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Jan Paul představí knihu O štěstí v umírání

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně představí Jan Paul knihu O štěstí 

v umírání a bude besedovat na téma umírání v naší společnosti. Pořad proběhne ve 

středu 24. října od 17 hodin v sálku hudebního oddělení.

O knize:

Jan Paul osobitým jazykem zaznamenává nevšední příběh své matky, statečné ženy, která 

s pomocí rodiny překonala nejchmurnější lékařské prognózy a nakonec zemřela doma v kruhu 

svých blízkých. Autor v knize reflektuje i osudy umírajících ve stávajícím systému zdravotní 

péče. Kniha je o cestě zbavování se strachu ze smrti, důvěrnou výpovědí o vůli, naději a víře, 

je o potkávání, míjení a opětovném setkání, když si vzal autor matku po krátké hospitalizaci 

domů a provázel ji do posledního vydechnutí. Silný iniciační prožitek přivedl autora na cestu 

vlastní změny, k nalezení nových hodnot a osobního štěstí. Každý člověk má tuto jedinečnou 

šanci, to je poselství knihy, která může být posilou, podnětem a inspirací všem, kteří se 

ocitnou v podobné situaci. 

O autorovi:

Jan Paul (nar. 31. 10. 1956 v Příbrami) je malíř, výtvarný kritik, publicista a prozaik. 

V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. Vyučil se aranžérem a vykonával 

různá zaměstnání jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař či arteterapeut. V letech 1979–1985 

studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2004 se věnuje pouze malbě 

a sochařství, maluje prsty, bez použití štětců. Psaní prózy se systematicky věnuje od roku 

2003, sbírka povídek Deník pošetilého milence (Barrister & Principal 2006) je jeho prvotina. 

Autor je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Žije a pracuje v Praze. Více 

informací o autorovi lze nalézt na jeho osobních stránkách: www.paul.cz
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