
 

 

 

Diplomacie a literatura. Předvánoční beseda s autorským čtením 

Čtvrtek 15. prosince, 14.00-15.30 

ÚMV, Nerudova 3, Praha 

Diplomacie a literatura měly k sobě odjakživa blízko. Jejich hlavními zbraněmi a nástroji jsou totiž pouhá 

slova. Slova vyřčená, slova zaznamenaná, ať na papíře nebo jen elektronicky. Již od Machiavelliho 

Vladaře využívají diplomaté svých zkušeností ze setkání s jinakostí či exotikou jako zdroje pro psaní 

a reflexi světa. Dnes jim možná literatura slouží i jako únik od stereotypu a byrokracie moderní 

diplomatické služby. Také celá řada současných českých diplomatů a diplomatek publikovala významné 

cestopisy, vědecké publikace, literaturu faktu, memoáry či překlady. Jen málo z nich se však vydalo do 

oblasti fikce, ve které se život diplomata projevuje nejosobitěji, nejniterněji, ale i nejzastřeněji. 

Předvánoční beseda Ústavu mezinárodních vztahů představí v diskusi o životě mezi Černínským 

palácem, ambasádami a psacím stolem tři autory a autorku, kteří zároveň u šálku kávy či čaje a sušenek 

přečtou ukázky ze svých knih, které budou také na místě k prodeji.  

Petr Drulák, diplomat, vědec a esejista, autor knihy Umění, mystika a politické jednání 

Marek Toman, diplomat a spisovatel, autor románu Chvála oportunismu 

Veronika Matysová, diplomatka a spisovatelka, autorka připravovaného románu Pouštní včela 

Tomáš Kafka, diplomat a básník, autor sbírky Můj vlas na řece Misůri 

  

Provází Ondřej Horký-Hlucháň, Ústav mezinárodních vztahů.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Čtvrtek 15. prosince, 14.00-15.30 

 

Ochutnávka z tvorby autorů 

 

Petr Drulák  

Umění, mystika a politické jednání, 2016, Novela Bohemica 

Metafory studené války, Interpretace politického fenoménu, 2009, Portál 

Politika nezájmu, Česko a Západ v krizi, 2006, Slon 

Teorie mezinárodních vztahů, 2003, Portál 

 

 

Marek Toman 

Chvála oportunismu, 2016, Torst 

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese, 2014, Argo 

Frajer, 2011, Argo 

Můj Golem, 2009, Argo 

Citoskelety, 2002, Host 

 

Veronika Matysová  

Pouštní včela (vyjde v první polovině roku 2017 v nakladatelství Brána)  

Poplach v Tabulkově, 2016, Knižní klub 

Příběhy pavoučka Alfonse, 2014, Grada 

Pavoučí příběhy, 2014, Grada 

Míša v síti, 2013, Knižní klub 

Patricie, 2012, Knižní klub 

Tomáš Kafka 

Můj vlas na řece Misůri, 2012, Smršť 

Verše v roce, 2005, Petrov 

Ze světa, 1996, Petrov 

Kvaše, 1994, Nakladatelství Q 

Padesát odstínů od rýmů Kafky 


