
Strana 1 

 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti spolku  
za rok 2019 

 

Základní údaje o spolku: 

Název: Spolek Přeskopec 

Adresa sídla: Lomnička 20,33101 Plasy 

Telefon: 731587426 

Webové stránky: /www.ospreskopec.cz 

Datová schránka: 4v9wag 

Právní forma: spolek 

 

Správní rada spolku: 

Předseda spolku: Mgr. Jana Čiháková 

Pokladník: Mgr. Jaroslav Bican 

Jednatel: Libuše Vojtová 

Revizní komise: 

Alexandra Nágrová 

Milena Mandousová 

Kateřina Čechurová 

Počet členů spolku: 9 členů 

Hlavní události v roce 2019:  Výročí úmrtí L. Očenáška 

Oprava hrobu Vojtěcha Očenáška 

      Přijetí do spolku p. E. Lavičková 

http://www.ospreskopec.cz/


Strana 2 

Obsah: 

Vzpomínková slavnost k 70.výročí úmrtí Ludvíka Očenáška Dražeň 10.8.2019 __________ 3 

Realizované akce v roce 2019 _________________________________________________ 4 

Velikonoční výstava v Lomanech 2019 ______________________________________________ 4 

Celoroční besedy o významných lidech a událostech v regionu ___________________________ 5 
S Očenáškem na Měsíc __________________________________________________________________ 5 

Svatováclavská pouť v Lomanech 28. 9. 2019 _________________________________________ 6 

Státní svátek 28. 10. 2018 ________________________________________________________ 6 

Výstava Betlémů na hájovně Lipovka v Lomanech od 1. 12. 2019 _________________________ 6 

Vánoční koncert 26. 12. 2019 ______________________________________________________ 7 

Potomci památných stromů _______________________________________________________ 8 

Hodnocení roku 2019 ________________________________________________________ 9 

Plánované akce na rok 2020 __________________________________________________ 9 

  



Strana 3 

Vzpomínková slavnost k 70.výročí úmrtí 

Ludvíka Očenáška Dražeň 10.8.2019 

 
Tento mimořádný den začal v 10,00 hod Zádušní mší 

v Dražni. Vzpomínalo se na bohatý a tvořivý život Ludvíka 

Očenáška. Pak se přítomní odebrali k hrobu Vojtěcha 

Očenáška v Dolní Bělé. Tento hrob nechal spolek 

Přeskopec, s peněžitou podporou obce Dolní Bělá, opravit. 

V Dolní Bělé u školy přítomní zasadili další dub – v pořadí 

již druhý. 

Hlavní „Vzpomínková slavnost „ začala v 14.30 hod. Celý 

program paní starostka, vzhledem k nejistému počasí, 

přesunula do místní hospůdky. Program zahájila paní 

starostka Dražně – Ing. Koderová a předsedkyně spolku 

Přeskopec – Mgr. Čiháková. Dále následovalo vystoupení 

pěveckého uskupení TRIOLA z Břas. Přítomní si mohli 

zakoupit knihu „Od jízdních kol ke kosmickým raketám“ 

Michala Plavce, autora a kurátora letecké sbírky NTM. Pak 

následovala beseda o Ludvíku Očenáškovi. 

 

Až z Napajedel k nám zavítal 

pan Pavelka – velký 

obdivovatel Ludvíka 

Očenáška a konstruktér 

neuvěřitelných monocyklů. 

Přítomní se dozvěděli o tom, 

jak monocykly sestavil, 

z čeho čerpal a kde všude 

monocykly předváděl. 

Všichni obdivovali jeho 

obratnost a um. Někteří si 

mohli jízdu na monocyklu 

vyzkoušet. 

 

 

Sázením třetího dubu v Dražni, tento vzpomínkový den byl ukončen. Spolek Přeskopec 

děkuje paní starostce z Dražně paní Ing. Koderové za důstojný průběh vzpomínkové 

slavnosti. Vše probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Po slavnosti ještě poseděli v zajímavé 

rozpravě pořadatelé s hosty, s manželi  Plavcovými, s Pavelkovými z Napajedel s 

Koderovými z CSD, s panem Jírou z Rokycanské Hvězdárny a s Václavem Sidorjakem- 

fotografem a cestovatelem, který poskytl fotografie z této akce. Velmi mile ten den překvapil 

pořad METEOR v českém rozhlase, někteří návštěvníci přiznali, že to byl pro ně důvod 

navštívit DRAŽEŇ. 
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V tomto roce se nám podařilo dokončit 

opravu hrobu Vojtěcha Očenáška 

v Loze. Na opravu nám přispěla 

finanční částkou rada obce  Dolní Bělá 

vedená p. starostou Mgr. Martinem 

Karlovcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizované akce v roce 2019 

Velikonoční výstava v Lomanech 2019 

Velikonoční výstava byla 

zahájena 14. dubna na 

hájovně Lipovka. Bohatá 

venkovní výzdoba a 

vystavená velikonoční 

vajíčka, přilákaly mnoho 

zájemců. Tentokrát se 

přítomní návštěvníci mohli 

naučit zdobit vajíčka 

drátkováním. Paní Kateřina 

čechurová zdobení vajíček 

drátkováním všem 

předvedla.  

Výstava vajíček je ojedinělá i tím, že se vystavují originálně zdobená vajíčka. Na výstavě jsou 

vystavená zdobená vajíčka dětmi z Černobylu. Tyto děti byly v Čechách na ozdravném 

pobytu po Černobylské havárii.  K vidění jsou i vajíčka zdobená korálky, háčkovanými 

oblečky, zdobené slámou nebo i originálními malovanými obrázky.  Děti si mohly 

prohlédnout ale i vyzkoušet různé druhy řehtaček. Jako každý rok je o výstavu velký zájem. 
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Celoroční besedy o významných lidech a událostech v regionu 

S Očenáškem na Měsíc 

Hvězdárna v Rokycanech připravila zajímavou akci, které jsem se zúčastnila. Pan Josef Jíra 

poslal krátké hodnocení zdařilého podvečera na hvězdárně. 

Snad každý návštěvník věděl, 

proč jsme se sešli právě 20. 

července. Na den přesně to bylo 

50 let od úspěšného přistání 

Apolla 11 na povrchu Měsíce. 

Nebylo to však jediné jubileum. 

Tím druhým bylo připomenutí si 

70 let od úmrtí Ludvíka Očenáška 

(který zemřel 10. srpna 1949 v 

obci Dražeň). Tento český 

konstruktér a vynálezce, ale 

především velký vlastenec, svým 

dílem přispěl i k cestě na Měsíc. 

Hvězdárnu jsme pro návštěvníky 

otevřeli skutečně v 15:32, 

přestože někteří se dostavili dříve. Akci jsme tak zahájili v čase, kdy před 50 lety a čtyřmi dny 

Apollo 11 odstartovalo na svou velkou cestu. 

Krátkou cestu k budově hvězdárny lemovala malá planetární stezka i první atrakce – otisk 

stopy do improvizovaného měsíčního povrchu. Sešlo se nám krásných 51 stop, které můžete 

obdivovat na přiloženém snímku. Dvě stopy na něm můžete najít hned 2x, najdete je? A ještě 

jedna zajímavost, úplně první stopa patřila čtyřnohému návštěvníkovi. I tu v naší mozaice 

naleznete. 

Nejen pro ty menší nechyběl náš fotokosmonaut, kterého s vtipem využili i dříve narození. 

Asi největším lákadlem pro děti byla raketová dílna Ludvíka Očenáška, kde si každý mohl 

vyrobit svou vlastní raketu a tu si také odpálit ze startovací rampy. Rekord ve vzdálenosti byl 

něco přes 60 m. A nelétaly jen rakety dětí, pro zpestření nás čekalo i několik startů rakety 

naplněné tekutým dusíkem. 

Pro dospělé byl připraven program v podobě hned tří odborných přednášek. První věnovaná 

výpravě Apollo 11 slavila velký úspěch. Přednáška nejen o Ludvíku Očenáškovi, která 

následovala, byla neméně zajímavá a vše zakončila trochu konspirující přednáška, zda vůbec 

lidé na Měsíci byli. I ta dopadla na výbornou a myslím, že všem zúčastněným bylo jasné, že 

lidé skutečně Měsíc navštívili. 

Zapsala Mgr. Jana Čiháková předsedkyně spolku Přeskopec 

Poděkování za spolupráci p. Mgr Janě Čihákové 

Hornobřížský spolek Betula viridis zaměřený na osvětovou a kulturní činnost pro dospělé a 

seniory vyjadřuje tímto veřejné poděkování za dosavadní spolupráci s našim spolkem p. Mgr, 

Janě Čihákové, předsedkyni spolku Přeskopec. 

V minulém období nám připravila přednášku o Ludvíku Očenáškovi. Spolu s p. Alenou 

Staňkovou zajistila v MZŠ H. Bříza výstavu „ Jenerálka – Děti nepřátel říše“ o osudech dětí 

heydrichiády. 
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Na naší vlastivědné vycházce po stezce L. Očenáška přijala naší výpravu na hájovně 

v Lomanech. Představila nám tamní Muzeum těžby borové smoly a besedovala s námi o 

budování stezky i muzea, o svém působení na hájovně a o aktivitách spolku Přeskopce. 

Na sklonku letošního září nás provázela na našem poznávacím zájezdu do Mělníka a 

Liběchova k Čertovým hlavám, skulpturám V. Levého. Její poutavé vyprávění umocněné 

prezentací fotografií přiblížilo účastníkům zájezdu život a dílo Nebřezinského rodáka, sochaře 

Václava Levého. 

Přejeme p. Čihákové, osobnosti roku města Plasy v roce 2018, pevné zdraví, neutuchající 

nadšení, plno nápadů a sil do dalších aktivit a těšíme se na další spolupráci. 

Zapsal Ladislav Čása, předseda spolku Betula viridis Horní Bříza 

Svatováclavská pouť v Lomanech 28. 9. 2019 

Počasí jsme sledovali celý týden. V den Svatováclavské 

pouti se ukázalo sluníčko. Tak jako každý rok byla 

návštěvnost pouti opravdu velká. Zde se scházejí přátelé 

a známí, kteří si chtějí popovídat a hlavně shlédnout 

zajímavý program pouti. Paní Čiháková přivítala 

přítomné. Průvod se sv. Václavem otevřel připravené 

vstupy. Jako první vystoupily děti ze sborečku 

Střelička. Taneční skupina ALTHEA Z Plzně taktéž 

zpestřila sváteční odpoledne. O dobrou náladu se 

postaralo DUO Originál pan Chaloupka. 

 

Státní svátek 28. 10. 2018 

Stále si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. V  Lomničce. Paní 

Čiháková připravila poutavé vyprávění o legionářích s obrazovým materiálem. Závěrem 

prošel Lomničkou lampionový průvod. 

 

 

Výstava Betlémů na hájovně Lipovka v Lomanech od 1. 12. 2019 

Adventní neděle na hájovně Lipovka v Lomanech. 

Výstavu betlémů na hájovně v Lomanech navštívilo 500 lidí. Tentokrát jsme vystavili 54 

betlémů. V příjemném prostředí a při výkladu paní Čihákové prožili návštěvníci vždy krásné 

odpoledne.  
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První adventní neděli jsme uvítali řezbáře, i kaktusáře Jaroslava Štětku a malířku Marii 

Janečkovou. Přinesli ukázky z tvorby a vyprávění bylo zajímavé tím, že jsme se 

dozvídali,  jak se ke svým koníčkům dostali a proč je stále baví řezbářství. Účastníci se 

scházeli celé odpoledne, přicházeli i ve všední den. 

 

Druhá adventní neděle byla 

věnována malířskému umění. 

Obrazy jsou od Ivana Holuba, 

který studoval střední školu v 

Plasích a stále se sem vrací. Má 

tu mnoho spolužáků. i jeho bratr 

Zdenek maloval, ale i psal básně 

a  povídky. Pradědeček manželky 

Ivana byl houslař, pro svoji 

pravnučku zhotovoval 

minihousličky /bylo na výstavě 

už jen torzo. Na opravdové 

housle, které dokončil, dnes hraje 

světoznámý virtuoz Alexander 

Shonert. V Lomanech i v Plasích celkem 3x vystupoval. 

Třetí adventní neděli jsme se zajímali o rodinu Strettiů, rodáků z Plas. Nahlédli jsme i do 

jejich diářů a dozvěděli jsme se o jejich putování po Horehroní. Na svých cestách vyobrazili i 

vesnici Pohorelou rodiště mého manžela Josefa Čiháka. 

Poslední adventní neděli jsme si povídali o výročí Nebřezinského rodáka sochaře Václava 

Levého, rok 202O je rokem, kdy budeme vzpomínat 200 let od jeho narození a 150 let od jeho 

úmrtí. Návtěvníci shlédli fotografie ing, Kornatovského, který jimi přispěl na výstavu 

Nebřezinským rodákům konanou v roce 2010 v zimním refektáři Plaského kláštera. V 

letošním roce jsme tohoto slavného rodáka již připomínali na zájezdu s hornobřízkými turisty 

do kokořínských skal a zámku v Liběchově, kde pobýval ve svých mladých letech. 

Vánoční koncert 26. 12. 2019 

Poslední akce spolku Přeskopec v roce 

2019 byl Vánoční koncert v Santiniho 

sále. Vystoupení souboru Sagitta 

všechny naladilo na povánoční náladu. 

Máme velkou radost z tak velké 

návštěvnosti. 
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Potomci památných stromů 

Členové spolku Přeskopec si dali za úkol v letošním roce vysadit duby a postarat se tak o 

pokračování v tradici památných stromů. 

První doubek 

Památný strom lomanský dub nacházející se při silnici 

Plasy- Lomnička 200 m od dvora Lomany má 

potomka. V sobotu 27. dubna  2019 v 15 hod. členové 

spolku Přeskopec zasadili desetiletý dub letní, vyrostlý 

ze žaludu dnes už suchého 500 let starého kmeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý doubek 

Druhý doubek zasadila paní. Čiháková a pan Pavelka u školy L. Očenáška v Dolní Bělé dne 

10. 8. 2019. 

Třetí doubek 

Byl zasazen v obci Dražeň. Zasazení doubku 

bylo ukončení Vzpomínkové slavnosti k 70. 

výročí úmrtí L. Očenáška dne 10. 8. 2019. 

Doubek zasadila paní starostka Ing. Koderová, 

paní Čiháková a další návštěvníci slavnosti. 

 

 

 

 

 Čtvrtý doubek 

Pod záštitou Plzeňského kraje byl zasazen doubek 

vedle padlého Lomanského dubu. 
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Hodnocení roku 2019 

Rok 2019 pro nás byl velmi akčním. Od února jsme připravovali Vzpomínkovou akci k 70. 

výročí úmrtí L. Očenáška. Podařilo se nám toto výročí oslavit velmi důstojně. Za finanční 

podpory obce Dolní Bělá, jsme dokončili opravu hrobu V. Očenáška. 

Plánované akce jsme všechny uskutečnili s kladným výsledkem. Vždy máme velmi početnou 

účast. Členové spolku Přeskopec si dali za úkol v letošním roce vysadit duby a postarat se tak 

o pokračování v tradici památných stromů. O duby budeme nadále pečovat.  

V červnu byla přijata nová členka spolku p. Eva Lavičková. 

Děkujeme radě města Plasy za dotace, které nám pomáhají realizovat naše plánované akce. 

 

 

 

Plánované akce na rok 2020 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Na hájovně v Lomanech Začíná 12. dubna 2020 a končí 26. 

dubna 2020. 

BABÍ LÉTO „Kloboukové“ Na hájovně v Lomanech Datum konání: 5. 9. 2020 

STÁTNÍ SVÁTEK 28. 10. 2020 Lampionový průvod a výstava s besedou k 1. světové válce 

v Lomničce.  

CELOROČNÍ BESEDY O VÝZNAMNÝCH LIDECH A UDÁLOSTECH Z REGIONU  

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ v Lomanech Datum konání: 28. 9. 2020 na hájovně Lipovka.  

VÝSTAVA BETLÉMŮ Začíná na hájovně v Lomanech dne 6. 12. 2020 

VÁNOČNÍ KONCERT Datum konání 26. 12. 2020 v 17 hod. Santiniho sál. 


