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Levhartice v Národní knihovně 
 
Praha, Klementinum: V Londýně žijící autorka Iva Pekárková přijela v květnu do Prahy 
na veletrh Svět knihy 2014. Kdo ji tam nezastihl, může svou chybu napravit díky 
dalšímu podvečernímu Setkání s… Národní knihovny ČR. Ve čtvrtek 29. května bude 
spisovatelka číst ze svých nejnověji vydaných knih Levhartice i Péra a perutě a poté 
pobeseduje se čtenáři. 
 
Do Národní knihovny ČR si přijde ve čtvrtek 29. května se svými čtenáři popovídat Iva 

Pekárková, která bude také číst ze své nejnovější knihy Levhartice i ze znovu vydaného 

titulu Péra a perutě. Spisovatelka studovala mikrobiologii a virologii na přírodovědecké 

fakultě, ale krátce před dokončením studia v roce 1983 emigrovala. Zakotvila v Americe, kde 

vystřídala několik zaměstnání, včetně povolání barmanky, sociální pracovnice a newyorské 

taxikářky. V roce 1997 se vrátila do Prahy, kde krátce působila v redakci MF DNES. Od roku 

2005 žije v Londýně. Literární činnosti se věnuje od začátku 80. let, v zahraničí své prózy 

uveřejňovala v exilových časopisech, v angličtině publikovala povídky a články v 

severoamerických a kanadských magazínech (mj. The Idle, The New York Times, Sunday 

Supplement a Penthouse).  

Je autorkou mnoha knih (Péra a perutě, Můj život patří mně, Třicet dva chwanů, Do Indie 

kam jinam, Šest miliard Amerik, Sloni v soumraku, Jaxi taksikařím…), přičemž z posledních 

dvou bude předčítat v rámci květnového klementinského Setkání. „Klementinum v sobě nese 

spoustu vzpomínek. Je to nádherný, vznosný prostor, který na mě a mé kolegy ze studií silně 

zapůsobil,“ vypráví Iva Pekárková. „Budu číst buď z loňského románu Levhartice, anebo ze 

‘staronového‘ románu Péra a perutě, který vyšel původně v nakladatelství manželů 

Škvoreckých 68Publishers, a letos v dubnu vyjde v Mladé frontě. Knihu Péra a perutě jsem si 

v roce 1985 odvezla s sebou do emigrace ve vlastní hlavě, protože jsem neznala jiný 

způsob, jak ji propašovat na Západ. Okolnosti vzniku Levhartice jsou prozaičtější: 

nastudovala jsem všechno potřebné v Londýně, kde už osm let žiju, a příběh hlavní hrdinky, 

to je předělaný a zdžezovaný příběh jedné mé londýnské kamarádky,“ prozradila 

spisovatelka, která má ráda přímý kontakt se svými čtenáři: „Našla jsem už díky svému psaní 
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a jeho prezentaci spoustu spřízněných duší ze všemožných měst a vesnic; lidí, které bych 

jinak nejspíš vůbec nepoznala.“ 

 

Setkání s… Ivou Pekárkovou proběhne ve čtvrtek 29. května 2014 od 17.30 hod. 
v Zasedacím sále v 1. patře Národní knihovny ČR. 
 

 
          
 


