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(V Plzni 09. 06. 2018) 
 

 
 

 
Za Miroslavem Horníčkem do městské knihovny 

 
aneb Hovory o „H“ 

 
V úterý 12. června v 17:00 zažije Knihovna města Plzně další setkání příznivců 
spisovatele Miroslava Horníčka. 100. výročí narození, které by plzeňský rodák 
oslavil v listopadu, připomíná série pořadů vztahujících se k jeho životu a 
tvorbě. Jedná se o tematicky zaměřené besedy v Polanově síni v ústřední 
budově KMP, spojené s prezentací knih M. Horníčka. Pátý díl cyklu Hovory o 
„H“ bude věnován tématu Cestování a oblíbená místa. Frankofonní a italskou 
oblast, o které M. Horníček často psal, zde představí Alena Vávrová, Helena 
Ježková a Věra Kubová.  
 

 
Spisovatel, herec a výtvarník Miroslav Horníček se narodil 10. listopadu 1918 v Plzni. 
K 100. výročí jeho narození připravila Knihovna města Plzně v tomto roce cyklus 
osmi pořadů vztahujících se k jeho životu a tvorbě. Od února do listopadu se mohou 
diváci setkat se zajímavými hosty, kteří zavzpomínají nejen na M. Horníčka, ale 
představí i jeho poutavé knihy. Pátý díl cyklu Hovory o „H“ se uskuteční 12. června 
v 17:00 v Polanově síni KMP.  Tentokrát se v pomyslném ringu o nejoblíbenější knihu 
Miroslava Horníčka utkají tři ženy.  Před letními prázdninami nabídneme téma 
Cestování a oblíbená místa. Titul Vyznání Mariánským Lázním v červnu a červnu 
v Mariánských Lázních obhajuje františkolázeňská básnířka Alena Vávrová. 
Frankofonní oblast zastupují tituly Jak hledat slunce, Listy z Provence a také 
Javorové listy, reagující na Horníčkovo angažmá na světové výstavě v Montrealu 
v roce 1968, které představí Helena Ježková. Milovnice Itálie Věra Kubová bude hájit 
„italské“ tituly, a to knihy Pohlednice z Benátek a Chvilky s Itálií. Klání se odehraje již 
tradičně pod taktovkou moderátorky Markéty Čekanové. 
Součástí každého setkání je divácká anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Ve 
hře je 27 knih, které postupně představí všichni účinkující. Anketní lístky jsou 
slosovatelné a ceny jsou samozřejmě knižní. 
Výsledky budou vyhodnoceny v listopadu po skončení celého cyklu, na který volně 
naváže výstava Miroslav Horníček - biblioskicář ve foyer Polanovy síně. 

 
 

 



 

 
Kontakt pro média: 
 
Mgr. Jana Horáková, Oddělení Public relations, provoz Polanovy síně, Knihovna města 
Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, tel. 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu 
 
Mgr. Markéta Skálová, vedoucí Oddělení informačních služeb a studovna, Knihovna města 
Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, tel. 378 038 213, e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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