
 

 

Tisková zpráva 

Úspěšné osobnosti pronesou přímou řeč ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje   

 

Nový cyklus besed s příznačným názvem Přímá řeč zprostředkuje návštěvníkům Studijní a vědecké 

knihovny Plzeňského kraje setkání se špičkami svých oborů, během kterých promluví bez přetvářky 

o své kariérní cestě. 

 

Již 28. března 2018 v 17:00 odstartuje v rámci nového formátu v SVK PK první setkání s předním českým 

architektem Josefem Pleskotem, který byl časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české 

architektury dvacetiletí. Jeho jméno je podepsáno pod takové projekty jako revitalizace průmyslového 

areálu Vítkovických železáren nebo ústředí ČSOB v Praze-Radlicích. Začátek večera bude za doprovodu 

moderátora patřit otázkám týkajícím se profesní kariéry od dob studií až po současnost. Zároveň budou 

popsána pozitiva, ale i úskalí povolání architekta spolu s osobními zkušenostmi. Sám Josef Pleskot o své 

práci říká: „Práce architekta pro mě čím dál tím více představuje komplexní úsilí poznávání všech 

společenských jevů, které se snažím harmonizovat návrhem domu, prostoru, … prostředí k životu.“ Je 

tedy zřejmé, že jeho Přímá řeč přinese zcela jiný pohled na architekturu, než na který je veřejnost zvyklá. 

V závěru besedy pak budou mít posluchači příležitost položit sami své dotazy. 

 

„Touto formou setkávání se SVK PK snaží představovat převážně studentům, ale i široké veřejnosti, 

jednotlivé profese prostřednictvím úspěšných osobností z daného oboru. Reagujeme tak na velký zájem 

z řad vysokoškolských i středoškolských studentů, kteří akce podobného charakteru v knihovně 

pravidelně navštěvují. Aby byly besedy dostupné co největšímu počtu zájemců, zajistíme i živé vysílání, 

které bude posléze k dispozici ve formě videozáznamu na oficiálních facebookových stránkách a 

Youtube kanálu SVK PK“, představuje projekt tisková mluvčí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 

kraje, Martina Košanová. 

 

Přímá řeč se bude konat pravidelně každý měsíc až do konce akademického roku. Dne 26. dubna se v 

knihovně představí operní pěvkyně Dagmar Pecková a o měsíc později, 16. května, přijal pozvání 

moderátor České televize Jakub Železný. Setkávat se budeme vždy v 17 h ve všeobecné studovně hlavní 

budovy SVK PK, ve Smetanových sadech.     

 

Martina Košanová, 21. 3. 2018 

 


