
 
  
 
 

 

 

Patrik Banga uvedl svou Skutečnou cestu ven v Knihovně Václava Havla. 

Novinář, moderátor a muzikant Patrik Banga pokřtil v pátek 4. listopadu 

2022 v Knihovně Václava Havla svou novou knihu Skutečná cesta ven. Ta se 

tematicky vrací do devadesátých let na pražský Žižkov a popisuje 

bezútěšnost situace tamní romské komunity, stereotypy, předsudky 

a násilí, s nimiž se museli Romové vyrovnávat, pokud chtěli najít své místo 

na světě. Bangovi se to podařilo, vypracoval se mezi elitní české novináře. 

Knihu začal psát na začátku nového tisíciletí po návratu z práce s uprchlíky 

v Černé Hoře, kam odjel v pouhých sedmnácti letech a kde jako reportér 

začínal. Dokončil ji však až po patnáctileté pauze a letos vyšla 

v nakladatelství Host.  
 

Jejím kmotrem měl být původně spisovatel, historik a ředitel nakladatelství Academia 

Jiří Padevět, ten však onemocněl, a kniha tak nakonec měla kmotry dokonce tři. Spolu 

s autorem ji pokřtili scenárista a režisér Václav Marhoul, spisovatel a dramaturg 

Knihovny Václava Havla Jáchym Topol a spisovatelka Petra Dvořáková. 

 

„Patrik Banga je výjimečný chlapík. Není divu, vždyť i v našem celkem poklidném světě 

musel od útlého dětství žít jako skutečný dobrodruh.  Ať už se rval na žižkovských 

ulicích, zmítal se v milostných vášních, či se třeba bez koruny ocitl v rozstříleném 

Srbsku, díky vlastní houževnatosti se vždy vydrápal ze dna. A nyní se mu o tom všem 

podařilo napsat vynikající knihu. Navíc píše s vtipem, švihem a skutečnou elegancí!“ říká 

Jáchym Topol.  

  

Při křtu vystoupil Patrik Banga i jako muzikant se svou kapelou Trio Romano. Uvedení 

knihy živě přenášela Romea TV a záznam z akce je k dispozici zde.  

 

Skutečná cesta ven může být vnímána jako záznam doby, drsné svědectví i syrová 

výpověď o tom, jak se žilo na pražském Žižkově, zároveň je ale i svědectvím 

o mimořádném odhodlání a vůli jednoho člověka. Banga v ní upozorňuje na situaci lidí, 

kteří neměli šanci získat kvalitní vzdělání a byli „předurčeni“ k tomu, aby zůstali 

vyloučeni na okraji společnosti. A přestože ani dnešní situace Romů stále není úplně 

uspokojivá, čtenář musí pozitivně hodnotit to, že se česká společnost dokázala ohledně 

předsudků přece jen posunout. „V některých místech, například v jedné škole na Kladně, 

ale segregace pokračuje. Bude trvat ještě několik generací, než se situace reálně posune. 

Knihu jsem psal jako svůj vlastní pohled na věc — a každý ho nemusí přijmout. Třeba to 

někdo viděl jinak. Ale byl bych rád, kdyby se lidé zamysleli nad tím, čím vším si často 

museli projít současní čtyřicátníci,“ říká Patrik Banga.  

 

V současné době vzniká audioverze knihy Skutečná cesta ven, kterou připravuje 

vydavatelství audioknih OneHotBook. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hfn04D4zRoA


 

 

V případě, že budete mít o knihu Skutečná cesta ven zájem, rád Vám ji poskytnu jako 

recenzní výtisk či recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat 

kontakt na autora v případě, že byste měli zájem o rozhovor. 

  

Za nakladatelství Host s díky za spolupráci, 

 

 

Radek Štěpánek 

stepanek@hostbrno.cz 

+420 723 877 917  

 

 


