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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou 
 
Bečov nad Teplou, 13. května 2015 

Ve středu 13. května se v koncertním sále Základní umělecké školy Josefa Labitzkého v Bečově nad 

Teplou uskutečnilo veřejné setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou 

spojené s autogramiádou a prodejem knih.  

 

Vlastimil Vondruška, vzděláním historik a etnolog, patří mezi naše přední spisovatele. Dlouhodobě 

se věnuje tvorbě historických románů i populárních či odborných knih, z nichž mnohé vznikly ve 

spolupráci s jeho ženou Alenou Vondruškovou. Ta je vždy zároveň také první čtenářkou, rádkyní i 

kritičkou vznikajících rukopisů, a jak sám pan Vondruška říká: „Očekáváme od sebe pochválení. Když 

nepřijde, nastane polemika.“ O tom, že tyto tvůrčí polemiky jsou plodné, svědčí i množství a úspěch 

publikovaných knih. 

 

Před podvečerní besedou se čtenáři zavítal Vlastimil Vondruška na Státní hrad a zámek Bečov. Po 

návštěvě bečovského Edukačního centra, kde mu bylo představeno zázemí pro vzdělávací aktivity, 

probíhající programy i některé využívané pomůcky, zamířil na středověký hrad. Po něm si prohlédl 

rovněž relikviář sv. Maura i prezentované zámecké interiéry. „Bylo nám ctí, vzpruhou i příjemnou 

odměnou, přivítat u nás pana doktora Vondrušku. Setkání s takovou osobností člověka vždy 

obohatí, a to jak po odborné, tak po lidské stránce. Jeho záměr vzbudit u veřejnosti zájem o historii 

je nám velmi sympatický a blízký. Podobný cíl, i když s použitím jiných prostředků, si dlouhodobě 

klademe i my, když se snažíme nabízet edukační programy a aktivity nejen pro děti. V posledních 

letech nám v tom velmi pomáhá zapojení se do projektu Památky nás baví, díky čemuž mohlo být 

přímo na objektu zřízeno Edukační centrum,“ prozradil kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský.  

 

Krátce před avizovaným programem zvládl Vlastimil Vondruška ještě dvacetiminutové setkání 

s dětmi z kmene Strážců pokladů fungujícím při státním hradu a zámku, kteří se na svých schůzkách 

velkou měrou věnují poznávání místa, ve kterém žijí, a jeho historie.  

 

Vlastní vystoupení pro veřejnost bylo zcela v režii Vlastimila Vondrušky, který dokázal publikum 

zcela zaujmout poutavým vyprávěním o své spisovatelské profesi i o myšlení, uvažování a 

každodenních strastech i radostech našich předků.  

 

Akce se konala pod záštitou starostky města Bečov nad Teplou Olgy Halákové, na organizaci se 

podíleli Státní hrad a zámek Bečov, společnost LaNova Consulting s.r.o. a  Základní umělecká 

škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou. 

 

 
Kontakt: 
Mgr. Dagmar Wizovská, koordinátorka Edukačního centra Bečov, tel. 777 454 384, wizovska.dagmar@npu.cz  

Lada Lapinová, B.A. LaNova Consulting s.r.o., tel. 602 100 126 lapinoval@seznam.cz 
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Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška navštívil na Státním hradu a zámku Bečov Edukační 

centrum i dosud nepřístupný středověký hrad, který prochází svojí obnovou.  

 

 

    
Před veřejným programem se Vlastimil Vondruška setkal s dětmi z bečovského kmene Ligy lesní 

moudrosti Strážců pokladů, se kterými si popovídal o svém spisovatelském povolání.  

 
 

    
V hodinu a půl trvajícím vystoupení dokázal Vlastimil Vondruška publikum zcela zaujmout poutavým 

vyprávěním o své spisovatelské profesi i o myšlení, uvažování a každodenních strastech i radostech 

našich předků.  

 


