
POŘADATELÉ:
UVU PLzEň, BiskUPsTVí PLzEňskÉ, 

Řk fArnOsT PŘi kATEDráLE sV. BArTOLOmějE V PLzni, 
kOnzErVATOŘ PLzEň, sTŘEDiskO záPADOčEských sPisOVATELů, 

záPADOčEskÉ mUzEUm, 
mUzEUm církEVníhO Umění PLzEňskÉ DiEcÉzE

zUŠ jAgELLOnská UL., PLzEň

PATrOnáT: 
zA BiskUPsTVí – mOns. f. rADkOVský, mOns. T. hOLUB, 

zA měsTO PLzEň – ing. PETr náhLík

grafická úprava: helena Vendová
fota z výstavy v muzeu církevního umění, františkánská ul., Plzeň 2017

Vladimír křivka, josef Švec
Tisk: TyPOgrAfik cEnTr, PLzEň

náklad 400 ks
květen 2017

měsTO PLzEň
UniE VýTVArných UměLců PLzEň

BiskUPsTVí PLzEňskÉ
Řk fArnOsT PŘi kATEDráLE sV. BArTOLOmějE V PLzni

sTŘEDiskO záPADOčEských sPisOVATELů
kOnzErVATOŘ PLzEň

záPADOčEskÉ mUzEUm  V PLzni
 mUzEUm církEVníhO Umění PLzEňskÉ DiEcÉzE

LETNICE UMĚLCŮ
/7. ročník/

Dny duchovní kultury
nad 7. ročníkem Letnic umělců převzali záštitu 

mons. Tomáš holub, biskup plzeňský,
mons. františek radkovský, emeritní biskup plzeňský
a ing. Petr náhlík, náměstek primátora města Plzně.

Poděkování za podporu nadaci 700 let města Plzně.

4. dubna – 24. října 2017
PLZEŇ

z výstavy členů UVU Plzeň v muzeu církevního umění 

jaroslav Veselák, A následuj mne, plastika – epoxid, 2016
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z výstavy členů UVU Plzeň v muzeu církevního umění 



motto:
To, že jsem se zabýval duchovními věcmi, byl pro mne 

ten nejlepší lék proti životním svízelům.
Montesquieu

Ve svém sedmém ročníku doznaly Letnice umělců rozšíře-
ní o podzimní část. Při obohacení stávajících plzeňských 
Dnů duchovní kultury přihlédli pořadatelé k přání návštěvní-
ků, aby nebyly připravovány jen jednorázové pořady kolem 
svatodušních svátků, ale aby i v pozdější části roku byla 
možnost dalších kulturních setkání pro nová poznání, pro 
potěchu srdce a duše. svátek sv. Lukáše, patrona malířů, 
umělců, ale i lékařů, který připadá na 18. října, se stal 
vhodným časem pro naplnění takového podnětu.

Věříme, že Dny duchovní kultury Plzeň 2017 přinesou 
mnohá poznání, umožní klidné zastavení v běhu současné-
ho neklidného světa a stanou se zdrojem radosti.

PROGRAM

1. ČÁST 
/ DEN VZDĚLANOSTI

úterý 4. 4.   výstava Současné sakrální umění 
17.00  Unie výtvarných umělců Plzeň
   a zUŠ jagellonská     
   úvodní duchovní slovo mons. f. radkovský
   muzeum církevního umění

úterý 18. 4.  úvodní přednáška – Vánoce – Velikonoce   
17.00  – Letnice v církevní a kulturní tradici
   mons. Tomáš holub     
   přednáškový sál zčm

čtvrtek 20. 4. komentovaná prohlídka výstavy UVUP  
17.00  PhDr. jana Potužáková   
   muzeum církevního umění

2. ČÁST 
/ LETNICE UMĚLCŮ

úterý 16. 5.  komentovaná prohlídka výstavy UVUP 
17.00  PhDr. jana Potužáková
   muzeum církevního umění

úterý 30. 5.  koncert a autorská čtení  
17.00  podvečer čtení 
   a hudby konzervatoře Plzeň
   kostelík U ježíška

středa 31. 5. přednáška 
17.00  Po stopách blahoslaveného Hroznaty
   mgr. Luděk krčmář 
   přednáškový sálek mcU

čtvrtek 1. 6.  autorská čtení 
17.00  Střediska západočeských spisovatelů
   hudební doprovod Quattro formaggi  
   kaple sv. Barbory, františkánská ul.

sobota 3. 6. Loučení s katedrálou sv. Bartoloměje
17.00  komentovaná prohlídka katedrály 
   mons. Emil soukup, ing. arch. jan soukup
18.00  Varhanní koncert – prof. Pavel Šmolík, 
   regenschori katedrály sv. Bartoloměje

neděle 4. 6. slavnostní zakončení    
18.00  varhanní koncert
   hraje Vít Aschenbrenner
   katedrála sv. Bartoloměje

3. ČÁST 
/ DNY SV. LUKÁŠE, PATRONA MALÍŘŮ A UMĚLCŮ

středa 11. 10. přednáška 
17.00  Odkaz sv. Lukáše a bl. Hroznaty 
   mons. františek radkovský 
   učebna Biskupství plzeňského

úterý 17. 10. mezioborový hudebně výtvarný seminář 
17.00  skupiny „zELí – POTkAn“ 
   studentů skladatelského oddělení 
   plzeňské konzervatoře
   Dům hudby

středa 18. 10. Splní se přání?    
17.00    
18.00  Společná bohoslužba 
   studentů, umělců, lékařů
   kostel nanebevzetí Panny marie
   františkánská ul.

čtvrtek 19. 10. Hlasy a ohlasy    
17.00  setkání výtvarníků, literátů a hudebníků 
   galerie j. Trnky

úterý 24. 10. Konfese malíře 
19.30  literárně hudební pořad 
   Prof. Přemysl rut 
   a mgr. markéta Potužáková
   Dům hudby – foyer 

milena kutková, člověk, kombinovaná technika, 2012


