
 

Vzácná návštěva v NaPaLo 

Velvyslanec Litevské republiky J. E. LAIMONAS TALAT – 
KELPŠA přijal pozvání do kraje Ludvíka Očenáška. 

Moc jsme nevěřili tomu, že pan velvyslanec si najde čas a navštíví Plasy. Jenže je diplomat 

na svém místě. Má zájem o dění i historii kolem sebe. Nesměle vyslovené přání paní Mgr. 

Jany Čihákové, zda by pan velvyslanec přijel do Plas,  zvážil a po písemném pozvání 

bývalým panem starostou Zdenkem Hanzlíčkem se rozhodl pozvání přijmout.  Pro členy 

spolku Přeskopec je to velká pocta.  

Praha 5 a Litevské velvyslanectví k 150. výročí narození L. 
Očenáška 

Připomenout život a dílo Ludvíka Očenáška, který zanechal výraznou stopu v historii Československa 

a několika vědních oborech. To je hlavním cílem projektu Očenášek, který v loňském roce 

odstartovala městská část Praha 5. Projekt vznikl k 150. výročí narození tohoto velikána. 

„Díky tomu výročí jsme se rozhodli uspořádat velký projekt, který jsme pojali opravdu velkoryse, 

protože jsme do něj přizvali jak zástupce základních škol, tak i seniory. Ale kdokoli z obyvatel se k 

tomuto projektu mohl přihlásit, což se také stalo.  

Nakonec projekt zpracovává z různých úhlů pohledu osobnost Ludvíka Očenáška" říká Renáta 

Zajíčková, starostka MČ Praha 5. Spolek Přeskopec děkuje paní starostce za obětavou práci při 

realizaci projektu. 
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Žáci 9. ročníku pod vedením Ing. Mgr. Martin 

Slabocha, PhD hledali původ L. Očenáška. 

Zaměřili se především na průzkum a dokumentaci 

jeho rodné obce Kříše, školy v Dolní Bělé a dalších 

míst a událostí spjatých s jeho původem.  

Studenty provázela p. Čiháková. 

 
 

 
Nový ukazatel na stezce L. Očenáška 
pro spolek Přeskopec – vyrobili Tomáš a 
Lucie z firmy. „Od vesničana Plasy“. 

Pan velvyslanec v Plasích a v Lomanech 



 

 

Dne 1. prosince 2022 přivítala pana 

velvyslance starostka Mgr. Eva Kantor 

Pořádková a paní Mgr. Jana Čiháková 

 

Paní Čiháková delegaci provedla i s výkladem o historii Plas a 

Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na barokní varhany 

hrála paní Pavla Šťastná. Klášterem provedl pan Zdeněk 

Forman z NPÚ. O Centru stavitelství vykládal pan Trnka.  

 
 

Další zastavení se již odehrálo v Lomanech na 

hájovně Lipovka. Zde paní Čiháková seznamuje 

přítomné s jedním ze zastavení stezky L. 

Očenáška. Pak následovala prohlídka Muzea 

borové smoly. 

 

Na hájovně Lipovka bylo připraveno malé 

občerstvení a pan velvyslanec si se zájmem 

prohlédl dokument o L. Očenáškovi. Velmi vřelé 

bylo předání vlastnoručně malovaných obrazů od 

seniorů z Prahy. Paní Čiháková slíbila, že z těchto 

obrazů vytvoří v muzeu výstavu a pozve 

výtvarníky na prohlídku. 



 

 

 

Pan velvyslanec se podepsal do 

Pamětní knihy. Pochválil péči o 

svou osobu a poděkoval za 

ukázky zajímavých produktů. 

S přáním brzkého setkání se s paní Čihákovou vyfotil.  

Čekaly ho ještě další zajímavé prohlídky a návštěvy v kraji 

L. Očenáška. 

Školu v Dolní Bělé navštívil velvyslanec Litevské republiky 

Sepsal zástupce ředitele ZŠ Mgr. Jaroslav Bican, člen spolku Přeskopec 

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 nečekaně navštívila naši školu vzácná návštěva – Velvyslanec 

Litevské republiky J. E. p. LAIMONAS TALAT – KELPŠA. Doprovázela jej starostka Plas Mgr. 

Eva Kantor Pořádková, předsedkyně spolku PŘESKOPEC Mgr. Jana Čiháková a tlumočnice. U 

vchodu vzácného hosta přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Hladík, který všem předal květiny a 

brožurku vytvořenou k 70. výročí školy nese jméno L. Očenáška. 

Pan velvyslanec krátce připomenul vynálezce Ludvíka Očenáška a ocenil snahu školy, obce 

Dolní Bělé a spolku PŘESKOPEC o zviditelňování tohoto neprávem opomíjeného technika a 

raketového průkopníka, který měl blízký 

vztah k Severnímu Plzeňsku a Dolní Bělé.  

Pan velvyslanec uskutečnil tento den „cestu 

po stopách Ludvíka Očenáška“.  

Prohlédl si Plasy, Muzeum stavitelství, 

klášter a Muzeum těžby borové smoly 

v Lomanech. 

 

Navštívil školu v Dolní Bělé, která od roku 

2012 nese čestný název ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška. 



 

Pak velvyslanec přejel do 
Dolní Bělé, kde na hřbitově 
položila věnec a rozsvítila 
svíčku na hrobě otce Ludvíka 
Očenáška paní starostka z 
Plas. Tento hrob nechali 
opravit a pečují o něj členové 
spolku Přeskopec. 

 

Poté na obecním úřadě 

v obřadní síni pana velvyslance 

přijal starosta Dolní Bělé Mgr. 

Martin Karlovec.  

Krátce pohovořili o vztahu 

Ludvíka Očenáška k Dolní Bělé, 

jeho přínosu pro vědu i o jeho 

lidských osudech.  

V budově dnešního úřadu 

v době Očenáškova dětství 

bývala škola, kterou budoucí 

technik navštěvoval.  

V doprovodu pana starosty si všichni hosté prohlédli pamětní desku umístěnou od roku 1936 

na budově OÚ. 

Paní starostka Ing. Koderová 

přivítala pana velvyslance 

v Dražni a seznámila ho 

s historií obce a osobnostmi, 

které tu prožily část svého 

života. 

  



Pamětní deska v Dražni p. Vojtěcha 

Peška, který se narodil v roce 1910. 

Za 2. světové války byl vězněn 

v Terezíně a    vyznamenán 

Československým válečným křížem.  

L. Očenášek zjistil, odkud dostává 

kněz balíky a pokoušel se dodávat 

vylepšené potraviny i léky do 

Terezína. 

Po osvobození Terezína se krátce V. 

Pešek zotavoval doma, a pak se 

znovu vrátil k nemocným vězňům, 

aby jim poskytl  duchovní útěchu.  

V padesátých letech byl p. V. Pešek  

opět odsouzen.  

L. Očenášek daroval kuchařskou 

knihu mamince p. Vojtěcha Peška. 

Kuchařskou knihu ukazuje panu 

velvyslanci synovec p. Vojtěcha 

Peška pan Bohumil Drofa, který 

obývá dům, ve kterém L. Očenášek 

v roce 1949 zemřel.  

I tento dům pan velvyslanec zhlédl. 

 

 

 

Shrnutí oslav k 150. výročí narození L. Očenáška 

V této chvíli možná leckoho napadlo, proč se velvyslanec vzdálené Litvy zajímá o životní osudy 

Ludvíka Očenáška. A proč právě letos! Vysvětlení je prosté, ale na delší povídání. 

Nejpodstatnější však je to, že:  

1) Litevské velvyslanectví v Praze sídlí ve vile, kterou si nechal postavit L. Očenášek, a 

kde v zahradním domku  na konci 1. světové války odposlouchával tajnou vojenskou 

linku Vídeň - Berlín,  

2) na ohradní zdi velvyslanectví je pamětní deska věnovaná Očenáškovi a  

3) letos uplynulo 150 let od narození Ludvíka Očenáška. 



A teď to delší povídání. Očenáškova vila, ve které dnes sídlí Litevské velvyslanectví, je součástí 

městské části Praha 5. Vedení tohoto obvodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Litevské republiky 

vyhlásilo na rok 2022 „Projekt Ludvík Očenášek“ a oslovilo    žáky, studenty a seniory, aby se 

s touto významnou osobností seznámili a pokusili se ji různými formami přiblížit  spoluobčanům 

Prahy 5.  

Výstupem tohoto projektu byla putovní velkoplošná výstava, Memoriál Ludvíka Očenáška 

v běhu na 200 m, Sportovní dny věnované L. Očenáškovi, komiks „Ludvík Očenášek“, seminární 

žákovské práce, atd. 

Žáci pražských škol a senioři v rámci poznávacích výletů navštívili Severní Plzeňsko, aby se 

seznámili s místy spjatými  s životem vynálezce.  

Vyvrcholením projektu byla 5. září slavnost pokládání věnců u desky umístěné na ohradní zdi 

vily. Zeď je součástí Litevského velvyslanectví.  

Hymnu a k poslechu hrála Hudba litevského námořnictva.  

Na zahradě velvyslanectví pak za účasti televize a ministra školství Vladimíra Balaše došlo 

k zhodnocení a uzavření  celého projektu.  

Starostka městské části Praha 5 a iniciátorka projektu Renáta Zajíčková na závěr akce mj. řekla: 

„Povedla se nám  úžasná věc,    kdy se z malého projektu v rámci městské části, stal v podstatě 

mezigenerační projekt, který přerostl do mezinárodních rozměrů.“ 

Do tohoto kontextu letošního zájmu o technika a vynálezce zapadá i zmínka o Ludvíku 

Očenáškovi při oslavě 70 let    školy      v Dolní Bělé a 10. výročí získání čestného názvu, návštěva 

prvního československého kosmonauta   Vladimíra Remka na    Zámku v Dolní Bělé i oslava 

v Očenáškově rodišti Kříších na Rokycansku, kde byl mj. předveden Očenáškův monocykl a po 

přednášce Michala Plavce prezentována nejnovější publikace o životě technika, vynálezce a 

vlastence Ludvíka Očenáška.  

 

Teď už možná chápete, proč se Velvyslanec Litvy hlouběji zajímá o osobnost Ludvíka Očenáška. 

Náš kraj jej tak okouzlil, že v létě 2023 se chce vrátit, projít si celou Stezku Ludvíka Očenáška 

vedoucí z Plas do Dolní Bělé  a navštívit tak i samotu v Malenici, kde Očenášek bydlel se svými 

rodiči. 

Pan Vejvoda vyrobil pro spolek Přeskopec tři orientační desky podle návrhu 
Mgr. J. Bicana. 

Jednu desku jsme věnovali p. starostovi Dolní Bělé, druhá je umístěna na 

hájovně Lipovka a poslední instalujeme u viaduktu na stezce L. Očenáška. 

Vyznačená trasa upozorní na další vzácné památky v našem kraji. 



 

Za Spolek Přeskopec J. Čiháková, Vojtová 

Foto Spolek Přeskopec 


