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Beseda Staré plzeňské hostince s Knihovnou města Plzně připomene 
v  Pivovarském muzeu historii pohostinství našeho regionu 

 

Pivovarské muzeum ve spolupráci s Knihovnou města Plzně nabídne další 
vzpomínkové odpoledne k tématu plzeňských hostinců, a to 20. září od 16:30 
ve výstavní síni v prostoru tzv. valečky. Jedná se již o druhé pokračování 
čtenářské besedy, která se zde konala v červnu jako doprovodná akce 
k výstavě Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty. Slova se opět 
ujmou tři dámy, plzeňská pamětnice Taťána Kořenková a Markéty Maškovská 
a Skálová z Knihovny města Plzně. Markéta Maškovská jako autorka výstavy 
provede zájemce nejen po gastronomické historii Plzně, ale ve čtených 
ukázkách a výstavce představí i knihovní fond, který se problematice věnuje. 
Zatímco červnové odpoledne bylo zaměřeno na dobu Rakouska-Uherska, 
tentokrát máme příležitost zavzpomínat si na období od první republiky až 
po 60. léta 20. století. Hudební doprovod obstará opět kapelník Plzeňských 
heligonkářů Josef David. 

V rámci výstavy Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty je letos již 
podruhé prezentován regionální fond Knihovny města Plzně ve svém vzpomínkovém 
a čtenářském odpoledni. „První díl pořadu proběhl již letos v červnu a setkal se 
s velkým ohlasem. Diváci, kteří zaplnili valečku Pivovarského muzea, strávili příjemný 
čas se vzpomínkami na staré dobré časy v plzeňských hostincích. S mojí kolegyní 
Markétou Skálovou z Knihovny města Plzně jsme jim přiblížily nejen výstavu, ale také 
knihovní fond, který se dané problematice věnuje,“ říká Markéta Maškovská. Ta měla 
lví podíl nejen na realizaci výstavy, ale představuje zde i svou knihu Staré plzeňské 
hostince. „Veselo bylo nejen při četbě humorných pasáží z knih, ale i díky hudebnímu 
doprovodu kapelníka Plzeňských heligonkářů Josefa Davida, který hned od začátku 
spokojené obecenstvo rozezpíval. Laskavý a nostalgický nádech celému odpoledni 
dodala svými milými vzpomínkami a vyprávěním i plzeňská pamětnice Taťána 
Kořenková. Zatímco červnové odpoledne bylo věnováno době Rakouska-Uherska, 
tentokrát máme příležitost zavzpomínat si na období od první republiky až po 60. léta 
20. století. Akce proběhne 20. září 2017 v 16:30 v Pivovarském muzeu a vstup je 
opět zdarma, “ srdečně zve plzeňská knihovnice.  
 



 

Kontakt pro média: 

Mgr. Markéta Maškovská, Oddělení informačních služeb a studovna 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel. 378 038 205, e-mail: studovna@plzen.eu 
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