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NA VÍDEŇSKOU KÁVU S VÍDEŇSKÝM SPISOVATELEM 
 
Ve středu 11. 3. 2015 do Ústí zavítá rakousko-český spisovatel Stanislav 
Struhar. 
 
Vídeňský nádech získá tuto středu ústecká kavárna Resslovka, a sice hlavně 
díky česko-německému autorskému čtení vídeňského spisovatele Stanislava 
Struhara. Tento autor, pocházející z moravského Zlína, všem milovníkům dobré 
kávy a ještě lepší literatury bude číst ze svého nejnovějšího románu Das 
Gewicht des Lichts (2014), jenž byl v loňském roce přeložen do češtiny pod 
názvem Váha světla. „Vstup na tuto akci je přirozeně zdarma, a to hlavně 
zásluhou Rakouského kulturního fóra, které pana Struhara do Česka pozvalo,“ 
uvedla za organizátory vedoucí ústecké katedry germanistiky doc. Renata 
Cornejo. 
 
Román Váha světla, odehrávající se před poutavou kulisou Říma a Ligurie, 
vypráví subtilně poetickým jazykem příběh mladého Rakušana, který se po 
dvou prožitých tragédiích znovu rozhoduje začít v cizině nový život. Po matčině 
smrti doprovází Fabian svého strýce na cestě z Vídně do Říma. Zde poznává 
Lucillu a zamiluje se. Řím se tak stane jeho novým domovem. Neštěstí si ho 
však znovu najde, a tak se stěhuje do Ligurie, aby se zde postaral o 
prázdninové byty strýce. Jako cizinec mezi cizinci se znovu snaží začít nový 
život.  
 
Spolupráce ústeckých germanistů s Rakouským kulturním fórem a dalšími 
rakouskými kulturními a vzdělávacími institucemi běží již řadu let,  díky ní byla 
pro ústecké studenty a zainteresovanou veřejnost v loňském roce otevřena 
v prostorách univerzitní Vědecké knihovny tzv. Rakouská knihovna. „Autorské 
čtení pana Struhara jsme zařadili mezi sérii akcí, jimiž letos slavíme 25. výročí 
založení naší katedry,“ zmínila závěrem docentka Cornejo. 
 
Česko-německé čtení se uskuteční ve středu 11. 3. 2015 od 17:00 h v kavárně 
Resslovka v sousedství univerzitního kampusu na Klíši (Resslova 1739/16). 
Vstup je volný. Akce se uskuteční s podporou Rakouského kulturního fóra. 
 
Kontakt: doc. Renata Cornejo, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky FF UJEP, 

   renata.cornejo@ujep.cz, 475 286 489 
 
Stanislav Struhar (*1964, Gottwaldov, dnes Zlín) emigroval v roce 1988 spolu 
s manželkou do Rakouska, dnes žije a působí ve Vídni. Od mládí se věnuje 
básnické a prozaické tvorbě, nejprve v českém, brzy ale už v německém 
jazyce. V roce 1999 debutoval v Rakousku básnickou tr ilogií Der alte Garten / 
Stará zahrada, psanou ještě převážně česky. V roce 2002 byl v Rakousku 
uveřejněn jeho první román Das Manuskript (Rukopis), další román  s názvem 
Opuštěná zahrada vyšel v České republice o dva roky později. Poté 
následovala již jen německy psaná díla: 2005 román Eine Suche nach Glück 
(Hledání štěstí, česky 2007), 2013 povídky Fremde Frauen (Cizinky, česky 
2013), 2014 román Das Gewicht des Lichts (Váha světla, česky 2014). V únoru 
2015 vyšla poprvé v České republice také i jeho básnická trilogie Stará 
zahrada, v Rakousku má letos vyjít jeho další román pod názvem Die 
vertrauten Sterne der Heimat (Známé hvězdy domova).  
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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