SPOLEČNOST FRANZE KAFKY

Tisková zpráva

20.6. 2019

Studentská literární soutěž Cena Maxe Broda 2019 zná vítěze – ocenění převzali ve
středu 19. června ve Valdštejnském paláci.

Letošní 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda završilo
slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů, které se konalo ve středu 19. června od 14 hodin v
Zaháňském salónku Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu České republiky.
Letošními laureáty Ceny Maxe Broda se stali:
1. místo Dominik Zajíček (16 let, student Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově; esej na téma:
Může osobní postoj změnit historii? Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana
Zajíce).
2. místo Šárka Štěrbová (17 let; studentka Gymnázia Jana Keplera v Praze; esej na téma:
Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924). Kafka a Ottla Davidová. Proč je dobré mít
sestru?).
3. místo Matyáš Strašík (18 let; student Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem;
esej na téma: Občanská společnost versus populismus. Krize důvěry ve společenský systém).
Soutěže se zúčastnili mladí a talentovaní autoři a autorky ve věku od 16 do 19 let, kteří psali
esej na jedno ze tří zadaných témat. Nejvíce účastníkům bylo 18 let (49 %). Největší zájem
(49 % došlých prací) vzbudilo téma s názvem Může osobní postoj změnit historii? Esej o
hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).
Na téma Občanská společnost versus populismus. Krize důvěry ve společenský systém
se zaměřilo 28 % autorů a 23 % studentů psalo na téma Kafka a Ottla Davidová. Proč je
dobré mít sestru?.
Texty hodnotila porota ve složení: socioložka a spisovatelka Jiřina Šiklová, literární kritik
Vladimír Karfík, redaktor a překladatel Petr Matoušek, pedagog a spisovatel Radovan
Menšík a redaktor a spisovatel Marek Šindelka.
Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi
k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními
jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního
názoru. Letos se soutěže zúčastnilo 51 % studentů a 49 % studentek, většinou z
mimopražských středních škol (60 %).
Hostem slavnostního ceremoniálu ve Valdštejnském paláci byl novinář Martin Ehl, hlavní
analytik Hospodářských novin a bývalý dlouholetý vedoucí jejich zahraniční redakce, který se

studenty pohovořil nad tématy v kontextu středoevropského prostoru. Slavnostní vyhlášení
výsledků 25. ročníku studentské literární soutěže
Cena Maxe Broda se konala pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a
petice Senátu Parlamentu ČR, ministra kultury ČR Antonína Staňka a ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy.

Společnost Franze Kafky
Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990.
Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské
německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského
regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem
zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou
součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze
Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním
Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se
společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova v Široké ulici.
Kontakt:
Společnost Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1 - Josefov
Tel: 224 227 452
Email: mail@franzkafka-soc.cz

