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RAKOVNICKÝ 

deník 

5.12.2008 - Jana Elznicová 

  

Mikuláš půjde okresem 

Rakovnicko/ Mikulášská nadílka na okrese. 

  

     ČSŽ Pochvalov zve všechny děti na Mikulášskou nadílku, která se koná 6.12.2008 od 14:00 

hod v Pohostinství v Pochvalově. 

     6.12. se ve 14.30 hodin na kulturním sále ve Třtici koná dětská  Mikulášská diskotéka s 

Jirkou Ladrou. 

     V Srbči se koná  v sobotu Mikulášská diskotéka s nadílkou od 17. - 19.hod. v sále místní 

sokolovny. Diskotéka pro dospělé od 20.hod. Pořadatelé Radka, MŠ a OÚ. 

 

Svatý Mikuláš  je patron: Ruska, Lotrinska, ministrantů, dětí, panen, poutníků a cestujících, 

advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a 

obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se 

zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, 

kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců, za šťastnou 

svatbu, proti nebezpečí vody a na moři, ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/pozvanky/nad20081205.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

3.12.2008 - Martin Kůs 

  

http://rakovnicky.denik.cz/pozvanky/nad20081205.html


Anežka odpovídala čtenářům Deníku 

Rakovník/ Dnes odpoledne odpovídala čtenářům na dotazy česká reprezentantka, 

účastnice Paralympiády v Pekingu, ale také studentka Masarykovy obchodní akademie 

v Rakovníku, Anežka Vejražková ze Třtice. 

Na co jste se ptali, ale hlavně jak vám Anežka odpovídala se podívejte zde. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/anezka-odpovidala-ctenarum-

deniku20081203.html 

  

 

MLADÁ  FRONTA 

DNES 

www.idnes.cz 

02.12.2008 - Rakovnicko - str. 05 

  

Úspěšní žáci odměněni 

 

Rakovník - Při ocenění nejúspěšnějších žáků základních škol a studentů středních škol ze 

Středočeského kraje, které organizoval odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Středočeského kraje, došlo i na zástupce Rakovnicka. 

Jedné z hlavních cen se dočkal 18letý stolní tenista Miroslav Štepka z Rakovníka, který na 

pódium vystoupil společně s kolegy ze školního družstva z Vlašimi. „Poděkování za úspěšnou 

reprezentaci“ pak dostala 17letá Anežka Vejražková ze Třtice, jež se představila na letošní 

paralympiádě v Pekingu, a 13letá Olivia Prokopová z Rakovníka,mistryně světa v minigolfu. 

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=225643 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

1.12.2008 - Jana Elznicová 

  

http://rakovnicky.denik.cz/online_rozhovory/online-rozhovor-s-vejrazkovou.html
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/anezka-odpovidala-ctenarum-deniku20081203.html
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/anezka-odpovidala-ctenarum-deniku20081203.html
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=225643


Kradli na Novostrašecku 

Novostrašecko/ Zloději vlezli do dvou chat. 

  

     Naštěstí jen malé škody po sobě zanechali zloději, kteří se vloupali do dvou rekreačních 

objektů na Novostrašecku. 

     V prvním případě je poškozeným sedmačtyřicetiletý muž z Prahy. „Chmaták rozbil okno 

chalupy, u obce Třtice nedaleko rybníka Bucek, betonovou dlažbou. Objekt pořádně 

prohledal, ale zřejmě nenašel nic, co by mu padlo do oka,“ popsal mluvčí rakovnické policie 

René Černý. Škody byly spočteny na rovné tři tisíce korun. K události muselo dojít někdy mezi 

25. říjnem až 29. listopadem. 

     Druhá chata stojí v místech zvaných Mackova hora a patří jedenapadesátiletému Kladeňákovi. 

Do chatičky se lump dostal přes dveře a sebral barevnou televizi, lahev alkoholu a 

horkovzdušnou pistoli. Škody jsou tři tisíce šest set korun. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zl20081201.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

1.12.2008 

  

http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zl20081201.html


Štepka, Prokopová a Vejražková byli oceněni 

Praha/ Rakovník/ Ve čtvrtek proběhlo v Praze ocenění nejúspěšnějších žáků 

základních škol a studentů středních škol ze Středočeského kraje, které organizoval 

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. 

  

     V kategorii sport se jedné z hlavních 

cen dočkal i osmnáctiletý stolní tenista 

Miroslav Štepka z Rakovníka, který na 

podium vystoupal společně s kolegy ze 

školního družstva z Vlašimi. Poté už 

podium patřilo dvěma slečnám, které z 

rukou Mgr. Radka Coufala převzaly 

„Poděkování za úspěšnou reprezentaci“. 

Jednalo se o sedmnáctiletou Anežku 

Vejražkovou ze Třtice, jež se představila 

na letošní Paralympiádě v Pekingu, a 

třináctiletou Olivii Prokopovou z 

Rakovníka, mistryni světa v minigolfu. 

     Jak se nám podařilo zjistit, není to pro 

mladou minigolfistku na dlouho ocenění 

poslední, jelikož dnes večer se zúčastní v 

Mladé Boleslavi i slavnostního ocenění 

deseti nejlepších sportovců Středočeského 

kraje  

 

za rok 2008, v pátek by pak měla navíc převzít symbolický klíč od svého vlastního tréninkového centra…  

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/stepka-prokopova-a-vejrazkova-byli-

oceneni20081201.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

11.11.2008 - Tereza Hejdová 

  

http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/stepka-prokopova-a-vejrazkova-byli-oceneni20081201.html
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/stepka-prokopova-a-vejrazkova-byli-oceneni20081201.html


Třtice ocenila Anežku Vejražkovou 

Třtice/ Asi není pro nikoho tajemstvím, že také rakovnický region měl své velmi úspěšné 

zastoupení na paralympijském tartanuv Pekingu. Byla jím třtická sprinterka Anežka 

Vejražková. 

  

    28. října 2008 nepředával vyznamenání jen pan 

prezident Václav Klaus ve Vladislavském sále 

Pražského hradu. Také ve třtickém kulturním sále 

se slavnostně udílely plakety pro významné 

osobnosti. 

     Čestnou plaketu obce Třtice dostala Anežka 

Vejražková, která reprezentovala Českou republiku 

na letních paralympijských hrách v Pekingu. Cesta 

k sedmému a šestému místu v bězích na sto a dvě 

stě metrů vedla přes řadu republikových a 

mezinárodních závodů. Devadesátitisícový kotel 

olympijského stadionu zvaného „Hnízdo“ 

vyburcoval Anežku k překonání osobního rekordu 

ve dvoustovce a navíc zaběhla na stometrové trase 

dvakrát i český rekord. Plaketu spolu se zlatými 

šperky získala za reprezentaci obce a také jako 

doklad toho, že si místní občané váží jejího úsilí. 

Pravidelným tréninkům se Anežka věnuje teprve 

tři roky, kdy závodí za léčebnu Košumberk. 

 
Ocenění sprinterky Anežky Vejražkové 

 
Ocenění trenérky Petry Štefkové 

„Pokud vydrží v započatém tréninkovém nasazení, 

mohla by na další paralympiádě dosáhnout i na 

medaili,“ tvrdí o Anežce pan Václav Janouch, člen 

organizačního paralympijského výboru. 

     Druhou plaketu obdržela paní Petra Štefková, 

Anežčina trenérka z Nového Strašecí. Ačkoli 

zůstává v pozadí, je zřejmé, že bez pomoci v 

technice běhu a především startu, bez pravidelných 

tréninků a udržování kondice by se Anežka tak 

daleko nedostala. Za zviditelnění obce a také jako 

poděkování za její trenérskou práci jí starosta 

Třtice Luboš Hejda předal plaketu i šperk. 

     Všechny přítomné překvapil pan Jiří Loskot, 

starosta městysu Mšec, který přijal pozvání, a 

předal Anežce Vejražkové dárky své obce, protože 

právě zde chodila Anežka do základní školy a 

pravděpodobně se zde učila prvním základům 

běhu. 

     Po slavnostních okamžicích následovala beseda s promítáním prezentace o paralympiádě, kterou 

komentoval spolu s Anežkou pan Václav Janouch. Celé odpoledne zpříjemnila i kapela Gymnázia 

Zikmunda Wintra v Rakovníku (Michael Vambera, Monika Šafránková, Bára Podaná, Bára Hrabalová, 

Zuzana Haiflerová). 

     Obě dvě oceněné křehké ženy mají již za sebou poděkování hejtmana Pardubického kraje, protože 

léčebna Košumberk leží právě na Pardubicku. Anežka byla po příletu z Pekingu přijata s týmem 

paralympioniků i Jiřím Paroubkem a Mirkem Topolánkem. 



zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/trtice-ocenila-anezku-vejrazkovou20081111.html 

  

 

MLADÁ  FRONTA 

DNES 

www.idnes.cz 

4.11.2008 - Rakovnicko - str. 05 

  

Básníci se prosadili v soutěži 

RAKOVNÍK, MĚLNÍK - Velkým úspěchem Rakovníka skončila celostátní literární soutěž 

Mělnický Pegas. Jejího 14. ročníku se zúčastnilo 55 amatérských básníků z celé republiky. 

Výrazně se prosadili rakovničtí literáti. V nejmladší kategorii do 15 let zvítězila Kristýna 

Kováčová a třetí se umístil Karel Vácha, oba z Rakovníka. Prvenství si odnesla také Tereza 

Hejdová ze Třtice v kategorii do 30 let. Mezi autory, kteří již vydali básnickou sbírku, 

zabodovala další básnířka ze Třtice - Magdalena Pokorná. 

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=448955 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

3.11.2008 - Martin Kůs 

  

Hadice měřila čtyři kilometry 

Lužná/ Zajímá vás, na jakou vzdálenost dokáží hasiči čerpat vodu? Tak to si 

vyzkoušelo 23 jednotek hasičských sborů v Lužné. 

  

DO CVIČENÍ SE ZAPOJILI i hasiči s Kněževsi a s nimi dalších dvaadvacet jednotek z Rakovnicka a také 

Prahy – Zličína 

     V katastru obce Lužná vypukl v nočních hodinách na 28. října rozsáhlý požár polního a 

lesního porostu, který se rychle rozšířil do nepřístupného terénu. Pro nepřístupnost kolové 

techniky bylo rozhodnuto velitelem zásahu doplňování hasiva na místo zásahu za použití dálkové 

dopravy vody hadicemi. 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/trtice-ocenila-anezku-vejrazkovou20081111.html
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=448955


Nemusíte se děsit, naštěstí se tato událost nestala. Byl to jen námět cvičení hasičů, které bylo 

spojeno se zajímavým experimentem. Jak daleko jsou vlastně hasiči schopni dopravit vodu? 

Hned v ranních hodinách byl proveden průzkum trasy a nejbližších zdrojů hasiva. 

     „Bylo rozhodnuto o soustředění většího množství sil a prostředků na shromažďovacím 

stanovišti v Lužné a současně byla stanovena trasa dálkové dopravy vody, způsob dopravy 

hasiva na místo zásahu, nasazení techniky a jednotek a spojení při zásahu,“ shrnul první 

kroky velitel zásahu Zbyněk Pochman. 
     A nebylo to jednoduché rozhodování, nejbližší přírodní vodní zdroj Pelcův rybník byl od 

místa požáru vzdálený bezmála čtyři kilometry.  

Na místo se dostavilo celkem 23 hasičských družstev s technikou, které měly překonat tuto 

vzdálenost ve čtyřech úsecích. 

     „Cvičení se zúčastnily jednotky z Lužné, Rakovníka, Kněževsi, Rynholce, Modřejovic,  

Hořesedel, Lišan, Hředel, Senomat, Prahy – Zličína, Slabců, Třtice, Kounova, Zavidova, 

Řevničova, Všetat, Sýkořice, Janova, Krušovic a Kroučové. Z některých míst bylo jednotek 

více než jedna,“ doplnil Zbyněk Pochman. 
     Za použití dvaceti kusů požární techniky se podařilo rozvinout hadicové vedení do délky čtyř 

kilometrů. Po třičtvrtěhodině už bylo spojení postaveno a voda začala proudit. Po necelé hodině 

pilné práce hlásil velitel úseku č. 4 veliteli zásahu výstupní tlak 8 MPa a plynulost dodávky 

hasiva. Neobešlo se to však bez problémů. Například lišanským hasičům se začal přehřívat 

agregát, a tak musel zaskočit ten kroučovský. V poledne pak cvičení skončilo. 

     „Rád bych poděkoval jak kolegům z luženského sboru za ukázkovou součinnost s 

krajským velením, tak velitelům jednotlivých úseků pánům Pucholtovi, Hoškovi, Hegrovi a 

Lengerovi za příkladné nasazení při prověřovacím cvičení, paní Jakoubkové za zpracování 

operativní dokumentace a všem nasazeným jednotkám za skvělou práci při cvičení. Rovněž 

chci poděkovat obecnímu zastupitelstvu v Lužné za podporu naší akce,“ uzavřel cvičení 

Zbyněk Pochman. 

Můžete si prohlédnout také fotografie ze cvičení z objektivu luženských hasičů. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hadice-merila--kilometry20081103.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

29.10.2008 - Jana Elznicová 

  

http://www.pozary.cz/rubriky/jsdh/proverovaci-cviceni-dalkova-doprava-vody-2008_14341_fotogalerie.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hadice-merila--kilometry20081103.html


Mělnický Pegas má další vítěze 

Celkem 55 amatérských básníků z celé republiky se zúčastnilo 14. ročníku celostátní 

literární soutěže Mělnický Pegas, která vyvrcholila  slavnostním vyhlášením výsledků 

v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Nejstaršímu z účastníků soutěže bylo 84 

let, nejmladšímu 12 let. 

  

     V nejmladší kategorii pro autory do 15 let mezi 9 

účastníky zvítězila Kristýna Kováčová z Rakovníka 

před druhou Barborou Novotnou z Plzně a třetím 

Karlem Váchou z Rakovníka. V kategorii autorů do 

30 let s 10 soutěžícími zvítězila Tereza Hejdová z 

obce Třtice před druhou Dagmar Houdkovou z 

Frýdku-Místku a třetí Hanou Šustkovou z Úpic. V 

nejvíce obsazené kategorii autorů nad 30 let s 24 

soutěžícími získala první místo Hana Bendová z Brna, 

druhá skončila Dana Šubrtová z Kosmonosa třetí 

Stanislav Zeman z Prahy. V kategorii autorů, kteří již 

vydali básnické sbírky, zvítězil Václav Franc z Nové 

Paky před druhým Pavlem Šubrtem z Kosmonos a třetí 

Magdalenou Pokornou ze Třtic. Autory posuzovala 

porota složená z básníků a učitelů českého jazyka a 

literatury. 

 
Básně jsou o lásce i běžných věcech 

lidského života 

     Slavnostní vyhlášení výsledků obohatilo literární pásmo věnované veršům a životu Václava 

Hraběte a hudební vystoupení mělnických hudebníků.  

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/melnicky-pegas-ma-dalsi-viteze20081029.html 

  

 

NK    Databáze Národní knihovny 

 

Hlavní záhlaví   

 

Hejdová Tereza 

 

Název   Večeře bez Rimbauda / Tereza Hejdová; (fotografie Tomáš 

Hejda) 

Vydání   Vyd. 1. 

Nakl. údaje   Rakovník : Rabasova galerie v Rakovníku, 2008 

Popis (rozsah)   74 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm 

ISBN   978-80-85868-80-7 (brož.) 

Další původce   Hejda Tomáš 

Poznámka   300 výt. 

http://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/melnicky-pegas-ma-dalsi-viteze20081029.html


Forma, žánr   * česká poezie 

Skupina Konspektu   821.162.3-1 - Česká poezie 

MDT   821.162.3-1 

  (0:82-1) 

Forma, žánr-angl.   * Czech poetry 

Google   ISBN:9788085868807 

  OCLC:320224538 

Systém. číslo   1854135 

zdroj: http://sigma.nkp.cz 
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http://sigma.nkp.cz/F/LXMTU284E5GYPSXH8HQ3DPLGQUTEMNX25CXGHXE8N7MUMCK31S-29014?func=full-set-set&set_number=085337&set_entry=000045&format=999


 

zdroj: Raport 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

8.10.2008 - Jana Elznicová 

  



Státní zastupitelství zastavilo stíhání 

Třtice/Vedoucí tajemník nebude souzen. 

  

     Před soudem nebude stát  bývalý 

funkcionář Místního národního výboru ve 

Třtici a pozdější vedoucí tajemník OV 

KSČ v Rakovníku Rudolf Pavlíček.  

Středočeské státní zastupitelství zastavilo 

jeho trestní stíhání. Důvodem má být 

nedostatek podkladů, na jejichž základě 

by byla postavena obžaloba. 

     Dle ředitele Ústavu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu Pavla 

Breta podepsal Pavlíček, jako tehdejší 

funkcionář  v roce 1952 rozhodnutí o 

zabavení majetku a vystěhování místního 

sedláka Karla Horáčka. Pavlíček byl 

obviněn z porušení pravomocí veřejného 

činitele a hrozilo mu až deset let vězení. 

 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/so20081008.html 

  

 

TÝDENÍK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRAŠECKO 
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http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/so20081008.html


Stíhání Pavlíčka zastaveno 

PRAHA (bed). Bývalý funkcionář MNV ve Třtici a pozdější vedoucí tajemník OV KSČ 

v Rakovníku Rudolf Pavlíček před soudem nestane. Středočeské státní zastupitelství zastavilo ve 

středu 1. října jeho trestní stíhání. Důvodem byl nedostatek podkladů, na jejichž základě by byla 

postavena obžaloba. 

     Podle ředitele Ústavu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Pavla Breta podepsal 

Rudolf Pavlíček, jako tehdejší funkcionář MNV ve Třtici, v roce 1952 rozhodnutí o zabavení 

majetku a vystěhování sedláka Karla Horáčka. Ten byl tehdy v obci největším konkurentem 

vznikajícího zemědělského družstva. Pavlíček byl obviněn z porušení pravomocí veřejného 

činitele a hrozilo mu až deset let vězení. Policie tak po více než půl století začala stíhat jeden 

z největších zločinů komunistického režimu – likvidaci selského stavu. 

     Sedmasedmdesátiletý Rudolf Pavlíček se k případu odmítl vyjádřit a podal proti němu 

stížnost. „I kdyby se ten skutek stal, je promlčený,“ uvedl jeho advokát Čestmír Kubát pro ČTK. 

Podle stejného zdroje je dnes sedlák Karel Horáček již po smrti a jeho dcery se k těžkému osudu 

rodiny vracet nechtějí. 

     Kvůli právní kontinuitě mohou policisté stíhat z dob minulého režimu jen ty zločiny, které 

odporovaly tehdejším zákonům. Podle historiků však chybějí k vyhánění zemědělských rodin při 

kolektivizaci a znárodňování zemědělského majetku za socialismu podklady. Zejména po roce 

1953 totiž rodiny sedláků vysidlovaly místní orgány a neexistovala centrální evidence. Nelze tak 

proto přesně říci, kolik zemědělců vyhánění postihlo. Podle jedné z interních relací tehdejší Státní 

bezpečnosti bylo vysídleno 3000 až 4000 rodin. 

zdroj: http://www.raport.cz/2008/cislo2008-41/clanek4.htm 
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Sedmnáctiletá studentka Anežka Vejražková ze Třtice 

reprezentovala Českou republiku na paralympijských hrách  
 

Z Pekingu přivezla dva osobní rekordy 

  

TŘTICE. Na začátku srpna jsme přinesli rozhovor se sedmnáctiletou studentkou Masarykovy obchodní 

akademie v Rakovníku Anežkou Vejražkovou ze Třtice, která se pod vedením své osobní trenérky Petry 

Šteklové připravovala na svůj první start na paralympijských hrách v Pekingu. Anežka, jako jediná sprinterka 

české reprezentační výpravy, startovala na tratích 100 a 200 metrů. Dnes už je Anežka zpátky, a tak jsme se 

s ní sešli ke druhému rozhovoru, abychom její premiérovou paralympijskou účast společně zhodnotili. 

http://www.raport.cz/2008/cislo2008-41/clanek4.htm


  

 

* Vezměme vše po pořádku. Jaký byl 

let? 

     Odlétali jsme 29. srpna z Ruzyně. Celá 

výprava pohromadě, pouze dva funkcionáři 

letěli o několik dní dříve, aby zařídili náš 

pobyt v olympijské vesnici a nemuseli jsme 

po příletu na nic čekat. Letěli jsme asi 12 

hodin s jedním mezipřistáním v Rusku na 

Sibiři. Let byl dobrý, klidný, nic 

mimořádného se nedělo. Po dvanácti 

hodinách jsme přistáli v Pekingu. Přivítalo 

nás tady deštivé počasí. Lilo jako z konve.  

* Byli jste ubytováni v olympijské 

vesnici? 

     Ano, ihned po příletu jsme dostali 

akreditaci  

a stali jsme se účastníky paralympijských her. Autobusem jsme odjeli do paralympijské vesnice, která leží 

přímo v Pekingu. Tady jsme byli ještě jednou podrobeni bezpečnostní kontrole a posléze ubytováni. Vesnici 

tvoří množství panelových domů. Každá výprava byla ubytována v jednom z nich, ty početnější i v několika. 

Například Rusové obývali čtyři domy. Nás ale bylo málo, a tak nám stačil jeden. Byl to blok B3. 

Mimochodem, olympijská vesnice má rozlohu asi 7 km2.   

* Ubytování bylo dobré? 

     Super. Pokoje jsme měli po dvou, já jsem bydlela s klubovou kamarádkou – koulařkou Nelou 

Zabloudilovou. K dispozici jsme měli pět čínských pořadatelů, kteří uměli česky. Bylo moc dobře, 

že uměli naši řeč a nebyla mezi námi žádná jazyková bariéra.   

* Jak probíhala aklimatizace? 

     Na aklimatizaci jsme měli týden. V Pekingu je oproti České republice šestihodinový posun. Ten 

týden jsme se věnovali hlavně tréninkům a rehabilitaci. K dispozici jsme měli dva tréninkové 

stadiony. Na tréninky jsme dojížděli speciálními autobusy, které jezdily z olympijské vesnice 

každých deset minut. Ty byly určeny jenom pro sportovce. Časový posun i klimatické změny mně 

nepůsobily žádné problémy. Hodně rychle jsem se s odlišnostmi srovnala. Jak už jsem řekla, po 

našem příletu pršelo, pak bylo asi tři dny 40° horko, občas přišla navečer bouřka...Připravovala jsem 

se podle tréninkového plánu, který mi doma napsala Petra. Byla jsem s ní v kontaktu na internetu 

přes skype, takže měla průběžné informace o tom, jak moje příprava probíhá.Měli jsme k dispozici i 

vlastní fyzioterapy, tak jsme chodili k nim, k rehabilitaci sloužily bazén a sauna.  

* Přibližme si nyní, jak probíhal vlastní olympijský 

závod. 

     Běžela jsem přímo na hlavním olympijském stadionu 

v tzv. Ptačím hnízdě. Byla to fantastická atmosféra. Přišlo se 

podívat 90 tisíc lidí. A to i na dopolední rozběhy. Závod na 

100 metrů se běžel v úterý 9. září, dvoustovka v pátek 12. 

září. Začnu stovkou.Byly celkem dva rozběhy – 5 a 6 

závodnic. Z každého postupovaly tři nejlepší a další dvě 

s nejlepšími časy. Rozběh se mi povedl, skončila jsem třetí a 

zaběhla jsem  
 

osobní rekord: 14.87 vt. Do odpoledního finále nastoupilo jenom sedm závodnic, jedna odstoupila. Spolu se 

mnou běžely ještě Ukrajinka, Tunisanka,  Brazilka, Ruska, Běloruska a Australanka. Byla to vzhledem 

k tomu, že nám sloučily kategorie postižení, hodně silná konkurence. Hlavně ta Ukrajinka byla skvělá. Už 



před startem byla držitelkou světového rekordu a ten v Pekingu  ještě zlepšila na 13.45 vt. Ale i já jsem svůj 

osobní a tudíž i český rekord ve finálovém běhu zlepšila. Doběhla jsem na 7. místě v čase 14.81. Většina 

závodnic byla starší, než jsem já. Vítězné Ukrajince je 21 let. 

* A co dvoustovka? 

     Ta měla stejný model, jako stovka. Dopoledne rozběhy, odpoledne finále. Na startu bylo opět 5 a 

6 závodnic a také tady jsem splnila svůj cíl – postoupit přímo do finále. Opět jsem skončila třetí 

v čase 30.56, což byl opět můj osobní rekord. Finále jsem si užívala, protože to byl můj poslední 

závod v Pekingu. Už jsem ale byla dost unavená a doběhla jsem na šestém místě v čase 30.57. Jsem 

se svými výkony spokojená. Byla to vynikající zkušenost, zažila jsem, jak se závodí na té nejvyšší 

světové úrovni. Určitě získané zkušenosti zúročím v dalším tréninku a při dalších závodech a pokud 

se dostanu i na paralympijské hry v Londýně za čtyři roky, určitě už budu mnohem zkušenější a 

pokusím se ještě o lepší umístění.  

* Při trénincích doma jsi hodně trénovala starty. Trenérka Petra Šteklová říkala, že právě 

tam máš největší rezervy. Mimochodem, jak se ti dařily starty při závodech v Pekingu? 

     No právě, starty se mi ani tady moc nepovedly. Zaspala jsem  a musela pak ztrátu dohánět. Ale 

jak už jsem řekla, byla jsem na takové velké akci poprvé, a tak jsem se svým umístěním spokojená. 

Spokojená byla i Petra. Chtěla, abych dostala stovku pod 15 vteřin, a to se mi podařilo. Vezu i dva 

osobní rekordy, takže spokojenost.   

* Co jsi dělala, když jsi měla volno? Měli jste možnost, sledovat i další olympijské discipliny? 

     Většinu volného času jsem trávila na pokoji, občas jsem zašla do bazénu. Měli jsme možnost 

navštívit i některé další discipliny a jít fandit přímo na stadion. Byla jsem se podívat na atletiku a na 

basket vozíčkářů Velká Británie – Brazílie. To byl velký zážitek. A samozřejmě úvodní i závěrečný 

ceremoniál byly nezapomenutelné. Číňané pojali všechno monumentálně.  

 

* Jak na tebe působila celá olympijská 

atmosféra? 

     Jedním slovem řečeno, byla fantastická. Je 

vidět, že Číňanů je hodně. Jak už jsem se 

zmínila, stadiony byly plné, a to i na 

dopoledních rozbězích. Chodily nás 

povzbuzovat celé školy, rodiny i s malými 

dětmi, olympiádou žila celá Čína. Když 

nastupoval některý z domácích závodníků, 

vypadalo to, jako kdyby měl stadion spadnout. 

Byl to ohlušující randál. Číňané umí 

povzbuzovat, mají sportovního ducha. 

Paralympiádu hodně sledovala i média. Nějaké 

čínské noviny se mnou dělaly rozhovor. Ani 

nevím, jak se jmenovaly.  

* A co mimosportovní program. Měli jste možnost se někam podívat? 

     Byli jsme u Velké čínské zdi a v Zakázaném městě. Také nás pozval český velvyslanec v Číně 

na naši ambasádu. Co byl ale úplný horor, to je doprava v Pekingu. Zdálo se mi, že tam neplatí 

žádná pravidla. Namalované na silnicích jsou sice dva jízdní pruhy, ale auta jedou klidně ve 

čtyřech, chodci nemají žádnou přednost, všichni se pořád jenom mačkají. Je jich opravdu strašně 

moc.   

* Minule jsme se bavili o jídle. Vyzkoušela sis čínské hůlky? 

     Vyzkoušela, ale moc mi to nešlo. Ještě, že tam měli normální příbory. Strava se skládala 

většinou z těstovin, takové slepené rýže a potom tam byl přímo ve vesnici McDonald. No, česká 

výprava se stravovala hlavně tam. Když jsme navštívili českou ambasádu, tak nám tam uvařili 



pořádné české jídlo, to byla paráda.   

* Jak tě přivítali doma? 

     Rodiče byli rádi, že už mě mají doma, že jsem to všechno absolvovala ve zdraví a v pohodě. 

S dosaženými výkony byli spokojení. O Petře jsem už mluvila. A hezky mě přivítali i spolužáci a 

učitelé ve škole. Moc jim za to děkuji.  

* Co tě čeká v nejbližším období? 

     Do půlky října budu ještě odpočívat a dohánět zameškanou látku ve škole. Pak začneme s Petrou 

znovu trénovat. V nové sezóně budu dál závodit za Léčebnu Košumberk a pokud se mi bude dařit a 

budu nominovaná, tak doufám že i za Českou republiku. 

Tomáš Bednařík 

zdroj : Tomáš Bednařík 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

22.9.2008 - Jana Elznicová 

  

Šli krást do domů za bílého dne 

Rakovnicko/Není nad dobře cvičeného ostrého hlídacího psa s nebezpečnými tesáky u 

vašeho domu 

  

     Do pracovny majitele rodinného domu ve Třtici vlezl za bílého dne zloděj. „Z desky stolu 

sebral peněžěnku, pár písemností a nepřenosnou platební kartu,“ uvedla za rakovnickou 

policii Alena Žichovská.Drzí zloděj využil toho, že dům i vrátka od domu byla odemčena. 

Celkem si tak lehce přišel na částku pět a půl tisíce korun. „Okradený čtyřiapadesátiletý muž 

měl totiž v peněžence tisícovku a sto padesát euro,“ doplnila policistka. Na akci stačilo 

chmatákovi pouhých deset minut. 

     Odvaha nechyběla zloději ani v případě neohlášené návštěvy rodinného domu v Lubné. 

Během patnácti minut kolem poledne vynesl bez užití násilí z dorinného domu třináct tisíc korun, 

které měla osmasedmdesátiletá žena schovány v zásuvce obývací stěny. 

     Předměty za 22 tisíc korun zmizely ze zděnné boudy bývalého kravína v Bedlně. 

„Kdosi odstranil větrací okénko záchodku a dostal se touto cestou dovnitř,“ popsala Alena 

ŽIchovská. 

Kromě toho, že drzou poškodil porcelánové víčko WC ukradl také tři kusy modelů letadel, 

dálková ovládání, nabíječku a plastový kufřík s nářadím. 

Poškozenou je v tomto případě dvaapadesátiletá žena. 

     A pár rad nakonec. 

     Zamykáme své domovy i přes den, tedy I ve chvíli kdy jedeme na dvůr či zahradu. 

Elektronické bezpečnostní zařízení a alarmy se jako zabezpečení rodinného domu vyplatí pouze v 



případě, že mají chránit i předměty výrazně vysoké či dokonce penězi nevyjádřitelné hodnoty. 

Každopádně se řídíme heslem Co oko nevidí, to srdce neželí. Všechno, co by mohlo svádět k 

ukradení, je třeba především vizuálně skrýt - třeba drahou zahradní techniku. V tomto případě 

vystačíme s obyčejnými žaluziemi, kterými večer zabráníme průhledu do interiéru domu. Velmi 

praktické je i vysypání okolí domu kačírkem, po němž je chůze velmi hlučná a nevítané 

návštěvníky třeba zaskočí. 

Stejně však není nad cvičeného ostrého hlídacího psa s nebezpečnými tesáky. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/dum20080922.html 
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22.9.2008 - Jana Elznicová 

  

Slavili kulatiny 

Mšec/ Hasiči z Mšece mají narozeniny. 

     Dobrovolní hasiči ze Mšece oslavují 130. výročí svého sboru. V rámci této mimořádné 

události je přijeli podpořit se svojí hasičskou technikou i kolegové ze Třtice, Srbče, Lán, 

Rynholce a Stochova. 

      V prostorách autobusového nádraží byla uspořádána výstavka této techniky. K nahlédnutí 

bylo i vybavení místní hasišské zbrojnice. „V sále kulturníhu domu byl promítán film o dění v 

obci v létech sedmdesát až sedmdesát pět minulého století. Mini kronika tak připomněla 

například výstavbu zdejší benzinové stanice, obchodního domu či přístavbu hasičské 

zbrojnice,“ přiblížil místostarosta Marek Tichý.  

O následnou ukázku požárního útoku se postarali mladí hasiči ze Třtice. 
     „Přijeli i profesionální hasiči z Rakovníka a předvedli vyprošťování obětí dopravní 

nehody z auta,“ doplnil místostarosta Marek Tichý. Oslavy kulatého výročí dobráků ze Mšece 

byly tradičně ukončeny večerní taneční zábavou. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/s20080922.html 
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19.9.2008 - Redakce 

  

FOTOGALERIE  -  Právě jsme se narodili 

  

      

zdroj: http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20080919.html 
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http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20080919.html


Na zářijových paralympijských hrách v Pekingu bude mít zastoupení i okres Rakovník 

Anežka Vejražková jede do Číny pro medaili 

  

TŘTICE/NOVÉ STRAŠECÍ. Anežka Vejražková je sedmnáctiletá studentka Masarykovy obchodní 

akademie v Rakovníku. Bydlí se svými rodiči ve Třtici a jejím velkým koníčkem je lehká atletika. 

Konkrétně sprinty na 100 a 200 metrů. A to navzdory jejímu handicapu – obrně levé ruky. Anežka není 

atletkou ledasjakou – pokud se nestane nic mimořádného, zúčastní se letos v září paralympiády v Pekingu. 

Svoji nominaci (poté, co splnila A-limit pro start na LPH) potvrdila osobním rekordem na Mezinárodním 

atletickém mítinku v Brně, který uspořádala Česká federace Spastic Handicap především pro spasticky 

handicapované sportovce.  

     Na kus řeči jsme se s Anežkou Vejražkovou sešli v novostrašeckém areálu Na Kocourku, kde se pod 

vedením osobní trenérky Petry Šteklové, absolventky Fakulty tělesné výchovy a sportu, pilně připravuje 

na svoji olympijskou premiéru.  

  

 

* Anežko, jak ses vůbec dostala k lehké 

atletice? 

     Běhat jsem začala asi od třinácti let. Tehdy 

jsem byla v odborné léčebně v Košumberku , kde 

byl sportovní kroužek. S kamarádkou, kterou 

rovněž atletika baví, jsme se do něj přihlásily. Já 

jsem začala běhat, ona házet diskem. Docela jsme 

měly dobré výsledky. S oddílem TJ Léčebna 

Košumberk jsme se zúčastnily závodů v Bílině, 

kde si nás všimli ústřední trenéři a nabídli nám, 

abychom reprezentovaly Českou republiku. Kývly 

jsme, a tak jsem se stala reprezentantkou České 

federace Spastic Handicap. V životě jsem si ale 

nemyslela, že bych to dotáhla až na paralympiádu.  

* Tomu ale jistě předcházely nějaké úspěchy?! 

     Největšího úspěchu jsem zatím asi dosáhla na Mistrovství světa v holandském Assenu, kde jsem 

získala svoji první zahraniční medaili. Byl to bronz v běhu na 100 metrů. A teď mě tedy čeká Peking... 

dobře se mi vedlo již na zmiňovaných závodech v Brně, kde jsem zaběhla osobní rekord na dvoustovce. 

Do cíle jsem doběhla jako první před polskou reprezentantkou. Vzhledem k mému menšímu handicapu 

(kategorie A-F38 – pozn. autora) a tím i nevýhodnějšímu bodovému koeficientu jsem se ale nakonec 

posunula na druhé místo.   

* Petro, je Anežka opravdu tak velký talent, jak se říká? 

     Já Anežku trénuji už čtvrtým rokem. „Do rukou“ jsem ji dostala, když byla vybraná do 

reprezentace. Hledala nějakého trenéra poblíž svého bydliště, a protože jsem z Nového Strašecí, 

byla jsem jí doporučena. Ale abych zodpověděla vaši otázku: Anežka je bezesporu talentovaná, 

navíc je i pracovitá a pokud nepoleví, má před sebou velmi slibnou atletickou budoucnost.   

* Anežka běhá sprinty od samého počátku? 

      Ne, původně byla ještě v užším výběru na 400 metrů, ale postupně jsme tuto disciplinu 

vyřadili a soustředili se jenom na stovku a dvoustovku. V současné době Anežka přiblížila osobní 

rekord na stovce k 15 vteřinám. Naším cílem je, aby v Pekingu běžela pod 15 vteřinovou hranici. 

Dvoustovku běhá okolo 32 vteřin. Podle aktuálních světových tabulek se pohybuje ve své 

kategorii v obou disciplinách na 5. místě. A to je nadějné. Pevně věříme, že její forma se bude 



stupňovat a z Pekingu přiveze ještě lepší umístění. Moc bych jí přála nějakou medaili.  

* Co je, podle vás, Anežčina přednost? 

     Jednoznačně pracovitost v tréninku. Ví, co 

chce a jde se systematicky za svým cílem. Je to 

velký dříč.  

* A kde má ještě rezervy? 

     Hlavně ve startu. Tam by mohla být ještě o 

dost rychlejší a tam jsou ty setinky, které ji 

posunou pod onu patnáctivteřinovou hranici. 

Musíme zapracovat na výbušnosti i na technice 

startu. V posledních dnech se to hodně zlepšilo, 

jsem tedy optimista, pokud se Pekingu týká. Ještě 

máme nějaký čas vše vylepšit.  
 

* Anežko, co škola a vysvědčení? 

     Řekla bych, že prvák jsem ukončila velmi dobře. Měla jsem dvě trojky. Počítala jsem s nimi, a 

tak jsem spokojená. Škola byla docela náročná, musela jsem všechno stihnout. Skloubit učení, 

tréninky a závody. Uvidím, jak to budu zvládat ve druháku.  

* Co na to říkají spolužáci, že začínáš být slavná? 

     Berou to normálně. Řekla jsem jim, že jsem v reprezentaci a že pojedu na paralympiádu. 

Myslím, že mi fandí a podporují mě. Chovají se ke mně dobře. Toho jsem se nejvíc bála, ale jsme 

skvělá třída, dobře to dopadlo. S žádnými negativy jsem se ve škole ještě nesetkala.   

* A to ti ani žádný z profesorů nevytkl, že by ses raději měla víc učit, než se honit na 

tréniku? 

     Ne, zatím je to všechno v pořádku.  

* Nemrzí tě, trávit tolik času běháním, když třeba tvoji spolužáci jdou o svém volnu na 

diskotéku nebo do kina? 

      Občas mě to zamrzí, ale zase si říkám, že by byla škoda to zahodit, když už mám takové 

úspěchy. Když už se ode mne čekají nějaké výsledky. Diskotéky a kino budou i potom, za dva, za 

tři roky... teď mi nevadí, že nemůžu jít pokaždé, když jsou moji kamarádi.  



  

* Kolikrát týdně trénuješ? 

     Chodím trénovat každý den a jak se blíží 

Peking, tak se to stupňuje. Někdy mívám i 

dvoufázové tréninky. V mimoolympijském 

cyklu trénuji jednofázově čtyři až pětkrát 

týdně.   

* Petro, kde všude s Anežkou trénujete? 

     V zimě chodíme do posilovny a jezdíme do 

atletické haly do Prahy, abychom měli 

běžecké tréninky i v tomto období. V létě, 

pokud je slušné počasí, trénujeme hlavně na 

Kocourku v Novém Strašecí. Občas jezdíme i 

na velký stadion na dlouhou dráhu.   

* Do začátku paralympijských her zbývá 

něco přes měsíc. Jak bude vypadat 

závěrečná fáze Anežčiny přípravy? 

     Najíždíme na dvoufázové tréninky, čekají 

nás dvě soustředění, jedno kolem 12. srpna a 

druhé těsně před odletem do Číny v Bílině. 

Tréninkové dávky budeme pomalu stupňovat a 

vrchol by měl přijít při  

závěrečném soustředění a samozřejmě při vlastní olympiádě. Ve vrcholné fázi bude Anežka trénovat 

třífázově, pak přijde regenerace a po příletu do Pekingu nezbytná aklimatizace.   

* Není Anežčinou nevýhodou, že trénuje sama? Není lepší, když má trenérka tři - čtyři 

závodnice, které si navzájem konkurují a podněcují se k vyšším výkonům? 

     Určitou nevýhodou to samozřejmě je. I já jsem to tak na začátku cítila. Proto jsem najela na 

režim, že jednak dělám Anežce trenérku, jednak tréninkovou skupinu, takže všechny tréninky, co 

vymyslím, musím absolvovat s ní. Tímto způsobem se snažím kompenzovat nevýhodu, že nemá 

tréninkovou skupinu.  

* V dnešní době je téměř vše o penězích. Jak je finančně náročný tenhle sport? 

     Na úrovni, na které bychom se rádi pohybovali, už samozřejmě finanční částky potřeba jsou. 

Už jenom zaplatit velký stadion či atletickou halu v Praze, nebo soustředění, přijde na nějaké 

peníze. A samozřejmě doprava také není zadarmo. Jinak atletika všeobecně zas až tak finančně 

náročný sport není. Je to víceméně o botách a vhodném oblečení.  



* Kdo hradí Anežčiny náklady 

     Hodně se na financování podílejí Anežčini 

rodiče, všude nás vozí. A pak máme nějaké 

sponzory. Moc bychom chtěli poděkovat zejména 

paní Jarmile Dolejškové, která je Anežčiným 

hlavním sponzorem a nezištně jí poskytuje 

finanční prostředky.  

* Paralympijské hry v Pekingu jsou na 

programu od 6. do 17. září. Předpokládám, že 

letíte obě!? 

     Bohužel ne, protože svaz Spastic Handicap 

nesehnal dostatečné finanční prostředky, aby 

mohli jet i osobní trenéři. Takže Anežka jede 

sama s výpravou, kterou povede šéftrenér.  

* Je to pro tebe problém, Anežko? 

     Petře moc důvěřuji a raději bych ji měla 

s sebou. Na jednu stranu jsem musela počítat 

s tím, že poletím sama, na druhou jsem si říkala, 

že by bylo skvělé, kdyby to vyšlo a Petra jela se 

mnou. Nejsou to ale první závody, na kterých se 

mnou Petra nebude. Kdyby jela, určitě  

 

bych měla velkou psychickou podporu. Takhle to ale musím zvládnout sama, musím se spoléhat sama na 

sebe. 

* Jak velký tým bude na paralympijských hrách Česko reprezentovat? 

     Celá výprava má 90 lidí včetně trenérů a funkcionářů. Z týmu Spastic Handicap nás jede 

jedenáct sportovců.   

* Jak si vůbec představuješ Čínu? 

     Je to úplně odlišná kultura než naše. A jak se říká, jiná země, jiné mravy. Jsem docela 

zvědavá, s čím se tam setkám. Možná budu trošku zaskočená z toho, že je tam trošku víc lidí než 

tady, že mají trošku šikmé oči.... (smích)... určitě to ale bude zajímavé.  

* Jen tak mimochodem. Umíš jíst hůlkami? 

     To tedy neumím. Doufám, že nám dají lžíci, vidličku a nůž!  

* Co tvoji rodiče. Nebojí se pustit tě na druhý konec světa? 

      Sice to moc nedávají najevo, ale myslím si, že ve skrytu duše se o mě trošku bojí. Musí ale 

důvěřovat týmu, se kterým tam jedu. Věřme, že celá paralympiáda dopadne ke všeobecné 

spokojenosti. 

 

*** 

Budeme Anežce držet palce, aby se jí její první start na olympiádě vydařil. O tom, jak v Pekingu 

dopadla, o průběhu paralympiády a o Anežčiných zážitcích budeme po jejím návratu domů na 

stránkách Raportu určitě informovat. 

Tomáš Bednařík 

 

zdroj : Tomáš Bednařík 
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Ze Třtice rovnou do Pekingu 

Třtice/ Z pražského letiště odletí dnes do Pekingu na XIII. letní paralympijské hry 

výprava český paralympioniků. 

  

     Mezi nominované hendikepované sportovce se svými 

výkony probojovala atletka Anežka Vejražková z Třtice. V 

průběhu roku 2008 se plnily atletické limity a sedmnáctiletá 

sprinterka Anežka Vejražková z Třtice splnila náročnější A 

limit několikrát na 100 i 200metrové trati. Anežka se 

připravuje v Novém Strašecí pod vedením Petry Šteklové. 

Anežka má vrozenou lehkou formu dětské mozkové obrny, 

která ji při sportu i v životě přináší řadu omezení. K atletice se 

dostala během rehabilitačních pobytů v léčebně v Luži. 

Následně si jejich výkonů na závodech všiml Václav Janouch, 

reprezentační trenér České federace Spastic Handicap. Zařadil 

ji do mládežnického kádru a pomohl zajistit tréninkové 

podmínky pro další atletický růst. LPH 2008 začnou 6. září a 

budou probíhat až do 17. září. Českou republiku bude 

reprezentovat celkem 56 hendikepovaných sportovců. 
 

Anežka Vejražková se svojí 

trenérkou Petrou Šteklovou 

  

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/ze-trtice-rovnou-do-pekingu20080828.html 
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Vůbec první případ zločinů kolektivizace vyšetřován ve Třtici 

Rudolf Pavlíček obviněn 

TŘTICE, NOVÉ STRAŠECÍ. Minulý týden jsme v celostátních sdělovacích prostředcích 

zaznamenali vůbec první obvinění, které od roku 1989 padlo za zločiny při kolektivizaci 

zemědělství. Případ se odehrál ve Třtici a obviněným je někdejší funkcionář národního výboru 

Rudolf Pavlíček. Ten měl v roce 1952 podepsat rozhodnutí, podle kterého přišel o majetek třtický 

sedlák Karel Horáček. 

     Podle ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Pavla Breta úřad 

prověřuje dalších zhruba 350 případů. Předmětné oznámení učinila jedna z dcer poškozeného. 

„Tehdejší akce byly zaměřeny na celé rodiny, takže postihly i nezletilé. Celý ten postup zadalo 

ÚV KSČ. Vše bylo rozpracováno na základě směrnice třech ministrů a postaveno nad tehdejší 

platné zákony, takže celá kolektivizace byla nezákonná a byly do ní zapojeny obce, kraje 

i okresy. Jejich úkolem bylo vytipovávat osoby, které bylo možné uznat za tzv. kulaky a přimět 

je, aby nedobrovolně vstoupily do JZD. V tomto případě se jedná o osobu, která i s ohledem na 

značný odstup času ještě žije. Nyní bylo policií zahájeno trestní stíhání, které dostane na vědomí 

i podezřelá osoba s právem na podání stížnosti. V dalším průběhu vyšetřování se ukáže, zda bude 

dotyčný postaven před soud za zneužití pravomoci veřejného činitele, kde mu hrozí trest odnětí 

svobody až do výše deseti let,“ řekl nám k případu ředitel úřadu s tím, že se nebude vyjadřovat ke 

jménu obviněného. To se však ve všech sdělovacích prostředcích objevilo v plném znění. 

     Rudolf Pavlíček se k případu zatím nechce mediálně vyjadřovat, neboť ještě neměl možnost 

seznámit se podrobně se spisem. Na otázku Raportu, zda si na předmětný případ vzpomíná, řekl, 

že je to velmi složité, neboť od té doby uplynulo již téměř 60 let. Jeho obhájce je přesvědčený, že 

skutek byl již promlčen. Ale ani k tomuto názoru se obviněný nechce vyjádřit, neboť věc 

s právníkem dosud nekonzultoval. 

Pavel Sklenička 

zdroj: http://www.raport.cz/2008/cislo2008-30/clanek2.htm 
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Našli munici z druhé světové války 

  

TŘTICE - Několik kusů nevybuchlé munice našel muž v lese u rybníka Bucek. „Jednalo se šest granátů 

RGF-1 a zhruba dvě kila malorážkové munice,“ uvedl mluvčí rakovnické policie René Černý. Přivolaný 

pyrotechnik munici odvezl k likvidaci. Nález pocházel pravděpodobně z období druhé světové války. 

 

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=523510 
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Rudlánek byl postrachem sedláků 

Rudolf Pavlíček je prvním, koho policie stíhá za kolektivizace v padesátých letech. Prý jen 

toužil po kariéře.  

  

     Bylo mu pouhých jednadvacet, když dostal 

obrovskou moc: podpisem rozhodoval o majetku a 

dalším osudu rodáků. Účast na kolektivizaci 

zemědělství, kterému komunisté říkali 

rozkulačování, byla pro Rudolfa Pavlíčka počátkem 

kariéry. Na jejím konci byla funkce okresního 

tajemníka KSČ v Rakovníku, v níž byl až do roku 

1989.  

"Kde jste na mě dostali tip?" zní první reakce 

vysokého, kultivovaným dojmem působícího 

důchodce. Povídat o své více než půlstoletí staré 

minulosti však odmítá. "Nebudu se k tomu 

vyjadřovat," říká ve dveřích dvoupatrového domku 

na okraji Nového Strašecí. Vizitku, pro případ, že 

by změnil názor, si přesto bere. Lidé z okolí si na 

něj nestěžují. 

"Jako okresní funkcionář měl dobrou pověst. 

Zasloužil se o zřízení školní jídelny," říká 

osmdesátiletý Antonín, jenž byl právě v Pavlíčkově 

čtvrti  

 
ORTEL KOMUNISTŮ. Starosta Luboš Hejda 

ukazuje výměr o nuceném nájmu na statek. Pochází z 

roku 1952 a je pod ním podepsán Rudolf Pavlíček, 

komunistický funkcionář z Třtic. 

na procházce. "Vůbec se nepředváděl jako jiní. Neměl ani služební tatrovku, jezdil pouze ve svém Wartburgu," 

doplňuje sousedka. Při dotazu na Pavlíčkovo působení v padesátých letech však oba krčí rameny.  

 
BRAL MAJETEK. Reportér HN mluví s 

kolektivizátorem Rudolfem Pavličkem, který čelí 

stíhání.  

 

Příběh jedné kolektivizace  

     Naopak hodně co říci mají obyvatelé blízké 

čtyřsethlavové obce Třtice, odkud Pavlíček pochází a kde 

na místním národním výboru začínal. "Říkali mu 

Rudlánek. Přičinil se o to, že nám sebrali 

osmnáctihektarový statek s koňmi i dobytkem. Babička se 

zhroutila. Táta potom strávil tři roky v Pomocných 

technických praporech," říká starosta Třtic Luboš Hejda. 

Bylo to čtyři měsíce předtím, než se narodil. Doma má 

starosta ještě uschován corpus delicti - nařízení o uvalení 

nuceného nájmu na jeho usedlost. Dole úřední razítko, 

datum 2. srpen 1952 a Pavlíčkův úhledný podpis. 

"Pavlíček nevymyslel rok 1948. On byl jen bažant. Cítil 



kariéru, tak podepisoval," míní Hejda.  

Jejich rodinný statek připadl místnímu JZD, kde pak otec musel pracovat jako námezdní dělník. A z dobytka si 

místní funkcionáři, jak říká, "udělali žranici v hospodě". Pro komunisty byli "vesničtí úpíři"záminkou pro 

vysvětlování neúrody. Vinili je ze sabotáží. Zestátnění jejich gruntů však zemědělství nepomohlo."Družstvo v 

Třticích vedli horníci a další lidé s vhodnými posudky, kteří zemědělství nerozuměli," říká starosta.  

     Podobně jako rodina Hejdů dopadli také bratři Horáčkovi. Měli nejrozvinutější statky v obci, a byli tedy 

největšími konkurenty pro vznikající JZD. Právě kvůli zabavení majetku jednoho z nich, Karla Horáčka, teď čelí 

Pavlíček policejnímu stíhání.   

 

Dvě hodiny na pohřeb  

     "Rudlánek? Jednou přišel za otcem s požadavkem ať vstoupí do JZD. On si ale došel ke koňům pro bič a seřezal 

ho," vypráví František Horáček, další syn "kulaka" a Karlův synovec. "Po dvou hodinách si pro tátu přišli a šest 

neděl jsme ho neviděli. Nikdy se nezmínil, kde byl, ale zřejmě skončil v Jáchymově," dodává. Františkův otec na 

rozdíl od Karla směl aspoň zůstat v obci. Tehdy pětačtyřicetiletý Karel Horáček se musel se ženou i třemi dcerami 

vystěhovat. A za odvoz svých věcí ještě zaplatit. Pokud chtěl zpátky do vsi, byť jen na návštěvu, musel žádat o 

povolení. "Když přišel na rodinný pohřeb, měl dvě hodiny času. Těsně před uplynutím stanovené doby již čekal 

esenbák, dohlížel, zda skutečně odejde," vzpomíná František. Do Karlova domu se již na druhý den nastěhoval 

soused, předseda místní KSČ. Dlouho ho však nevyužíval - po šesti letech se mu pod kola motorky zapletl vlastní 

pes, a ten člověk zemřel. "Když se o tom strýc dověděl, řekl to jsou ty boží mlýny," vzpomíná František.  

 

Mlácení prázdné slámy  

     Karel Horáček zemřel v sedmdesátých letech s 

podlomeným zdravím. Jeho statek družstvo ještě 

před revolucí prodalo a nyní ho vlastní soukromník 

podnikající v kamionové dopravě. Pavlíček se 

Františkovi připletl v životě do cesty ještě 

několikrát."Chtěl jsem se učit za chovatele koní. Z 

okresu ale zasáhl Pavlíček, a protože jsem byl 

synem bývalého kulaka, musel jsem jít na 

opraváře," říká. Když ho ale třeba potkal na ulici, 

Pavlíček jen "uctivě pozdravil a sklopil zrak". 

Velkou zášť však vůči němu již nepociťuje a 

informaci, že Pavlíčka nyní stíhá policie, se jen 

směje."Česky se tomu říká mlácení prázdné slámy," 

míní František Horáček.  

 
ZAČÍNALI S NADŠENÍM. Družstevníci vyjíždějí na 

pole zabavená "kulakům".  

  

zdroj: http://hn.ihned.cz/c1-26000660-rudlanek-byl-postrachem-sedlaku 
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Vítězem se stal podle očekávání veterán Fikes 

Třtice/ První červencovou neděli se konal ve Třtici již 30. ročník přespolního běhu 

„Třtická Punčocha“, jenž je zařazen do Kladensko - rakovnického poháru vytrvalců. 

  

     Na trasu nenáročného osmikilometrového okruhu, který je veden po polních a lesních cestách 

v rekreační oblasti Bucek, vyrazilo ze třtické návsi 38 běžců. Jako první se v cíli podle očekávání 

objevil veterán Metoděj Fikes (Tepo Kladno), který zvítězil v čase 29:31 a o 11 vteřin tak porazil 

v cíli druhého Jiřího Rosola z Lokomotivy Beroun, třetí místo obsadil Petr Suchánek z AC Obora 

Hvězda v čase 29:58. Celkově čtvrtý, ale třetí v kategorii do 39 let skončil Ondřej Čadek ze 

Stradonic (30:39). 5. místo v této kat. obsadil řevničovský Pavel Bříza v čase 35:13, sedmý 

doběhl v čase 37:27 rakovnický Ladislav Filip. 

     V kategorii do 49 let doběhl po dobrém výkonu na 4. místě rakovnický Zdeněk Kos v čase 

33:10, když za bronzovým Vaškem Klosem zůstal 20 vteřin, šestý skončil Miroslav Stehlík z 

Rakovníka v čase 34:08, sedmý doběhl další Rakovničan Marcel Chládek (39:01). 

V kategorii nad 60 let to nejrychleji běželo lánskému Janu Merunkovi, který zvítězil po pěkném 

výkonu v čase 38:31 a svého tradičního soupeře Ládu Tlustého (MK Kladno) tak za sebou nechal 

téměř 50 vteřin. 

      Velmi úspěšnou se pro náš region stává kategorie žen, kde po řevničovské Lucce Růžkové, 

která na jaře vyhrála několik závodů (nyní je trochu z formy) máme další výbornou vytrvalkyni v 

podobě Gabriely Rakové ze Hvozda. Tato bývalá plzeňská moderní pětibojařka dnes s přehledem 



zvítězila v čase 38:06. Celkově druhé místo patří vítězce kat. nad 35 let Haně Breburdové z MK 

Kladno, která dosáhla času 39:50, třetí v kat. do 35 let doběhla Lucka Růžková v čase 42:05. 

Poděkování za obětavou a bezchybnou práci patří zkušenému týmu pořadatelů vedeném bývalým 

vynikajícím běžcem Vildou Šubrtem. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/vitezem-se-stal-podle-ocekavani-veteran-

fikes.html 
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U Bucku našli munici 

Třtice/Starosta Luboš Hejda: Bojíme se hlavně toho, aby munici z války nenašly děti. 

     Nedaleko rybníku Bucek byla opět nalezena nevybuchlá munice. V zemi se tu ukrývala 

protitanková mina. „Dále šest granátů a dvě kila malorážkové munice,“ upřesnil mluvčí 

rakovnické policie René Černý. Pyrotechnik zajistil okolí nálezu a poté odvezl munici k odborné 

likvidaci. „Jsou to zřejmě zbytky z války, kdy po karlovarce prchaly německé konvoje a 

zbavovaly se přebytečného nákladu,“ uvedl starosta nedaleké Třtice Luboš Hejda s tím, že je 

dobře, když se okolí obce čistí od nebezpečné munice. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/munice20080711.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

30.6.2008 - Martin Kůs 

  

U Bucku je ráj vodních sportů 

Třtice/ Hned vedle silniční tepny propojující Prahu s Karlovými Varami leží jeden z 

http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/vitezem-se-stal-podle-ocekavani-veteran-fikes.html
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/vitezem-se-stal-podle-ocekavani-veteran-fikes.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/munice20080711.html


nejlépe vybyvených kempů na Rakovnicku. Kemp Bucek. 

Camping Bucek  

Umístění: 
Camping Bucek leží cca 500 metrů vpravo od karlovarské silnice (z Prahy 40 km, z Karlových 

Varů 80 km), odbočka mezi Řevničovem (cca 2 km) a Novým Strašecím (cca 4,5 km). Má 

rozlohu 5 ha, z toho 1 ha lesa. 

  

Nabídka: 

Leží u rybníka, který je vhodný pro různé vodní 

sporty, vybavení je možno zapůjčit přímo na 

místě na pláži rybníka Bucek, který jinak slouží 

ke koupání. Součástí areálu jsou pingpongové 

stoly, hřiště na minigolf a hřiště na volejbal, 

dětské hřiště (trampolíny, houpačky, klouzačka, 

pískoviště). V campu je otevřen krytý vyhřívaný 

bazén a jedno centrální ohniště. Hygienické 

zázemí tvoří moderní umývárny, toalety a sprchy 

s teplou vodou zdarma. Zařízení je bezbariérové! 

V kampu je cca 100 míst s přípojkami pro 

karavany nebo stany. Hostům jsou k dispozici 

pračky a sušička prádla a je otevřené malé bistro 

s občerstvením na terase. V nedalekém  

 

Novém Strašecí je supermarket, pošta, lékař a několik dobrých restaurací. Z kempu je možné vyjet na 

výlety směrem Praha, Karlovy Vary, Rakovník, hrady Karlštejn, Křivoklát, Krakovec nebo vzdálenější 

Koněpruské jeskyně. 

 

Provozní doba: 

Otevřeno od 25. dubna do 15.září. Recepce k dispozici od 8. do 12.30 a od 13.30 do 22.00 hodin. 

Ceník (za 1 noc): 

Sezona 1. 7. – 25. 8. 

Místo pro auto+caravan/stan nebo obytné auto, el. přípojka, a 1 malý stan 400 Kč 300 Kč. 

Místo pro auto+caravan/stan nebo obytné auto, ... + privat toaletu a sprchu 650 Kč 450 Kč 

Osoba starší 12 let 95 Kč 75 Kč Dítě do 12 let 60 Kč 50 Kč Pes 60 Kč 50 Kč Další auto navíc 

100 Kč 85 Kč Stanové místo bez el. přípojky velký/malý 200/100 Kč 100/85 Kč Poplatek za 

osobu > 18 let 5 Kč  

Začátek / konec sezony, 7 dní = 6 dní zaplatit Pokoj s wc, sprchou, malou kuchyní Cena za 1 noc, 

do 10 hodin Pokoj pro 2 osoby 1200 Kč 700 Kč Pokoj pro 3 osoby 1350 Kč 850 Kč Pokoj pro 4 

osoby 1500 Kč 1000 Kč Apartman - 2 pokoje pro max. 5 osob 1700 Kč 1200 Kč Poplatek za 

osobu > 18 let 5 Kč 1 x úklid 250 Kč 

 

Provozovatel: 
WILZING s.r.o., Třtice 170, 271 01 Nové Strašecí 

Tel: +420 313 564 212 

Email: info@campingbucek.cz 

http://www.campingbucek.cz 

http://www.campingbucek.cz/


zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/u-bucku-je-raj-vodnich-sportu20080630.html 

  

 

CITARNY.CZ   DOBRÉ  KNIHY 

Literární květen 2008 

02.06.2008 

  

     Projekt Literární květen je jediným svého druhu ve Zlínském kraji. Je jedním z projektů studentů 

fakulty Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi republikovými akcemi 

podobného formátu patří k jedněm z největších festivalů literatury u nás. Návštěvníci mají možnost setkat 

se zde s předními českými i zahraničními spisovateli. V letošním roce se pokoušíme spolupracovat též se 

spisovateli z Polska, Slovenska a dalších zemí. 

     Kromě spisovatelů zde návštěvníci mohou debatovat i s předními českými odborníky v dané oblasti a 

na své si přijdou i milovníci filmu a divadla. V letošním roce jsme festival věnovali třem tématům: 

Rosteme s knihou, kde si na své přijdou především děti a dospívající. Cílem tohoto tématu je zejména 

ukázat mladým lidem, že literatura není out a přispět tak i k tomu, aby tato věková skupina získala kladný 

vztah k literatuře.  

     Hlavní program LK 08 byl věnován 40.výročí od okupace 1968. Prostřednictvím tohoto festivalu 

bychom rádi prezentovali tento neblahý moment v našich dějinách, aby zejména mladší generace 

nezapomínala a dozvěděla se o srpnu 1968 více informací. Jako poslední téma jsme pak zvolili Literatura, 

film a divadlo, kde bychom rádi prezentovali, jak literatura ovlivňuje i jiné oblasti kultury.  

     Cíle festivalu Cílem projektu Literární květen tedy je v prvé řadě pozvednout zájem nejširší veřejnosti 

o literaturu a přispět tak ke kulturnímu rozkvětu zlínského regionu.  

 

Osobnosti festivalu: 

     Letošní ročník festivalu Literární květen by nabitý známými osobnostmi české literární i divadelní 

tvorby. Mezi jinými tu vystoupila Irena Dousková se známou hrou Hrdý Budžes, Lenka Veliká, herečka, 

která ztvárňuje postavu Helenky ve hře Oněgin byl Rusák, Dušan Taragel, známý pohádkář, Pavel Medek, 

překladatel knih Harry Potter, Jiří Dědeček, spisovatel a předseda PEN klubu, Ivan Binar a mnoho dalších 

  

Vítězné příspěvky soutěže Literární květen 2008 

Próza: 

 1. místo Lenka Suchá   Bez dychu 

 2. místo Pavel Hrabák   Pravda o 315 

Poezie: 

 1. místo Darina Hlinková  Básně 

 2. místo Tereza Hejdová  Básně 

  

zdroj: 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/u-bucku-je-raj-vodnich-sportu20080630.html


http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=862&Itemid=3927 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

30.5.2008 - Miroslav Elsnic 

  

Rakovnický okres bude mít zástupce v Pekingu 

Brno/ Rakovník/ Na stadionu Pod Palackého vrchem v Brně se v sobotu 17. 5. 

uskutečnily Mezinárodní Jarní závody v atletice. Tyto závody byly jednou z 

posledních možností splnit limit pro LPH v Pekingu. I díky tomu se sjelo do Brna 109 

závodníků z celé České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Itálie. Závody 

uspořádala SK Kociánka Brno z pověření České federace Spastic Handicap především 

pro spasticky handicapované sportovce. 

  

     Barvy TJ Léčebna Košumberk hájilo 12 sportovců. Mezi 

nimi šestnáctiletá sprinterka Anežka Vejražková (kateg. A-

F38), která má splněný A limit pro paralympiádu. Na 

dvoustovce doběhla v osobním rekordu jako první před polskou 

reprezentantkou, ale díky menšímu hendikepu a tím i 

nevýhodnějšímu bodovému koeficientu se umístila až druhá. 

Anežka se připravuje v Třtici a Novém Strašecí pod vedením 

trenérky Petry Šteklové. 

     Dalším košumberským zástupcem v reprezentaci je Nela 

Zabloudilová (kateg. A-F37) z Opavy, která v minulém roce 

prodělala vleklé zdravotní potíže. Letos si odbyla první ostrý 

start na Otevřeném mistrovství Německa, kde také splnila A 

limit ve vrhu koulí. V Brně se v kouli umístila na třetím místě a 

druhé místo obsadila v oštěpu. 

     TJ Léčebna Košumberk získala další cenné kovy především 

v kategorii W-M34 (vozíčkáři spastici lehce postižení). V kouli 

se první umístil Jiří Kubelka a druhý Vlastimil Nečas. V disku 

opět první Jiří Kubelka a třetí Marian Zahradník. Oštěp nejlépe 

letěl Vlastimilu Nečasovi. 

     „Šanci závodit dáváme nejen ostříleným závodníků. Na 

první letošní závody vyjeli hned tři začátečníci: Michaela 

Šušková, Marek Hrnčál a Lukáš Hnát. Ti zatím sbírají 

zkušenosti a otrkávají se,“ uvedl Jaroslav Hantl, manažer TJ 

Léčebna Košumberk. „Jedna z posledních šancí pro atlety 

dosáhnout na nominaci na LPH v Pekingu bude 22.6. v Bílině a 

TJ Léčebna Košumberk nebude chybět.“ zakončil Jaroslav 

 
Šestnáctiletá sprinterka Anežka 

Vejražková z Třtice zlepšila svůj 

osobní rekord v běhu na 200m a 

tím opět potvrdila nominační 

limit pro Letní paralympijské hry 

v Pekingu. Vpravo Trenérka 

Petra Šteklová. 

http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=862&Itemid=3927


Hantl. (jh) 

  

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/rakovnicky-okres-bude-mit-zastupce-v-pekingu.html 

  

 

MLADÁ  FRONTA 

DNES 

www.idnes.cz 

23.05.2008 - Martin Stavěla - Střední Čechy - str. 05 

  

Koupání nabízí rybník i koupaliště 

 

Na Bouberláku se lidem líbí kiosek a tábořiště 

 

Rakovník - Letní sezona se blíží, provozovatelé koupališť, kempů a bazénů na 

Rakovnicku už nyní uvažují, jak nejlépe nalákat návštěvníky. Mnozí z obyvatel 

regionu přesto dávají přednost koupání v řece Berounce či rybnících, a to i přesto, že 

kvalitu vody nikdo nesleduje. 
 

     V Rakovníku zahájí sezonu Den dětí Červnový svátek oslaví děti v Rakovníku tradičně na 

zdejším Tyršově koupališti, které začíná sezonu s novým provozovatelem. Podle slov Ireny 

Kilikové, která má nyní areál na starosti, bylo nutné zejména vyčistit zarostlou vodní plochu. 

„Naše rodina na tom dělá dvacet čtyři hodin denně, takže do června bude vše v pořádku. Chceme, 

aby návštěvníci byli spokojeni,“ říká Kiliková. Plánuje, že v areálu koupaliště se budou konat 

koncerty a další akce. 

     Velký rybník u Jesenice leží na horním toku Rakovnického potoka. Průtok mu zajišťuje 

samočistící schopnost, ale chov ryb a s ním spojené obhospodařování rybníka se nemusí každému 

zamlouvat. „To víte, kvalita vody odpovídá funkci rybníka. Jak říkají rybáři: Když hodíte rybu do 

upraveného bazénu, tak lekne,“ ospravedlňuje stav rybníka majitel nedalekého autokempu Pavel 

Kyselka a zároveň dodává: „Ale i tak už k nám od května jezdí spousta lidí. Náš kemp má navíc 

tu výhodu, že je vzdálený pět minut chůze od vody, takže tolik netrpíme nálety komárů.“ S 

chovemryb a s ním spojeným ekosystémem se zájemci mohou seznámit také na přilehlé naučné 

stezce. 

V okolí Zdeslavi je hned několik rybníků, které lidé využívají ke koupání. Patří mezi ně zejména 

Horní rybník zvaný Bouberlák a Dolní neboli Vojtův rybník. Oba leží na řece Javornici a názory 

místních na vhodnost koupání se různí. Obyvatelka nedaleké obce Čistá, která si nepřála být 

jmenována, upřednostňuje Horní rybník: „Kvalita vody se mění podle toho, jaké je léto, ale v 

Bouberláku se dá koupat vždy. Je tam kiosek a pěkné tábořiště.“ Dolní rybník nabízí možnosti 

rekreace ve středisku Vojtův mlýn. 

     Na Bucku se daří windsurfingu Posledním z velkých rybníků hojně využívaných k rekreaci je 

Bucek u Třtice nedaleko Nového Strašecí, který nabízí i možnosti windsurfingu. Do jednoho z 

kempů dojíždí Robert Wudy z Prahy: „Z domova jsem tu autem za pár minut. Je tu hezká příroda 

a ještě se mi nestalo, aby se tu kvůli řasám nedalo koupat,“ říká surfař. 

     „Z domova jsem tu autem za pár minut. Ještě se mi nestalo, aby se tu kvůli řasám nedalo 

koupat.“ Robert Wudy z Prahy 

 

http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/rakovnicky-okres-bude-mit-zastupce-v-pekingu.html


zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=54058 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

1.2.2008 - Miroslav Elsnic 

  

Limity pro účast paralympijských her splněny! 

Praha/ Třtice/ Anežka Vejražková ze Třtice si dojela do kongresového centra TOP 

HOTELU Praha hned pro dvě ocenění. 

  

     Konalo se zde totiž vyhlášení 14.  ročníku 

nejlepších sportovců, trenérů a osobností České 

federace sportovců s centrálními poruchami 

hybnosti Spastic handicap za rok 2007. 

     Na poli sportu handicapovaných působí tato 

federace s centrálou v Teplicích od roku 1992 a 

jejím předsedou od doby vzniku je František 

Janouch. Celkem sdružuje 5 018 členů, kteří 

sportují ve 12 spádových sportovních klubech a 

tělovýchovných jednotách po celé České 

republice. Během roku 2007 zorganizovala 

federace celkem 27 sportovních akcí, z nichž pět 

mělo i zahraniční účast. Kromě toho pořádá 

federace vzdělávací kurzy pro nové trenéry, 

cvičitele a rozhodčí. Sportovní zápolení v roce 

2007 probíhalo ve jménu Paralympiády 2008, 

která se má konat v září v Pekingu. Hlavním 

motivem pro postižené sportovce bylo splnění 

limitů a získání nominačních míst. Každý dobrý 

výkon sportovců federace Spastic Handicap s 

umístěním od 1. do 8. místa se počítal do limitů 

pro účast na  

 

paralympijských hrách.  Mezi sportovní disciplíny, ve kterých postižení zápolí, patří závěsný kuželník, 

atletika, lukostřelba, cyklistika, bocca a curling. 

     Atleti, mezi něž patří i Anežka Vejražková, mohou své limity splnit pouze na závodech akreditovaných 

IPC. V současné době má splněný A - limit 6 atletů. Anežce se podařilo dosáhnout splnění dvou A - limitů 

a ve svých 16 letech získala i titul mistryně ČR v běhu na 100 m. Závodí za TJ Léčebna Košumberk. A – 

limit na běh na 100 m je 15,90 sekundy a Anežka má čas dokonce 15,16. Druhý A - limit zaběhla v běhu 

na 200 m na mezinárodních závodech v Brně. A - limity je možno plnit do června 2008. 

http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=54058


     Slavnostní setkání s vyhlášením nejlepších sportovců roku 2007 se tradičně koná pod záštitou 

primátora Hlavního města Prahy pana Pavla Béma a starosty městské části Praha 11, pana Dalibora 

Mlejnského. Moderování se ujali Alice Tejkalová s Pavlem Andělem,  slavnostní lesk dodal  Ondřej 

Havelka a jeho Melody Makers. Anežka Vejražková ze Třtice, studentka 1. ročníku rakovnické MOA, 

byla oceněna mezi dvanácti nejlepšími sportovci tělovýchovných jednot a sportovních klubů do 23 let. 

Současně byla vyhlášena i mezi desítkou nejlepších sportovců Spastic  Handicap roku 2007. Mezi 

oceněnými je jedinou  běžkyní. Ceny předávala mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková. 

     Titul nejlepší trenér roku 2007 si odnesla i trenérka Anežky Vejražkové, Petra Šteflová z Nového 

Strašecí, která by v případě účasti na paralympiádě  jela s Anežkou. Trénuje ji už čtvrtým rokem. Ze 

zvědavosti jsem  Anežce položila pár dotěrných otázek, na které odpovídala docela ochotně. Speciální 

sportovní diety nedrží. Jen před závodem vynechává maso. Trénuje každý všední den zhruba hodinu a půl. 

Nejbližší závody, kterých se  chce zúčastnit, budou 4. března v Německu. Hlavu v oblacích ze své 

nominace na paralympiádu zatím nenosí, protože se bojí, že by svou účast mohla zakřiknout. Ale jasné je, 

že se těší. Generální sekretářka Spastic Handicap paní Irena Hybšová dodává, že pokazit účast na 

paralympiádě by si Anežka mohla jen vlastní neukázněností.  

(Tereza Hejdová) 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/limity-pro-ucast-paralympijskych-her--

splneny.html 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

10.1.2008 - Ondřej Hejda 

  

Další kilometry trasy pro cykloturisty 

Novostrašecko/ Nově vyznačená cyklotrasa, kterou mají možnost vyzkoušet na 

Rakovnicku milovníci cykloturistiky, vede od Řevničova do Nového Strašecí 

  

     Pro vyznavače cykloturistiky připravil Mikroregion 

Novostrašecko malý dárek v podobě nově vyznačené cyklotrasy. 

„Projekt se podařilo zrealizovat díky dotaci z Programu obnovy 

venkova Středočeského kraje v závěru loňského roku,“ sdělil 

řevničovský starosta a předseda Mikroregionu Novostrašecko Jiří 

Petráček. Ten se ujal i popisu trasy. „Jako perly navlečené na šňůrce 

se jeví rybniční soustava na Lodenickém potoce, a právě tudy je 

vedena nově vyznačená cyklotrasa č. 8192.  Trasa je dlouhá 

jednadvacet kilometrů a vede po katastrálním území  Řevničova, 

Třtice, Mšece, Mšeckých Žehrovic a Nového Strašecí. Cestou od 

Řevničova, kde cyklotrasa začíná na rozcestí Pod Louštínem 

odbočením z cyklotrasy Rakovník – Nové Strašecí  (č. 0102),  

 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/limity-pro-ucast-paralympijskych-her--splneny.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/limity-pro-ucast-paralympijskych-her--splneny.html


projedete kolem hájovny Řevničovská lísa do obce a značení vás 

neomylně zavede přes hráze a břehy rybníků Třtický, Bucký, Malá 

a Velká  Punčocha, Mlýnský, Pilský, Červený a Lodenický až do 

Nového Strašecí. Odtud se můžete vydat po již zmíněné trase zpět 

do Rakovníka, nebo využít navazující cyklotrasy.  Ještě bychom 

rádi do zahájení turistické sezony vydali propagační materiál, 

týkající se celé trasy, včetně možnosti občerstvení, a protože celá 

trasa není fyzicky nijak náročná, tak ji vřele doporučuji jak 

seniorům, tak i rodinám s malými dětmi,“ dodal Petráček. 

zdroj: 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rako_cyklo20080109.html 

  

 

NK    Databáze Národní knihovny 

Hlavní záhlaví   Karla Krátká, 1950 
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(ilustrace Lenka Hejdová) 
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Edice   4jk 
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