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Pořadatelé z městského kul-
turního střediska jarního Autor-
ského čtení v Národním domě 
v Třebíči si pozvali jako hosta jed-
noho nejčtenějších českých auto-
rů Michala Viewegha. 

A těsně před zahájením akce pro-
žívají nemalé obavy, zda se spisova-
tel dostaví. Kámen jim padá ze srdce 
asi čtvrt hodiny před zahájením, kdy 
Viewegh hlásí příjezd.  

Ještě před tím, než se dostane ke 
slovu, dostane příležitost zahrát 
kapela při třebíčském gymnáziu a 
svoje výtvory přečtou studenti této 
školy.   

Pak už za hlavní stůl usedá spiso-
vatel a málokdo by hádal, že pro-
šel nelehkým zdravotním obdobím, 
kdy mu praskla aorta a pohyboval se 
na hranici života a smrti. 

Ani pak pro něj nenastalo šťast-
né období, Viewegh netají výpadky 
paměti i zhoršený zrak. Nejprve čte 
ze své knihy Můj život po životě prá-
vě z období rekonvalescence. 

„Některý kritik označil knihu za 
ubrečenou a já mu dávám za prav-
du,“ říká spisovatel. Některé pasáže 
záměrně vynechává, ještě jsou pro 
něj příliš čerstvou připomínkou 
nelehkého období. 

Pak odlehčuje atmosféru čtením 
z knihy Krátké pohádky pro unave-
né rodiče, které jsou určitou auto-
biografi í. I když ani ukázky z před-
chozí knihy nepostrádají sebeironii 
a nadhled.

Při následné besedě zaznívá, že 
spisovatel měl obavu, zda se kniha 
Můj život po životě vůbec bude číst. 
Nakonec se ukázalo, že to byl tah 
správným směrem.  

První dotaz z publika chce znát 

MICHAL VIEWEGH na autorském čtení v Národním domě v Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

Politickou situaci u nás již nesleduji, 
říká spisovatel Michal Viewegh

názor spisovatele na současnou situ-
aci ve státě ve společnosti. “Politiku 
vůbec nesleduji a myslím si, že mám 
právo ji pomíjet,“ dopovídá Viewegh.

Připomíná, že napsal dvě objemné 
knihy o stavu politiky a myslí si, že 
na tomto poli má odpracováno. Při-
pouští, že tehdejší sbírání materiálu 
znamenalo být v obraze a mluvit se 
spoustou lidí, kteří netajili někte-
ré neblahé skutečnosti ve vrcholné 
politice. 

„Musím přiznat, že už jsem byl na 
druhém břehu a když jsem se vrátil, 
tak se mně ta problematika odcizila,“ 

vysvětluje. Už rok a půl se nedívá na 
zprávy. 

„Víte, něco takového, co jsem prožil 
já, člověka hodně změní. Nevím, co 
jsem prožil během klinické smrti, ale 
moje žena vedle mě viděla stát anděla 
a já nemám důvod jí nevěřit,“ vzpo-
míná Viewegh.

Nemoc ho změnila, kdy se ze 
zpupného racionalisty přeměnil na 
člověka, který vnímá život ve zcela 
jiných souvislostech než před nemo-
cí.   

Na dotaz, jaké má tvůrčí plány, 
říká, že psaní už mu zdaleka tak ne-

jde jako dřív. „Mám námět, co by 
dělal sňatkový podvodník, který má 
více žen, kdyby přišel v rámci podob-
né nemoci o paměť. Jak by to prožíval, 
když by si nepamatoval, jak to dřív 
prováděl,“ nastiňuje spisovatel. Při-
znává, že mu zpracování zatím moc 
nejde a také ho od něj jeho manžel-
ka odrazuje. 

Následující dotaz směřuje k tomu, 
zda si zapamatoval, co v předešlých 
knihách napsal a zda si příběhy tře-
ba pročítáním neobnovoval. „ Tak 
to jsem nedělal ani před nemocí ani po 
ní,“ říká. 

Na druhou stranu si často usednul 
před regálem, kde má všechny na-
psané knihy vyrovnané a podivoval 
se, kolik toho napsal. „Ale žádnou 
jsem odtud nevytáhnul,“ doplňuje. 

Před rokem, kdy Viewegh přijet 
kvůli nemoc nemohl, zastoupil ho 
jeho kamarád spisovatel Petr Šab-
ach. Následuje pohotová Viewegho-
va otázka: „Co jste  pili?“ Což mnohé 
vysvětluje o jejich vztahu.

„Mezi námi dvěma je jeden veliký 
rozdíl, on pije již před besedou, já až 
po ní,“ rozesměje Viewegh publi-
kum. Připouští, že se oba spisova-
telé mají rádi, ale vídají se poměrně 
málo. 

„Setkat se s ním bývá velice náročné. 
Po sedmé sklenici mi říká Míšo a objí-
má mě kolem krku. Jen musím upozor-
nit, že je to heterosexuál, ale v té chvíli 
ztrácí zábrany,“ usmívá se Viewegh. 

Zdůrazňuje, že se ale mají oba veli-
ce rádi a vzájemně se respektují a 
pojí opravdové dlouholeté kamarád-
ství. „Náměty hledáme každý někde 
jinde, on převážně v hospodě,“ dodává 
spisovatel Viewegh.    -zt-

Chtějí zlepšit stav 
celé silnice

Společné memorandum připravu-
je místostarosta Třebíče Pavel Pacal ve 
spolupráci s odborem dopravy měst-
ského úřadu a přilehlých obcí u silnice 
vedoucí z Jindřichova Hradce do Brna, 
označení silnice I/23. Chtějí upozornit 
ministerstvo pro místní rozvoj a minis-
terstvo dopravy na důležitou silnici, kte-
rá je však ze strany státu zanedbávána. 

„Chceme zvýšit význam silnice I/23, 
která je pro náš region velmi důležitá, ale 
pozornost a investice státu tomu neodpo-
vídají,“ sdělil Pavel Pacal, který o tom-
to záměru jednal v Rosicích u Brna, 
Zastávce u Brna a Náměšti nad Osla-
vou. Dálková doprava ve směru Brno – 
České Budějovice je naváděna po dálni-
ci D1 na Humpolec a poté na jih, což je 
fakticky zajížďka 42 kilometrů. 

Místostarosta Pacal také upozornil, že 
ministerstvo pro místní rozvoj nyní při-
pravuje dokument územního rozvoje, 
kde se počítá s novým zařazením silnic.

„Myslíme si, že silnice číslo 23 pat-
ří mezi významné spojnice mezi výcho-
dem a západem republiky. Spojuje i měs-
ta s památkami UNESCO a obě jaderné 
elektrárny. Proto si zaslouží i větší investi-
ce,“ zdůraznil Pacal. -zt-

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. 
Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý 
komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, 
elektricky ovládaná okna či centrální zamykání. Například 
model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 
189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. 
Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku 
last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu
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