Unie výtvarných umělců Plzeň
se smutkem oznamuje, že dne 13. září 2021
zemřela paní

Věra Knetlová
čestná členka UVU Plzeň
Narodila se 23. března 1951 a na své rodné Horažďovicko se celoživotně vracela. Vůbec měla ráda zadumanou krajinu, třeba Klostermannovu
Šumavu, a s jejími dalšími obdivovateli připravila řadu podnětných pořadů o její historii i současnosti.
Kultura a turistika tvořily základní orientaci života i práce paní Věry Knetlové. Byla dlouhá léta aktivní členkou Klubu českých turistů, poznala zde
řadu přátel a s nimi další krásná místa české krajiny, o níž dovedla vždy zajímavě a s nadšením vyprávět. V oblasti kultury jí neunikla žádná zajímavá
událost nejen v Plzni. Potkávali jsme ji v divadle, ve filmovém klubu, na koncertech, na výstavách, připravených v základních velkých kulturních
zařízeních i v těch menších či domácích, v kruhu přátel. Byla vždy vnímavou posluchačkou hudby, měla ráda operu, a tak třeba ani v televizi
nevynechala žádný koncert našich či zahraničních předních umělců. Říkala, že se vždy cítí vnitřně očistěna hlubokým uměleckým zážitkem.
Ty byly pro Věru Knetlovou charakteristické i ve výtvarné oblasti, k níž měla velmi blízko. Byla sice vzděláním administrativní pracovnicí,
pracovala také jako recepční hotelu Central v Plzni, ale své vztahy k výtvarnému umění posléze zúročila prací tajemnice Unie výtvarných umělců Plzeň.
Zde působila v letech 2007–2018, kdy odešla do důchodu. Spolu s výtvarníky připravila řadu výstav zejména v Galerii J. Trnky a v Galerii Dominikánská,
kde uskutečnila také řadu dalších kulturních aktivit. Stála u zrodu úzkých, dodnes trvajících vazeb západočeských a bavorských výtvarníků, její zásluhou
se tyto vztahy stále rozvíjely a trvají dodnes.
Paní Věra Knetlová odešla nečekaně, i když po dlouhém a statečném boji s těžkou chorobou. Budeme ji jistě v kulturní sféře postrádat, ale za vše,
co dobrého a prospěšného udělala, děkujeme a přejeme věčný pokoj, mír.
S paní Věrou Knetlovou se přátelé rozloučí na zádušní mši svaté.

Čest její památce

