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Vážení čtenáři našeho časopisu. 

Vážení čtenáři našeho čtvrtlrtníku LISTY. Právě se k vám dostalo 
prosincové číslo, které uzavírá letošní rok. Je to současně, po de-
vatenácti letech, číslo poslední. Potenciál časopisu se vyčerpal 
a je nutné jít dál. Od příštího roku začne vycházet “TRUMF”, nový 
časopis pro Rokycanský region, s přesahem do okresu Plzeň - sever, 
který bude čtvrtletně přinášet informace především z Plzeňského 
kraje. Už teď se můžete těšit na šestnáct stran obsahu, ve velmi 
kvalitním formátu.

Přeji vám krásné vánoce, hodně zdraví do nového roku a těšín se na 
setkání s časopisem TRUMF.

Petr Kůs
Agentura AM art
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Sedmnáctého října 2022 měla 
vernisáž výstava Petra Kozla - 
Stádium - v Plzeňské galerii Azyl.

STÁDIUM

REGIONÁLNÍ WORSHOP

Dvacátého října 2022 se ve 
Vědeckotechnickém parku 
konal Regionální workshop 
pro Plzeňský kraj. Cílem bylo 

seznámit s výsledky a přínosy 
projektu “Kompetence 4.0”. Akci 
podporovala KHK v PK.

Pohled na předsedající

Pokr. na str. 4

Pohled do expozice

Pohled do expozice
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Ve foyeru Nového divadla se 
prvního listopadu 2022 usku-
tečnila vernisáž výstavy Jiřího 
Kovaříka (v minulém čísle jsem 
informovali o jeho výstavě na 
zámku v Nebílovech). Výstava 
předstuveje devadesát uměl-
cových prací u příležitosti jeho

ned ož it ých  d e va de sát in. 
K výstavě, která skvěle za-
padla do prostoru divadla, 
byl vydán obsáhlý katalog, 
který představuje tohoto pl-
zeňského umělce.

NOVÉ DIVADLO PLZEŇ

Pohled do expozice výstavy Jiřího Kovaříka

Vernisáží patnáctého listo-
padu 2022 od 18.00 hodin 
začala výstava přední plzeňské 
výtvarnice Dany Raunerové 
v Rokycanské galerii Fouyer 
společnosti S+H. Výtvarnice se 
představuje svými rozměrnými 
plátny, které doslova rozzářily 

galerii. Na vernisáži se prez-
entovala také svojí rozsáhlou 
knižní tvorbou pro děti. Výstavu 
připravila a úvodní slovo měla 
kurátorka Jiřina Královcová.

DANA RAUNEROVÁ V ROKYCANECH

Pohled do expozice výstavy Dany Raunerové
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Druhého prosince 2022 měla 
vernisáž v galerii, patřící 
Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v 
Rokycanech, jedinečná výsta-
va výtvarnice Jany Audesové 
nazvaná LETOKRUHY. V půl 
páté se sešli milovníci výtvar-
ného umění ve velmi pěkné 
galerii v ulici Josefa Knihy 
na zahájení vernisáže, které 
obstarala ředitelka muzea 
Hana Wenigová, odborné slo-
vo k výstavě měl Petr Kůs. 
Audesová se zde prezentuje 
pracemi, které vznikly v pos-
ledních letech a jsou nosným 
tématem výstavy. Skvělá je 

možnost porovnání s pracemi 
vytvořenými v minulosti, 
které dávají příležitost sledo-
vat cestu, kterou se výtvar-
nice ubírá. Stejnou možnost 
skýtá i vystavená keramika. 
Prezentace grafiky v malém 
sálku galerie skvěle umocňu-
je intimitu grafické tvorby. 
Výstava je jedním ze skvělých 
počinů, nejen, na Rokycanské 
výtvarné scéně.

JANA AUDESOVÁ

Pohled do expozice výstavy Jany Audesové

Pohled do expozice výstavy Jany Audesové

Pohled do expozice výstavy Jany Audesové
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Ke kapličce Panny Marie Bolestné 
se dostanete pokud po příjezdu 
do Rokycan využijete vnitřní 
městský okruh a odbočíte z něj 
do ulice Josefa Tomáška, směrem 
k hostinci „Na Hradčanech“ 
a sídlu OSSZ.
Po zhruba 200 metrech budete 
u kapličky, kde pohodlně zaparku-
jete. Můžete také zaparkovat 
u plaveckého bazénu a ke kapličce, 
cca 100 metrů, dojít pěšky.

Samotná kaple je sakrální stav-
bou místního významu s mírně 
obdélným půdorysem a sedlo-
vou střechou. Založení kaple 
je datováno do roku 1768, na 
což odkazuje nápis na portálu. 
Ten odkazuje i na dvě rekon-
strukce, které proběhly v roce 
1858 a 1991.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

Návštěvníci vernisáže

Osek leží na cestě z Rokycan 
směrem na Břasy a Radnice 
a kostel najdete poměrně snad-
no, protože jeho dvě věže jsou 
vidět z dostatečné vzdálenos-
ti. Na návsi, kde kostel sto-
jí, naleznete i sochu sv. Jana 
Nepomuckého. Samotná obec 
Osek je dobrým výchozím 
místem pro pěší turisty.

Pokud začnete svoji vycház-
ku u hlavní křižovatky v obci 
(hostinec, pošta, obchod, OÚ) 
máte na výběr. Žlutá turistická 
značka vás dovede, okolo koste-
la Nanebevzetí Panny Marie, až 
do obce Březina, kde si můžete 
prohlédnout hrad Salon.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OSEKU
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Opačným směrem se po žluté 
dostanete do Litohlav a dál až 
ke kostelíku Nav-štívení Panny 
Marie na vrcholu kopce Vršíček 
( BEDEKR 1 str. 20 ). Při vy-
užití modré turistické značky 
směrem na obec Volduchy 
do-jdete až k Hornímu Haber-
skému rybníku a Trnovskému 
rybníku, které jsou vyhledáva-
nou rekreační destinací. 
Opačným směrem vás modrá 
značka dovede až do oblasti 
Kokotských rybníků. 

Modrá turistická značka má 
z výchozího místa krátkou 
odbočku, která končí zhruba 
po 400 metrech u zříceniny 
letohrádku Kamýk, odkud je 
překrásná vyhlídka na okolí. 
Osecký kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, ze 14. století, je 
původem gotický s obdélnou 
věží a odsazeným uzavřeným 
kněžištěm. Barokní přestavba, 
počátkem 18. století architek-

tem Jakubem Augustonem, 
přidala kostelu do průčelních 
rohů lodi věže s vysokými jeh-
lancovými střechami, Zacho-
valou gotickou žebrovou klen-
bu najdete v kněžišti . Poslední 
stavební úpravy proběhly v le-
tech 1908 až 1909.

Na návsi, kde kostel stojí, 
najdete také sochu sv. Jana 
Nepomuckého.
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Přijměte pozvání na bezplatné poradenství u kávy

nebo třeba projednáme Vaší novou kariéru….

• zprostředkování prodeje i pronájmu Vaší nemovitosti specialistou na danou
 lokalitu „na klíč“
• odhady k pozůstalostnímu notářskému řízení (nemovitosti z celé ČR)
• tržní odhady před prodejem
• tržní odhady k pojištění (nastavení výše pojistky)
• správu nemovitostí
• legalizaci nelegálních staveb, dělení pozemků

Pobočka Stříbro
 
(Po-Čt 9h-16h)
Mánesova 447
Tel.: 777 311 150
email: info@agbydleni.cz

Pobočka Plzeň
 
(Po-Čt 9h-16h)
Částkova 73 
Tel.: 733 525 748
email: asistentka@agbydleni.cz  

Pobočka Rokycany
 
(Po-Čt 9h-16h)
Míru 231
Tel.: 604 242 494
email: arokycany@agbydleni.cz        20% slevový kód na odhady: 0712 (* uveď te při komunikaci )

www.agbydleni.cz

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

VÁM PŘEJE
Agentura AM art 
a časopis LISTY


