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Činnost spolku v roce 2016 

Spolek vykonává svou působnost především v regionu severního Plzeňska a na území České 

republiky. 

Účelem spolku je ochrana přírodních a historických památek – vyhledávání lokalit, porostů, 

výskyt chráněných rostlin, zvířat, ptáků, stromů. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. Obnova zaniklých památek – kříže, boží muka, smírčí kříže. 

2. Zpracování projektů zaměřených na obnovu a ochranu přírodních a historických 

památek. 

3. Organizování přednášek, konferencí a seminářů. 

4. Pořádání výstav, workshopů a kulturních akcí zaměřených k podpoře činnosti spolku a 

k zachování místních tradic.  

5. Vyhledávání osobností regionu a připomenutí jejich odkazu – v tisku, při kulturních 

akcích, na webových stránkách, příspěvky do Plaského Zpravodaje, na informačních 

tabulích, pamětních deskách a síních, případně vybudování naučné stezky. 

 

Realizované akce a jejich hodnocení: rok 2016 

Velikonoční výstava 

Místo konání: hájovna Lipovka v Lomanech 

Datum konání: 15.3.2016 

Na všech akcích uvidíte moji živou produkci, 

drátování vajec, dírkování, zdobení voskem a spoustu 

dalších zajímavostí. 

Letošní novinkou jsou elegantní černá vejce a zdobení 

korálky. 

Děkujeme paní Anně Bergerové za spolupráci a 

propagaci spolku Přeskopec. 

O víkendech byly plánovány ukázky pletení pomlázek, 

ukázky velikonočních zvyků, malování kraslic a různé 

techniky zdobení vajíček. Byl vystaven Plaský kroj a 

výšivky paní Věry Svítilové z Plas. 
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Vítání jara 

Místo konání: hájovna Lipovka v Lomanech 

Datum konání: 19.3.2016 

Tak jako každý rok tak i letos jsme 

vítali jaro vynášením Smrtky, zdobili 

jsme a přinášeli Líto. Děti se bavily 

při vymýšlení rýmovaček a luštěním 

hádanek. Zajímavá byla ukázka 

Rajrání – jízda s trakaři. 

 K jaru patří vycházky k tůňkám, o 

které se starají manželé Hepovi. 

Postřehy z přírody a akce Spolku 

Přeskopec si mohou čtenáři přečíst 

v nepravidelníku NaPaLo, který 

připravuje paní Hepová. 

 

 

Výstava Lomanské duby 

 se konala 24.6.2016 v nemocničním křídle kláštera Plasy a trvala do 10.7.2016. 

V rámci seriálu Z našich šuplíků, tentokrát pod 

pořadovým číslem 18, nás pozvala společnost Plasy 

sobě ke spolupráci na výstavě „Lomanské duby a další 

významné stromy z Plas a okolí“ v nemocničním křídle 

plaského kláštera v první polovině července. Na této 

výstavě bylo možné zhlédnout originální obrazy 

akademické malířky Kamily Matějíčkové z roku 1974, 

obrazy a grafické listy akademického malíře doc. Jiřího 

Kornatovského, část kolekce fotografií stromů, která 

obdržela cenu Svazu českých fotografů, od Ivo 

Kornatovského, díla Blanky Šambergerové. Velmi 

zajímavá byla tvorba žáků Základní školy z Plas a 

Základní a mateřské školy z Dolní Bělé. Vernisáž 

výstavy obohatil svým vystoupením pěvecký sbor 

Sagitta z Plas. Ing. Miroslav Trégler z Mariánských 

Lázní podepisoval svoji knihu Blízké krajiny západních 

Čech. Spolek Přeskopec svými propagačními materiály přiblížil účastníkům změny, které se 

uskutečnily během posledního desetiletí v osadě Lomany, kde vzniklo Muzeum těžby borové 

smoly, nové naučné stezky a vybudovaly se tůňky pro obojživelníky. V minulém roce se 

otevřela veřejná knihovna v autobusové zastávce. Na závěr výstavy měl Mgr. Petr Hubka 

přednášku o historii Plas. Děkujeme všem, kteří přispěli k zdařilému průběhu výstavy, předně 

spolku Plasy sobě i Klášteru za možnost vystavovat 
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Pozdní babí léto – šátečkové 

Místo konání: hájovna Lipovka v Lomanech 

Doba konání: 10.9.2016 

Naší první akcí po 

prázdninách bylo setkání na 

akci „ Babí léto - šátečkové“ 

Tato akce přilákala mnoho 

příznivců. Po přivítání, které 

provedla paní Čiháková, se 

představil folklorní soubor 

Střelička ze ZUŠ Plasy. Děti 

zpívaly za doprovodu vlastní 

hudby. Sklidily velký aplaus. 

Za odměnu si odnesly malé 

dárečky. Po celou další dobu 

hrála k poslechu kapela 

Heligonky Aleše Rusňáka se 

svými sólistkami. Všichni se 

dobře bavili.  

 

 

Přednášky o sochaři Václavu Levém 

Přednáška „Život a dílo nebřezinského rodáka sochaře Václava Levého“.   

V úterý 18. října 2016 se v Plzeňské 

galerii Mastné krámy sešlo 80 

zájemců na přednášce „Život a dílo 

nebřezinského rodáka sochaře Václava 

Levého“. Přes 100 fotografií 

připravených p. Bartolomějem Štěrbou 

slovem doplnila Jana Čiháková. 

Účastníci uvítali i mužský pěvecký 

sbor vedený p. Ing. Tomášem 

Ondřichem, který zapěl několik 

národních písní oblíbených samotným 

sochařem. Pořadatelé si pochvalovali největší účast na akci. 
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Svatováclavská pouť v Lomanech 

Místo konání: hájovna Lipovka v Lomanech 

Doba konání:28.9.2016 

Tradiční Svatováclavská pouť se opět vydařila. Paní 

Čiháková přivítala všechny přítomné. Myslivci se ujali „ 

Myslivecké zdravice“. Pan farář Martin Sedloň požehnal 

Svatováclavskému průvodu. O krásnou jízdu se postarala 

majitelka stáje paní Eretová z Pláň. O dobrou zábavu se 

postarala dechovka „Koukoličanka“, pěvecký sbor 

SAGITA z Plas, zatančily Hradecké panenky a vystoupili 

herci z divadelní společnosti  OSADA Horní Bříza. 

V rámci poutě svou tvořivou činnost představili: 

hrnčíř: pan Hofman z Kožlan 

perníčky: paní Mašková z Kožlan 

koláče: cukrárna Sněženka z Kralovic, bio Potraviny u 

Lidušky Plzeň  

květiny: Simona Žišková z Plas 

řezbářka: Věra Sidorjaková 

podzimní květináče: Blanka Šembergerová 

Občerstvení zajišťoval Domeček z plaského nádraží. 

Návštěvníci, kterých přišlo na 400, si mohli prohlédnout Muzeum smoly – to slavilo krásné 

10. výročí. 

 

Lomnička – lampionový průvod 

28. 10. 2016 se uskutečnil lampionový průvod jako vzpomínka na legionáře. Tímto se 

oslavuje v Lomničce vznik republiky již osm let. V roce 2008 se vzpomínalo na 90. výročí 

vzniku republiky – výstavy, ukázky boje legionářů, na této akci zajišťuje uvítací proslov paní 

Čiháková. 
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Výstava Betlémů 

Místo konání: hájovna Lipovka Loman 

Doba konání: od 27.11.2016 do konce ledna 2017 

Letošní již tradiční výstava betlémů na 

hájovně Lipovka v Lomanech u Plas byla 

zpřístupněna již o první adventní neděli. 

Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku 

zapůjčilo ze svých sbírek soubor 

rozmanitých betlémů. Sbírka vznikala 

postupně nákupem některých zajímavých 

celků, příležitostně darem, mnohdy byly 

betlémy zakoupeny z pořádaných výstav. 

Zdaleka ne všechny betlémy pocházejí z 

Rakovnicka např. novodobé podmalby na 

skle s motivem narození Ježíška od Marie 

Flaškové (České Vrbné) nejsou jen 

replikami starých motivů, ale autorčinou 

vlastní invencí.  

Část rakovnické sbírky tvoří papírové tištěné betlémy. Velice oblíbené a především skladné 

byly tzv. betlémy skládací. Zejména výtvarník Vojtěch Kubašta vytvořil řadu variant 

skládacích betlémů, dva z nich můžete vidět i na této výstavě. Josef Procházka se nechal 

inspirovat původními malovanými lidovými betlémy z okolí Ústí nad Orlicí a vytvořil tak 

betlém ve formě vánočního přání. Do rakovnických muzejních sbírek se díky daru dostal i 

betlém Rokycanský ve formě vánočního přání (rozměrný originál od autora Josefa Jíchy se 

nachází ve sbírkách rokycanského muzea).  

V 90. letech se řada profesionálních i poloprofesionálních výtvarníků z rakovnického regionu 

zabývala tvorbou betlémů. Přírodní materiály působí především vlastní strukturou i 

barevností. V Rakovníku to je např. paní Běla Kollmannová, která se nechala inspirovat 

lidovou tvorbou a přírodními materiály a vytvořila závěsné betlémy ze slámy nebo půvabné 

figurky z kukuřičného šustí.  

Osobité kouzlo mají nepochybně betlémy paličkované. Zajímavá je kombinace samorostu a 

paličkované krajky od jihočeské výtvarnice Ludmily Dominové z Hluboké nad Vltavou, jejíž 

specialitou je i pokračování v tradici výšivek s rybími šupinami. Autorkou dalšího 

paličkovaného betlému je Růžena Stehlíková.  

Na výstavě jsou zastoupeny i keramické betlémy glazované i ty, kterým byla ponechána 

přirozená barva pálené hlíny. Z Rakovnicka pochází keramická Svatá rodina od Marie 

Svobodové z Krušovic a glazovaný betlém J. Pondělíčkové ze Senomat. Z Berouna od 

keramičky Květy Makovské byl získán betlémový celek se svatou rodinou a pozornost 

bezpochyby vzbudí originální keramické figurky V. Dvořákové z Hostomic pod Brdy nebo 

miniaturní betlém J. Tůmy z Českých Budějovic.  
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Jedním z nejzajímavějších betlémů na výstavě je pětidílný poloreliéfní závěsný betlém Libora 

Daenemarka z Přílep. Zaujme svými rozměry, netradičně pojatými figurálními výjevy i 

přirozenou krásu lipového dřeva. Tento řezbář, původem samouk, se ve své tvorbě dostal na 

úroveň profesionálních výtvarníků a jeho práce vlastní ve svých sbírkách mnohé instituce v 

Čechách i v zahraničí. Kdo jeho plastiky, loutky a betlémové figurky znají, velmi litují jeho 

nedávného předčasného odchodu. Z jednoho kusu dřeva zhotovil řezbář Vladimír Doubal z 

Trhové Kamenice u Hlinska výjev svaté rodiny.   

Výstavu betlémů doplnil za své sbírky pan Jan Doležal ze spolku Betlemáři Plzeňska. Od 

známé české malířky a ilustrátorky M. Fisherové – Kvěchové je zde vystaven úsměvný 

papírový Zimní betlém s daráčky v podobě rozkošných baculatých dětí. Krásný papírový 

Orlicko-ústecký betlém od autora Jiřího Knapovského, líbezný skládací papírový betlém od 

výtvarníka Karla Franty a velice zajímavý figurální betlém z alpského prostředí.   

Papírový Český betlém Milana Janáčka tvoří motivy z Českého ráje – Trosky, Kost, 

Frýdštejn, Dlaskův statek a na výstavu ho zapůjčila Libuše Chmelíková ze Všerub.  

Průvodem Mikuláše s čerty a anděli a třemi řezanými a polychromovanými králi se na 

výstavě prezentuje řezbářka Věra Sidorjaková z Plas.  

Za zmínku stojí i šitý betlém z barevné plsti, který zhotovily klientky Domu sociální péče v 

Kralovicích.   

Zapomenout nemůžeme ani na velký „Železniční betlém“ věnovaný malířem Josefem Jíchou 

z Plzně. Je doplněn pojízdným vláčkem a příchozí děti se u něho rádi pozdrží.   

Výstava betlémů na Hájovně Lipovka svým charakterem připomíná stavění betlémů na 

Vysočině v Třešti. Lidé tam ve vánočním čase ve svém domě instalují překrásné rozměrné 

betlémy v garáži, předsíni, obýváku ale i v ložnici přes postele a rádi je ukazují každému, kdo 

je chce vidět. Prostředí hájovny je stejně tak intimní a pohostinná paní domu Jana Čiháková 

se každé návštěvě obětavě věnuje.   

Jako každoročně, tak i letos se zde můžete o víkendech setkat na přednáškách nebo besedách 

se zajímavými lidmi. Tuto neděli 18. prosince od 16 hodin přednese redaktor Českého 

rozhlasu Michal Ježek báseň Václava Renče - Popelka Nazaretská.  

Eva Sýkorová  

 

 

Svatojakubská poutní cesta 

V neděli 4. 12. 2016 v areálu Centra stavitelského dědictví se uskutečnila beseda s poutnicí 

Dr. Kateřinou Kováčovou. Přítomní se dozvěděli, že přes Plasy vede Svatojakubská poutní 

cesta. 
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Adventní koncert 

Místo konání: plaský kostel 

Datum konání: 26.12.2016 

Na sv. Štěpána se v plaském kostele 

rozezněly tóny historických varhan a 

zpěvy pěveckého souboru „Sagitta“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí  

Letos vzpomínáme 80. výročí otevření Cesty Ludvíka Očenáška, která vedla z Plas do 

Špankova. V pamětní knize na Městském úřadě v Plasích jsou podpisy účastníků, kteří poprvé 

Cestu prošli. Mezi nimi byl osobně Ludvík Očenášek se synem Miroslavem, s dcerou 

Miladou a se svými přáteli. Otevření se konalo 17. května 1936 na hradě v Dolní Bělé za 

velké účasti hostů i veřejnosti. L. Očenášek přestřihl pásku se slovy „HORE ZDAR“. Poté se 

vydali na cestu, přes Malenici, samotu, kde L. Očenášek prožíval šťastné dětství. Dále 

pokračovali přes osadu Lomany do Plas. Délka této cesty byla kolem 12 km. Na její 

vyznačení se podílel Klub Českých turistů, organizace založená již v 19. století. Budováním 

Cesty byli v době hospodářské krize pověřeni zaměstnanci knížete Metternicha, který 

využíval všech možností, jak dát lidem smysluplnou práci. Můj otec byl jedním z nich. 

Vyprávěl, jak s motykou, krumpáčem a lopatou upravovali terén na úzkou pěšinku. Cesta z 

Plas vedla po Velké louce a dále proti proudu Lomanského potoka. K pozdějším změnám 

trasy došlo při scelování pozemků v Lomničce.  

V roce 2007 o. s. Přeskopec  osadilo stezku 12 panely s historií místa, faunou a flórou, a 

vynálezy L. Očenáška. Tabule byly doplněny mapou s vyznačením jednotlivých zastavení a 

Braillovým slepeckým písmem. Polovinu nákladů dotoval Plzeňský kraj. Naučná stezka byla 

slavnostně otevřena u příležitosti 60. výročí úmrtí L. Očenáška na hradě v Dolní Bělé v roce 

2009 za účasti vnuček L. Očenáška. Změna majitelů pozemků zapříčinila, že některé části 

musely být znovu vyznačeny. Účastníci osazení památné desky ve Dražni, kde L. Očenášek v 

roce 1949 zemřel, se zapsali rovněž do Pamětní knihy na Městském úřadě v Plasích. 
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Plánované akce spolku v roce 2017 

Rok 2017 - rok L. Očenáška, výročí 145. narození 

Slavnostní zahájení roku L. Očenáška jarní vycházkou po jeho cestě z Plas do Loman 

VÝSTAVA: život a dílo Ludvíka Očenáška 

Květen: v Centru Stavitelského Dědictví Plasy  

Další poznávací cesta po stezce L. Očenáška  
Srpen – letní trasa k výročí narození L. Očenáška dne 5. 8.1872 

Dolní Bělá  - Lomany – Plasy dne 5. 8.2017 

Říjen: podzimní cesta L. Očenáška 

Trasa Plasy – Lomany 

Slavnostní ukončení roku L. Očenáška v Lomanech na hájovně Lipovka 30. 12. 2017 
 
VÍTÁNÍ JARA 

Datum konání 18. března 2017 

Vynášení Morany na hájovně v Lomanech 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA na hájovně v Lomanech 

Začíná 10. 4. 2017 

Končí 30. 4. 2017 

BESEDA O VÝZNAČNÝCH LIDECH Z REGIONU 

Červenec: místo konání Horní Bříza 

POZDNÍ BABÍ LÉTO „ Kloboukovo – šátečkové“ 

Pozvání na hájovně v Lomanech  dne 9. 9. 2017 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ v Lomanech 

Datum konání: 28. 9. 2017 na hájovně v Lomanech 

28. 10. 2017 STÁTNÍ SVÁTEK 

Lampionový průvod v Lomničce 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 

Začíná na hájovně v Lomanech 26. 11. 2017 a končí 6. 1. 2018 na Tři krále 

VÁNOČNÍ KONCERT Datum konání 26. 12. 2017  

 


