
 
 
 ČESKÉ CENTRUM MEZINÁRODNÍHO PEN KLUBU 

     SRDEČNĚ ZVE NA AUTORSKÁ ČTENÍ  
SVÝCH ČLEN Ů A DALŠÍ AKCE V ROCE 2018   

 
  

 
1. března v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
HELENA HAŠKOVCOVÁ: LÉKAŘSKÁ ETIKA. TEHDY  
A TEĎ, PROČ A JAK JE POTŘEBA? 
Lékařská etika je v České republice samostatným lékařským oborem už čtvrt 
století. V roce 1994 vyšlo první vydání publikace  Lékařská etika , která se stala 
základní učebnicí. Helena Haškovcová v ní čtenáře seznamuje nejen s historií 
vývoje oboru ve světě i u nás, ale především mapuje jeho současné problémy. 
Kniha  Lékařská etika  vyšla už čtyřikrát nejen proto, že náklad byl vždy rychle 
rozebrán, ale zejména proto, že byla pokaždé výrazně aktualizována. Obsahem 
přednášky bude komentář k Hippokratově přísaze a k současným závažným  
a někdy i přehlíženým etickým problémům v medicíně.  
Knihu vydalo nakladatelství Galén. 
 

 
 
8. března v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
  
MIRCEA DAN DUTA PŘEDSTAVUJE SOUČASNOU 
RUMUNSKOU LITERATURU 
  
Překladatel, básník, znalec rumunské a české (nejen) současné literatury, ctitel 
ženské poezie, krásy, inteligence a vzdělanosti Mircea Dan Duta představí tvorbu 
současných rumunských a českých spisovatelek, které jsou členkami 
Rumunského a Českého centra PEN klubu. 
  

 
 
22. března v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
ZDENĚK VOJTÍŠEK: NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ 
Publikace se věnuje násilným konfliktům, které vznikají mezi novými 
náboženskými hnutími a okolní společností. Pochopit zákonitosti zrodu těchto 
hnutí, jejich vývoje, vnitřní dynamiky i interakce s okolím umožňuje čtyřiadvacet 
příkladů, které kniha přináší. Ty poskytují souhrnný obraz různých způsobů, jak 
příslušníci nových náboženských hnutí násilím trpí i jak ho páchají. Pochopení 
těchto zákonitostí nemá význam jen pro religionistiku, ale poskytuje čtenářům  
z řad širší veřejnosti hlubší vhled do fungování nových náboženství i většinové 
společnosti.  
Knihu vydalo nakladatelství Karolinum. 

 

 



 
 
5. dubna v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
MILOSLAV ULIČNÝ:  PŘÍHODY A NEHODY JAROŠE 
KONEČNÍKA  
V padesáti povídkách líčí autor osudy a zkušenosti Jaroše Konečného s poněkud 
nelichotivou přezdívkou Konečník. Texty se s úsměvem zastavují nad jeho životem 
a studiem na moravském maloměstě, nechybějí ani specifické vzpomínky na život 
vojenský a na atmosféru normalizace, čtenář zde najde zážitky  
z nemocnice, příhody lyžařské, zákruty rodinného života i příběhy z cest. To vše 
vyprávěno s úsměvným nadhledem a smyslem pro poezii a ironii v  připravovaném 
pokračování Nápady a pády Jaroše Konečníka. 
Knihu vydalo n akladatelství Nová vlna. 
 

 
12. dubna v 17:00    Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
DANIELA FISCHEROVÁ:  ŽELVOU PROTI ZDI 

 
Pohleďte, jak se tvářím na skutečnost, že už je mi sedmdesát! 
Ráda vás u té příležitosti uvidím a budu vám chvíli číst  
z povídek pro dospělé, hlavně ze sbírky  Želvou proti zdi,  
a ze vznikající knížky pro děti  Ochechule . Ale především  
a nadevše to pro mě bude vítaná šance mnohé z vás potkat  
a přiťuknout si s vámi.  
Na shledanou! 
 
Knihu Želvou proti zdi vydalo nakladatelství Mladá fronta  
a ukázky z ní přečtou autorka, Bára Hrzánová a Josef Somr. 
 

 
 

Úterý 24. 4. v 16:00 Kolowratský palác, Ovocný trh 6 
 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO CENTRA PEN KLUBU 
 

 
 
26. dubna v 17:00    Literární kavárna Řetězová 244/10, Praha 1 
 
ROMAN RÁŽ: MUŽ A RŮŽE  (O LÁSCE A CESTOVÁNÍ) 
Zdánlivě banální příběh o lásce a cestování s erotickými motivy přibližuje 
jedno léto stárnoucího intelektuála. Vše se změní, když se zamiluje  
do nevzdělané přitažlivé dívky a vyrazí s ní do světa. Řada komediálních, 
pikantních i varovných situací se odehrává v době migrační krize v Evropě 
roku 2015, kde hranice už ztratily svůj původní význam, kde informace, 
myšlenky i lidé přecházejí  nekontrolovatelně ze země do země a obohacují, 
stejně jako ohrožují, celý tzv. svobodný svět. V úsměvné i dojemné erotické 
hříčce, nutící citlivého čtenáře také k zamyšlení nad vším, co nás obklopuje, 
propojuje autor milostné pasáže s intelektuálním humorem, politické motivy  
s napětím, které vyústí v překvapivý závěr.  
Knihu vydalo nakladatelství Akropolis. 

 
 



 
10. května v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
VZPOMÍNKA NA BÁSNÍKA JOSEFA HRUBÉHO  
K NEDOŽITÝM 86. NAROZENINÁM 
„Poezie není nic jiného než to, že vyprávíš něco, co ostatní lidé dosud 
neviděli, co nebyli do té doby schopni vidět,"  řekl plzeňský básník Josef 
Hrubý, když mu v roce 2013 vyšla poslední, šedesátá čtvrtá knížka Milost. 
Josef Hrubý byl jedním z nejuznávanějšíchch představitelů plzeňské kultury  
a patří mezi významné osobnosti české literatury. Rodák z Černětic  
u Volyně patřil k aktivním tvůrcům už od šedesátých let. Za normalizace byl 
odvolán z funkce ředitele knihovny v Plzni, nesměl oficiálně publikovat  
a básně vydával v samizdatu. Po roce 1989 mu vyšly texty v řadě evropských 
i mimoevropských zemí a získal mnoho ocenění za poezii.  
Večerem provází Antonín Bajaja.  
 

 
 
Pátek 11. a sobota 12. května 10:00 - 16:00      SVĚT KNIHY 2018 
Výstaviště Praha Holešovice, pravé křídlo Průmyslového paláce  
 
AUTOŘI Z ČESKÉHO PEN KLUBU  
NA NEJVĚTŠÍM KNIŽNÍM VELETRHU V ČESKÉ REPUBLICE  
 

Pátek 11. května v 10:00 pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo)  
IVA PECHÁČKOVÁ: STAROZÁKONNÍ EDICE MANAMANA  

 
Nová edice vydavatelství Meander je zaměřená na vyprávění 
biblických příběhů ilustrovaných velmi mladými výtvarníky. 
Biblické texty nepředkládá dětskému čtenáři za každou cenu, tedy  
i za cenu nepřiměřené velkého zjednodušení nebo zastření 
původního smyslu textu, ale snaží se o citlivé úpravy pro dětské 
čtenáře. Součástí biblických adaptací edice MANAMANA jsou 
tvořivé otázky a úkoly pro děti v každé z knížek se starozákonními 
příběhy: Stvoření světa, Archa Noemova, Přechod Rudým mořem, 
Desatero přikázání, David a Goliáš a Jonáš a velryba. Edice přispívá 
k radosti ze čtení, poznávání a k povědomí o základech evropské 
vzdělanosti a humanismu, na nichž stojí naše civilizace. 
______________________________________________________ 
 

Pátek 11. května v 11:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo)  
 
MILOSLAV ULIČNÝ:  PŘÍHODY A NEHODY JAROŠE 
KONEČNÍKA  
V padesáti povídkách líčí autor osudy a zkušenosti Jaroše Konečného s poněkud 
nelichotivou přezdívkou Konečník. Texty se zastavují nad jeho životem a studiem 
na moravském maloměstě, nechybějí ani vzpomínky na život vojenský a na 
atmosféru normalizace, čtenář zde najde zážitky z nemocnice, z¨rodinného života  
i příběhy z cest. To vše s úsměvným nadhledem a smyslem pro poezii a ironii  
v  připravovaném pokračování Nápady a pády Jaroše Konečníka. 
Knihu vydalo n akladatelství Nová vlna. 

 
 



 

Pátek 11. května v 12:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo)  
 
ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HANA  
Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to utrpení.  
A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí 
jiným. Jenže co když je přesto nevinen, všechno je jen shoda okolností a člověk  
je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes 
zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody a je za to 
potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství 
však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji  
na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 
rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra.  
Knihu vydalo nakladatelství Host. 
 

 
 
Pátek 11. května v 13:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo)  
 
MILENA FUCIMANOVÁ: HNÍZDA V OCTU    
Spisovatelka, básnířka, překladatelka a lingvistka Milena Fucimanová představí 
první  kapitolu z připravovaného románu  Hnízda v octu , nazvanou Malajka 
pšeničná. Několikavrstevný román vychází z části autorčiných vzpomínek,  
pak ale přechází v širší souvislosti, které se váží k základním otázkám lidského 
svědomí, lidských přání, touhy po uznání či pocitu bezmoci. Tyto pojmy nejsou 
vázané na určitou životní ani společenskou etapu. Vše se vším souvisí, všechno 
nás formuje. Otázka je, jakým způsobem nás formují především negativní 
zkušenosti. 
Kniha vyjde v nakladatelství SURSUM TIšnov. 
 
 

 
 
Pátek 11. května v 14:00 pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo)  
 

ALENA MORÁVKOVÁ, NIKOLAJ ANDREJEV: O TOM,  
NAČ SE VZPOMÍNÁ 
Alena Morávková přeložila Andrejevovy vzpomínky, narušené první světovou 
válkou a bolševickou revolucí v SSSR. Strastiplná pouť s rodiči do Estonska byla 
poznamenána smrtí bratra a sestry. Zde mladý Andrejev získal možnost studovat  
a v roce 1927 dokončil studia v Praze, která se mu stala dalším domovem. Prožil 
zde nacistickou okupaci, ale po skončení druhé světové války byl zatčen sovětskou 
kontrarozvědkou, která pátrala po ruských emigrantech. Andrejev byl uvězněn 
nejprve na českém území, později v Německu. V roce 1948 byl propuštěn a přijal 
nabídku přednášet v Cambridgi. Dopisoval si s mnoha význačnými ruskými 
emigranty a zajímal se o dění v SSSR. O vydání vzpomínek se zasloužila jeho 
dcera, pedagožka na Oxfordské univerzitě.  
Knihu vydalo nakladatelství Academia. 

 
 

 
 



 
 
Pátek 11. května v 15:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
ZDENA BRATRŠOVSKÁ A FRANTIŠEK HRDLIČKA:  
SAMÉ MILÉ PITVORKY 
Známá autorská dvojice rozehrává desítky výrazných, často překvapivých situací, 
které jsou zasazeny do každodennosti, do historie i do mýtů. Jsou to většinou 
rozvedené anekdoty, bajky i apokryfy se skrytým morálním přesahem (autoři 
uvádějí jako svou inspiraci Goyův cyklus Caprichos), v nichž se jednotliví 
vypravěči bezděčně usvědčují ze sklonů a z neřestí, které si sami nepřipouštějí. 
Toto dráždivé napětí mezi tím, co si o sobě namlouváme, a tím, jací skutečně jsme, 
postihují autoři se sarkasmem, se smyslem pro dramatický spád a se stylistickou 
bravurou, což je ostatně pro jejich početnou beletristickou tvorbu příznačné. 
Knihu vydalo nakladatelství Paper Jam. 

 
 
 
Pátek 11. května v 16:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
VĚRA NOSKOVÁ : ZÁVIST V ČECHÁCH  
O Češích se říkává, že jsou závistiví, že neumí být spontánně družní a tolerantní.  
Je to pravda? Jak ji zjistit, když skrývané negativní emoce nelze vyčíslit 
statistikou. Můžeme vycházet jen ze zkušenosti, zažitých situací a příběhů. Někdy 
je spojují naše paranoia a nedůvěra, leckdy jsou následkem kouzla nechtěného a je 
v nich obsažen i humor. Kniha Závist v Čechách má podtitul Podoby přátelství, 
Podoby závisti. V plnokrevně vykreslených příbězích mapuje především závidění 
úspěchu, které je často mučivější než jen závidět sousedovi kozu. Příběhy 
sarkasticky líčí řevnivost a faleš, většinou mezi psavci či lidmi kolem televize, 
nešetří ani sebeironií. Proud zklamaných nadějí je však prosvícen situacemi, v 
nichž se projevuje čiré, nekomplikované přátelství.  
Kniha z edice Jakpak je dnes u nás doma vyšla v nakladatelství Klika. 

 
 
Sobota 12. května v 10:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
ARNOŠT GOLDFLAM: ANEANEKDOTY 
 
„Můj tata se narodil ve Vídni, moje maminka nedaleko Lvova na Ukrajině,  
já se narodil v Brně a vyrůstal v německo-česko-polsko-židovském prostředí. 
Řekl bych, že můj humor, pokud nějaký mám, je taková směska, “ říká 
dramatik Arnošt Goldflam, který se věnuje také prozaické tvorbě.  
S úspěchem se setkal soubor autorských pohádek  Tatínek není k zahození , 
kniha  Standa a dům hrůzy  nebo povídkové soubory  Pořád o jednom, Osudy 
a jejich pán  a obsáhlejší titul  Tata a jeho syn . O svých nejnovějších textech 
s pracovním názvem Aneanekdoty, které dosud nevyšly tiskem a vznikaly  
v průběhu léta a podzimu 2017, říká:  „Upřímně řečeno, jsou to blbosti,  
ale je tam vždycky nějaká pointa." . 

 

 
 



 
Sobota 12. května v 11:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
TOMÁŠ ZMEŠKAL:  EINSTEINOVA HÁDANKA  
Čtenáři znají Tomáše Zmeškala už od vydání jeho první knihy  Milostný dopis 
klínovým písmem,  která vyšla před deseti lety a   je velkým českým románem  
o druhé polovině 20. století, románem napínavým, historickým i milostným.  
Na cestu po stopách svého otce, pocházejícího z Konga, se Zmeškal vydal  
v románu  Sokrates na rovníku . Zkušený vypravěč s osobitým stylem se vyhýbá 
pouhému líčení klasické rodinné historie a vypráví také o historických 
přešlapech, jichž se ještě na přelomu 19. a 20. století dopouštěly některé 
evropské státy vůči Africe a jejím národům. O čem bude Zmeškalův román 
Einsteinova hádanka , z níž přečte ukázky, je zatím pro čtenáře také hádankou. 
 

 
 
Sobota 12. května v 12:00 pravé křídlo Průmyslového paláce 
(salonek balkon vpravo) 
 
REFRÉNY ČASU: ANTOLOGIE SOUDOBÉ 
ČESKO-SLOVENSKÉ POEZIE 
Členové PEN klubu Karla Erbová, Jakub Fišer, Zdeněk Lebl, Alois Marhoul  
a Jiří Žáček budou číst své verše z antologie česko-slovenské poezie  Refrény 
času , kterou v jubilejním roce 2018 vydává Obec spisovatelů ČR a Spolek 
slovenských spisovatelů. Hostem prezentace bude vedení Spolku slovenských 
spisovatelov Miroslav Bielik a Štefan Cifra (editor slovenské části), básník Ján 
Tazberík, čelný představitel vydavatelství SSS a další.  
Setkání uvede editorka české části antologie Lydie Romanská. 

 
 
Sobota 12. května v 13:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
VÁCLAVA JANDEČKOVÁ: KAUZA JAN MASARYK 
NOVÁ FAKTA A OKOLNOSTI ZAHÁJENÍ VYŠETŘOVÁNÍ 
NEVYJASNĚNÉ SMRTI V ROCE 2017 
Dne 10. března 1948 byl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk nalezen 
mrtvý pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Tato událost, 
vnímaná jako symbolická tečka za československou demokracií, zůstává 
jednou z největších záhad našich moderních dějin. Je vůbec ještě možné  
přijít v této kauze s něčím novým, pokud nevydají své tajemství ruské 
archivy? Václava Jandečková se o to ve své knize pokusila. Konfrontací 
velkého množství nepublikovaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií 
nabízí překvapivě nový pohled na celý případ a neznámá fakta, jež zasluhují 
pozornost. Policie případ znovu otevřela. 
Vydalo Nakladatelství Českého lesa. 
 

 
 
 
 
 



 
Sobota 12. května v 14:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
MARKÉTA HEJKALOVÁ: MĚJ MĚ RÁD/A 
Román plyne řekou času od začátku dvacátého století a v jejích dravých vírech  
se točí osudy lidí, rodů a generací. Odehrává se v několika zemích, vystupují v něm 
skutečné i fiktivní postavy a jejich životy se nečekaně prolínají. Dobro a zlo bojují  
o duši hrdinů nejen ve vypjatých okamžicích vzdoru proti násilí a totalitám,  
ale i ve všedních dnech. 
Knihu vydalo nakladatelství Hejkal. 
Kromě četby z románu Měj mě rád/a představí autorka také několik nových, dosud 
nepublikovaných povídek. 

 
 

Sobota 12. května v 15:00  
pravé křídlo Průmyslového paláce (salonek balkon vpravo) 
 
PETER GEHRISCH: BŘEMENO PAMĚTI  
JURIJ CHĚŽKA: KONEC POEZIE MALÉ KOMŮRKY 
Básník a překladatel Milan Hrabal představí první český výbor z poezie německého básníka, spisovatele, 
překladatele a vydavatele Petera Gehrische (1942), autora několik básnických sbírek, knihy krátkých próz,  
dvou románů a překladatele polské poezie, zejména Cypriana Kamila Norwida. Autorova náročná poezie plná 

zámlk a aluzí je silně ovlivněna zážitkem bombardování 
Drážďan a poválečního vývoje polsko-německého 
pohraničí. První český výbor z poezie lužickosrbského 
básníka Jurije Chěžky (1917-1944), jenž vystudoval 
Arcibiskupské gymnázium v Praze, zahájil studium 
bohemistiky, germanistiky a sorabistiky. Rukopisná 
básnická sbírka z roku 1937, vydaná posmrtně  
pod názvem  Poezija małej komorki , znamenala  
v lužickosrbském básnictví výrazný umělecký posun. Jeho 
tvorbu přervala válka. V říjnu roku 1944 zmizel poblíž 
Kragujevce v Srbsku a pravděpodobně zahynul  
při pokusu přejít k partyzánům. 
Překlad: Zuzana Bláhová-Sklenářová a Milan Hrabal 
 

 
17. května   v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
JANA ŠTROBLOVÁ :  DO NIKAM A   ODSTÍNY SVĚTLA  
Autorka bude číst z dosud nevydaného rukopisu  Do nikam , s podtitulem  Zbytky 
záznamů z útěku.  
„Strach jako stín až sem se za mnou táh / tajím dech puls jde tence přetence / 
jsme obutí jen ve svých šlápotách / každý z nás už má status běžence.“  
To je jedno ze zachovaných svědectví o útěku, jaký započal vlastně už vyhnáním z ráje 
a postupně postihuje celou planetu. Úmyslně potrhaná černá poéma se odvíjí od trochu 
pozměněné legendy o božím trestu za krádež jablka poznání. Dědičným hříchem je zde 
nemilosrdnost. Několika ukázkami ještě autorka představí právě vycházející a pocitově 
zcela odišnou bibliofilii  Odstíny světla , kde dává průchod své zálibě v barvách  
a různobarevných krajinách, jaké spolu s ní evokují i kresby Vojtěcha Kemennyho. 

 
 
 



 
 

22. května v 17:00  Alšovo náměstí 85/14, Písek 

VERNISÁŽ VÝSTAVY O HISTORII PEN KLUBU 
K 80. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO KONGRESU PEN KLUBU V PRAZE 
S PREZENTACÍ PUBLIKACE VLADIMÍRA KŘIVÁNKA  
SVĚDOMÍ SLOVA -  ČESKÝ PEN KLUB V PROMĚNÁCH DOBY 

 
 
24. května v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
JARDA ČERVENKA: BLÍZKÁ SETKÁNÍ  
(POVÍDKY ZE SVĚTA) 
Výbor z povídkové tvorby známého amerického autora českého původu zavádí čtenáře  
do nejrůznějších koutů naší zeměkoule – od amerických velehor přes peruánskou Amazonii, 
džungli kolumbijských deštných pralesů, subtropické ostrovy Florida Keys či kráter vyhaslé 
japonské sopky Fudži až třeba do opuštěných vápencových lomů na Korsice či nejednou také 
do Prahy. Společným jmenovatelem těchto próz jsou však vždy nečekaná a vzrušující setkání, 
vyprávěná s překvapující autorskou invencí.  
Povídky přeložili Jana Hojková a Robert Křesťan, knihu vydalo nakladatelství Akropolis. 

 
 
21. června v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
MARTINA SCHEPELERN-PUTÍKOVÁ: POVÍDKY MÉ MATKY 
Věra Stiborová (*1926) patří k českým spisovatelkám, jejichž kultivované dílo je pro 
svou nezaměnitelnou osobitost neodmyslitelné od toho nejdůležitějšího v poválečné 
české literatuře. Povídkový soubor Otavín je pečlivě promyšlená próza s rozvrhem 
jednoznačně autobiografickým, ovšem oproštěným od malicherné sebestřednosti.  
V každé z povídek autorka načrtává na rodinném půdorysu nějaký závažný problém, 
skutečně hluboké lidské dilema, které často sahá mnohem dále než k ní samé, k rodině 
či zobrazenému místu. Jde vždy o dilema obecně lidské a dotýkající se českých dějin. 
Povídky jsou stejně plaché jako jejich hrdinové, i když jde o lidi obdařené vnitřní silou. 
Věra Stiborová v této knize též mimo jiné vzdává hold rodnému Písku. 
O své mamince vypráví a ukázky z knihy Otavín čte dcera Martina Schepelern. 

 
 
6. září v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
KARLA ERBOVÁ: BALADA APPASSIONATA  / JAKUB FIŠER: HLASY 

 
Karla Erbová je jednou z nejvýraznějších představitelek současné 
české poezie, autorkou více než třiceti básnických knih a čtyř próz, 
nositelkou Ceny Jana Zahradníčka, Ceny města Plzně a tří Cen 
Bohumila Polana (poslední za sbírku  Na příkrém břehu světa ).  
Za normalizace nepublikovala, proto má mezi první básnickou 
sbírkou  Neklid  a druhou s názvem  Komu mé kosti  celých 35 let 
mlčení. Píše také prózu s náměty vesměs čerpajícími z historie  
a mytologie starověkého Řecka. K 85. narozeninám jí přijde popřát  
i její mladší kolega, plzeňský básník Jakub Fišer. Po více než dvou 
letech mu vyšla nová knížka poezie  Hlasy  s ilustracemi Vladimíra 
Kiseljova, a rád z ní několik básní přečte naší oslavenkyni.  

 
 



 
 

8. – 10. října  Obecní dům v Praze, Náměstí Republiky 5, Praha 1  

DĚJINNÉ PARALELY 1938 – 2018 
KONFERENCE K 80. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO KONGRESU PEN KLUBU V PRAZE 

 
 
11. října v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HANA  
 
Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to utrpení.  
A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí 
jiným. Jenže co když je přesto nevinen, všechno je jen shoda okolností a člověk  
je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá Mira  
se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody  
a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda 
z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji 
na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 
rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra.  
Knihu vydalo nakladatelství Host. 

 
 

18. října   v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
JIŘÍ HÁJÍČEK: SKICA DVOU DÍVEK (TUŽKA NA PAPÍRU) 

 
V roce 2018 uplyne 100 let od smrti 
Egona Schieleho.V souvislosti  
s tímto výročím vydává Egon 
Schiele Art Centrum Český Krumlov  
v německém a anglickém překladu 
povídku významného jihočeského 
spisovatele Jiřího Hájíčka  Skica dvou 
dívek , jejíž děj se odehrává  
v Českém Krumlově mezi lety 1910 
a 1918.  
 

 
 

25. října v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
LYDIE ROMANSKÁ: KLETBA PODLE JUSTINY  
 
Čtení z pětidílného generačního románu orientovaného na severní Moravu, Slezsko 
a Hlučínsko. Zahrnuje bezmála celé 20. století v jeho uzlových bodech, které 
významně poznamenávají život rodiny Zrubalů od poválečného vzmachu, útrapy 
druhé světové války, nástup Gottwaldova režimu a zklamání z tzv. socialismu, 
k téměř detektivnímu rozluštění záhady smrti všech mužských příslušníků rodiny 
Zrubalů. Tajemný zjev mladé dívky, který se průběžně zpřítomňuje, udržuje celý 
příběh, dovedený až do současné doby, v nepřetržitém napětí. 

 

 
 



 
22. listopadu v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
OLGA WALLÓ A RADKIN HONZÁK:   KDY ZAJÍT ZA 
PSYCHOLOGEM A KDY ZA PSYCHIATREM? 
 
Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem? Jen jediný: Psychiatr má klíče. 
Pousmání vyvolávající příměr, ale jak je to ve skutečnosti? Co jsou zač psychiatři, 
jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem, nakolik nám ten nebo onen může 
pomoci, co spadá do jejich kompetence? 
Na vaše otázky budou odpovídat psycholožka, překladatelka a spisovatelka Olga 
Walló a psychatr, vysokoškolský pedagog, spisovatel a publicista Radkin Honzák.  

 
 

29. listopadu v 17:00 Cafe Central, Rybná 8, Praha 1 
 
VÁCLAVA JANDEČKOVÁ: KAUZA JAN MASARYK 
NOVÁ FAKTA A OKOLNOSTI ZAHÁJENÍ VYŠETŘOVÁNÍ NEVYJASNĚNÉ 
SMRTI V ROCE 2017 
 
Dne 10. března 1948 byl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk nalezen mrtvý 
pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Tato událost, vnímaná jako 
symbolická tečka za československou demokracií, zůstává jednou z největších 
záhad našich moderních dějin. Je vůbec ještě možné přijít v této kauze s něčím 
novým, pokud nevydají své tajemství ruské archivy? Václava Jandečková se o to 
ve své knize pokusila. Konfrontací velkého množství nepublikovaných a 
kupodivu téměř nevyužitých archiválií nabízí překvapivě nový pohled na celý 
případ a neznámá fakta, jež zasluhují pozornost. Policie případ znovu otevřela. 
Vydalo Nakladatelství Českého lesa. 
 

 
 

Změna programu vyhrazena. 
 

Za podporu děkujeme: 
 

 
 
 
  
 
 
 

Akce Českého PEN klubu se konají s finanční podporou společnosti ICZ, generálního partnera ČeskéhoPENklubu, 
společnosti RSJ,  Magistrátu hlavního města Prahy a Státního fondu kultury ČR..  
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