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Představení knihy rozhovorů Rád jsem vás poznal 2 
 
 
Ve středu 28. dubna od 17 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
představí publicista Bohuslav Matyáš knihu rozhovorů Rád jsem vás poznal 2.  
Hosty budou filmový historik Pavel Taussig a muzikant Martin Hrbáč, který se postará 
i o hudební doprovod. Trojici vystupujících doplní soudce a spisovatel Josef Holcman.  
Kniha obsahuje celkem 13 rozhovorů z let 2003 až 2009 a navazuje na první díl knihy 
rozhovorů, který vyšel v roce 2003. Závěrem jsou uvedeny medailony tázaných osobností. 
K dalším osobnostem, s nimiž v knize autor rozmlouvá, patří Milan Togner, Alois Skoumal, 
Lubomír Smiřický, Pavel Dostál, Jan Rokyta, Richard Jaroněk, František Okénka, Dalibor 
Malina, Moarch Miško Eveno, Jiří Rohel a Hana Maciuchová.  
Beseda je součástí cyklu autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro Vsetín/Zlín 
2010. 
 
Bohuslav Matyáš (*1942) – publicista, novinář. Vystudoval bohemistiku a historii na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. V 60. letech působil jako rozhlasový redaktor 
v olomouckém studiu Čs. rozhlasu a spolupracoval s řadou deníků a periodik. V období 
Pražského jara spoluvytvářel progresivní část redakce olomouckých novin, v srpnu 1968 byl 
hlasatelem tamního rozhlasového protiokupačního vysílání. Když mu pak byla novinářská 
činnost znemožněna, vystřídal několik zaměstnání v dělnických profesích. Po rehabilitaci mu 
bylo v roce 1990 vráceno členství v Syndikátu novinářů ČR, externě pracoval v AZ radiu 
Zlín, publikoval ve Zlínských novinách, nyní působí v kulturním časopise ZVUK Zlínského 
kraje. Je členem Obce spisovatelů, knižně vydal: Nejme čistého vína! Fejetony. Olomouc 
1995. Rád jsem vás poznal (14 rozhovorů). Velehrad 2003. 
Zdroj: kniha Bohuslava Matyáše Rád jsem vás poznal 2. Vydáno v Uherském Hradišti 2009. 
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