediný současný román o hiphopové komunitě, se
soundtrackem, který funguje jako stroj času. A smrt je i tady otázkou vteřiny, stejně jako ve velkým
NY.
Přemysl Krejčík (nar. 1991) pochází z Nymburka, v současné době žije v Pardubicích, kde na
filozofické fakultě vystudoval historicko-literární studia a navazující dějiny literární kultury. Nyní
působí na Univerzitě Pardubice jako doktorand oboru historie. Je autorem básnických sbírek Křehké
nepřenášet (2015) a Asfaltovej plameňák (2017), souboru sci-fi povídek Kybersex (2016), románu
Univerzální katalog zoufalců (2016) a také jedním z autorů kolektivního krimi románu Šest nevinných
(2015), který vznikl během veřejného nepřetržitého psaní, trvajícího 72 hodin. Jeho zatím poslední
knihou je literárně-teoretický počin Zatmění po utopickém večírku: Sonda do české dystopické prózy
80. let 20. století (2019). Je také šéfredaktorem literárního časopisu Partonyma a věnuje se psaní
recenzí pro různá periodika. V roce 2004 založil hiphopovou skupinu, kde působil až do jejího zániku v
roce 2014. Od sklonku roku 2017 je členem pardubické rapmetalové kapely Soundflip.
„Román Malej NY vychází především ze zkušeností a zážitků získaných mým někdejším působením v
hip-hopové kapele a dospíváním uvnitř rapové komunity. Před třemi lety jsem se k hudbě vrátil a od té
doby působím v crossover/ rapmetalové kapele Soundflip,“ řekl Přemysl Krejčík.
Hana Lehečková: Svatá hlava (Vyšehrad)
Vyjádření poroty: „Nominovaná novela Hany Lehečkové je poskládaná z blouznivých a
nespolehlivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Autorka prostřednictvím této
perspektivy důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší "normálnosti".“
ANOTACE: Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává krušný rodinný život
v dluzích, šikanu, výsměch okolí, domácí násilí. Ale když vezme do rukou propisku a sešit, už není
chudáček, ale svatý člověk obdařený nadpřirozenými schopnostmi. Zná smysl života a má tu moc
zachránit celý svět. Psychotická novela vykreslující život na pomezí reality a bludů poodkrývá, jak
těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině, pokud jste jen obyčejná slabá duše.
Hana Lehečková (*1990) pochází z jižních Čech a vystudovala obor Teorie a kritika na pražské DAMU.
Autorsky se věnuje především rozhlasovým hrám a pohádkám pro děti (Johana a továrna na sny, Eliáš
Říha zachraňuje svět ad.), její seriál Vesmírné putování komety Julie uvedl Český rozhlas jako
historicky prvního živě čteného Hajaju. Okrajově se věnuje i dramatické tvorbě (Švandovo divadlo:
V(ý)chod, Divadlo Letí: Trollí matka). Knižně debutovala v roce 2018 s titulem Co se děje v Podpostelí,
Svatá hlava je její první knihou pro dospělé. Pracuje jako literární redaktorka v nakladatelství a
dodělává si doktorát na DAMU.
„Za tu dobu, co se věnuji vlastní autorské tvorbě, jsem zjistila jednu věc: když jde o tvorbu pro dospělé,
„normální“ příběh mě prostě nebaví. Zkoušela jsem to mnohokrát, ale vždycky ze mě nakonec vypadl
nějaký podivný literární útvar balancující na hranici dětské naivity a halucinačních stavů. Taková je i
Svatá hlava,“ uvedla Hana Lehečková.
Ladislav Slezák: Mount Anne (Trigon)
Porota udělila nominaci básni v próze Ladislava Slezáka, protože „je důkazem, že dobrá poezie
dovede nad jiné žánry přesvědčivě a elegantně přiblížit i téma obávané a těžko pochopitelné. Z
lyrična vystupuje dramatický děj, z konkrétního příběhu se v básni stává podobenství.“

ANOTACE: „Mount Anne je nebezpečné stvoření. Hraje si s iluzemi. Je křivým zrcadlem a nekonečnou
studní. Saje brčkem z méněcennosti. Vráží pletací jehlice do hlavy. Přejíždí kůži šmirglem. Patří do
rukou odborníka. Nemá co dělat u malých holčiček. Nemá se kolem nich co vometat. Manon je růže
hozená do kostela. Mount Anne je spolknutý granát. Mount Anne žije ve stínech. Vidět je, až když je
příliš pozdě. Dýchá v každé manipulaci, v každém posměšku. Tolik touží po pozornosti. Mount Anne je
nepřítel, který dostal zbraň. Je jedna a je jich nespočet. Přenáší se slovem a obrazem. Vchází očima,
ušima i ústy. Zůstává v hlavě. Staví si tam sídlo." Pozoruhodnou skladbu Mount Anne Ladislava
Slezáka zdobí šité ilustrace Zdeňky Saletové.
Ladislav Slezák (1990) vystudoval na Univerzitě Pardubice magisterský obor Dějiny literární kultury. V
současné době je učitelem na střední škole v Hradci Králové. Zabývá se výchovou, vzděláváním a
didaktikou humanitních oborů. Debutoval rozsáhlou básnickou skladbou Noc s klaunem (2013).
Následovala sbírka veršů s názvem Monotónně znějící samoty (2015) a skladba Hořký letopočet
(2017). V nakladatelství Trigon mu vyšla poéma Mount Anne (2019). Publikoval v časopisech Host,
Dobrá adresa, Tahy, Partonyma, Plž a dalších.
„Jedná se o lyricko epickou báseň, v níž sledujeme milostný vztah dvou lidí – Lamura a Milove. Do
zcela obyčejného vztahu začíná vstupovat minulost Milove a její rodící se nemoc. Jejich společné cesty
jsou pak poněkud rozmazané a cíle nikdo nechce dohlédnout,“ upřesnil Ladislav Slezák.
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