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Pavel Pešát

Jaroslav Svoboda

V roce 1969, v roce čínského znamení Kohouta, se ve světě stala řada zajímavých událostí: Beatles 

odehráli svůj poslední veřejný koncert, poprvé vzlétl nadzvukový letoun Concorde, lunární modul Eagle přistál 

s americkými astronauty na Měsíci a v Náchodě se narodil Pavel Pešát. Toto město má tendenci přitahovat k sobě 

literární duchy – mimo jiné je spjato se jménem Boženy Němcové, je rodištěm českého spisovatele a exilového 

vydavatele Josefa Škvoreckého. Začínající spisovatel Pavel Pešát má své rodné město a také celé Náchodsko 

rád. S literárními pokusy začínal už jako desetiletý chlapec. Jeho touhu po psaní v něm nejspíš probudili rodiče, 

prarodiče a náchodský genius loci. Maminka a děda mu četli a vyprávěli pohádky a tatínek mu úžasně zajímavě 

líčil různé příběhy ze svého i cizích životů. Sám o sobě tvrdí, že s láskou v srdci k určitým věcem se člověk už 

narodí. V každém případě jej nikdo k psaní nikdy nenutil; čínské znamení Kohouta je charakteristické svou 

pilností, tudíž už jeho první publikované texty – kulturní články a příběhy – se objevovaly v Hradeckých novinách

a jejich příloze Víkendová káva před více než desetiletím. Mezi jeho spisovatelské vzory patří například Ota Pavel 

či William Saroyan.

Pavel Pešát vystudoval bohemistiku a germanistiku se zaměřením na učitelství na FF UK v Praze. Po 

ukončení studia začal pracovat jako pedagog a s neochvějným entuziasmem učí dosud. Potkat ho dnes můžete 

na Střední škole obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Jeho altruistické cítění se projevuje i ve společenských 

aktivitách. Od roku 1994 se věnoval ve svém volnu dětem z Dětského domova v Nechanicích. Podílel se na 

utváření jejich volnočasových aktivit, s bývalou přítelkyní si děti brali i domů a podnikali s nimi výlety. Ze zážitků 

s nimi neustále čerpá inspiraci pro svou tvorbu příběhů z „děcáku“. Povídky s touto tematikou mu zatím vycházejí 

ve Škrabopisu a také v internetovém časopise Lžička v šuplíku. Dále vede již šest let organizaci Kořeny člověka

(viz web: www.korenycloveka.com), kde pořádá akce pro všechny lidi bez rozdílu věku, kteří mají rádi pohyb 

v přírodě a rádi poznávají nová místa; prostě pro kohokoli s otevřeným srdcem, kdo nechce trávit víkendy doma. V 

posledních letech se zaměřuje na víkendové akce pro rodiče s dětmi, jejichž vyvrcholením jsou každoroční letní 

pobyty v Dlouhých Rzech v Orlických horách, jejichž součástí je pro zájemce i výuka angličtiny a němčiny.

V současné době žije Pavel Pešát s rodinou v Týništi nad Orlicí, kde četl při nedávném Podzimním 

maratónu východočeských spisovatelů ukázky ze své prózy. Průběžně také pracuje na knize autobiografických 

povídek, které uveřejňuje v almanaších Spolku přátel krásného slova, jehož členem je od roku 2007, nebo v 

literárně-kulturní ročence Tahy. S jeho tvorbou se můžete seznámit také na stránkách jičínského ČAJe a v prosinci 

loňského roku mu vyšla povídka Naši kamarádi z podhradí v bulletinu Kruh.
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