Tisková zpráva, 20. dubna 2017

O2 Audiokniha roku 2016 už zná finalisty v jednotlivých kategoriích. Nejvíce nominací získaly tituly
Spalovač mrtvol, Lolita a Postřižiny.
Letošní vyhlášení ceny O2 Audiokniha roku, které proběhne 12. května v rámci knižního veletrhu Svět
knihy Praha, již zná nominace v jednotlivých kategoriích. Z celkového počtu 77 přihlášených audioknih
vybrala odborná porota vždy tři finalisty z každé kategorie. Nejvíce jich získaly tituly Spalovač mrtvol
(vydavatelství AudioStory), Lolita (vydavatelství OneHotBook) a Postřižiny (vydavatelství Kristián
Entertainment). První dva zmiňované se zároveň utkají o prvenství v kategorii O2 Audiokniha roku –
celkový vítěz.
Do konce dubna mohou oblíbenou audioknihu podpořit i čtenáři – posluchači. Hlasování v kategorii
Cena posluchačů probíhá na stránkách www.o2.cz/audiokniharoku, kde zároveň probíhá i soutěž o
hodnotné ceny.
Speciální kategorií je cena Obal roku, kterou letos zaštítila porota sestavená z odborníků z obalové
asociace Czech and Slovak Packaging Association SYBA z. s. Ta vybrala taktéž tři postupující finalisty
(viz seznam níže).
Více informací naleznete na www.o2.cz/audiokniharoku nebo na www.asociaceaudioknih.cz.
O2 Audiokniha roku 2016 - finalisté v jednotlivých kategoriích (řazeno abecedně)
Nejlepší interpret
Lukáš Hlavica, Spalovač mrtvol (AudioStory)
Miloslav Mejzlík, Lolita (OneHotBook)
Jan Vondráček, 5x Tom Ripley (Radioservis)
Nejlepší interpretka
Tereza Bebarová, Postřižiny (Kristián Entertainment)
Dana Černá, Dánská dívka (Tympanum)
Valérie Zawadská, Tady byla Britt-Marie (OneHotBook)
Nejlepší audiokniha pro děti a mládež
Bylo nás pět (OneHotBook)
Doktor Proktor a konec světa. Možná... (OneHotBook)
Kašpárek v rohlíku - Postřelená (audio)kniha (Supraphon)
Nejlepší audiokniha – jednohlasá četba
Lolita (OneHotBook)
Postřižiny (Kristián Entertainment)
Spalovač mrtvol (AudioStory)
Nejlepší audiokniha – vícehlasá četba
Dobrý proti severáku (Radioservis)
Frankenstein (Needles Audiobooks)
Marťan (OneHotBook)

Nejlepší audiokniha – dramatizace
5x Tom Ripley (Radioservis)
Můj strýc Odysseus (Radioservis)
O rackovi a kočce, která ho naučila létat (Radioservis)
Nejlepší audiokniha – mluvené slovo mimo kategorie
Čtyřhodinový pracovní týden (Lumeni)
Elon Musk (OneHotBook)
Případ Lída Baarová (Supraphon)
Audiokniha roku – absolutní vítěz
Emil Běžec (Radioservis)
Lolita (OneHotBook)
Spalovač mrtvol (AudioStory)
Obal roku
Frankenstein (Needles Audiobooks)
Kdo je na světě nejmocnější? (Radioservis)
Postřižiny (Kristián Entertainment)
Letos poprvé se hlavním partnerem soutěže stává společnost O2 Czech Republic a.s., která nabízí
svým zákazníkům audioknihy prostřednictvím portálu a aplikace O2 Active. Pořadatelem výročních
cen O2 Audiokniha roku je Asociace vydavatelů audioknih z. s.
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