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Po Procházkovi poletí za rok z Luže na paralympiádu 

do Pekingu i atletka Vejražková 

LUŽE - Místní tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk  je občanské sdružení, jehož členská základna 

má přes tisíc členů a je tvořena handicapovanými sportovci, trenéry, doprovody a příznivci TJ. Sídlí v 

Hamzově odborné léčebně v Luži a kromě pravidelných tréninků s pacienty léčebny se stará o talentované 

jedince, se kterými se účastní závodů a turnajů po celé republice i ve světě. Největší úspěchy mají její 

členové v atletice, cyklistice, boccie, lukostřelbě, šachu a závěsném kuželníku. 

     Nejčerstvějším  úspěchem této sportovní organizace je potvrzený limit A pro účast na Letních 

paralympijských hrách v Pekingu 2008, což se podařilo při závodech spasticky postižených sportovců v 

Bílině u Teplic Anežce Vejražkové z Třtice, která v běhu na 100 metrů dosáhla času 15,85 sec. 

Napodobila tak dalšího člena TJ Léčebna Košumberk – boccistu 

Procházku, který také poletí na  paralympiádu. 

     „Anežka, která soutěží ve zdravotní třídě F 38,  není na první 

pohled zjevně nijak postižená. Až při chůzi či běhu je patrné, že 

není vše v pořádku. Kromě vozíčkářů a například  lidí s 

nejrůznějšími amputacemi je tu také velká skupina lidí se 

spastickým postižením (neurologického původu) v různém 

rozsahu (chodících i vozíčkářů). Velmi zjednodušeně to lze 

přiblížit třeba tak, že některý sval či svaly jsou neustále v „křeči“ 

– spasmu, který umožňuje pouze omezený pohyb. Anežka má 

nejvýraznější dysfunkci na levé noze. Podle rozsahu hendikepu 

jsou ustanoveny zdravotní třídy, aby bylo možné porovnávat 

podobně postižené sportovce,“ řekla nám Petra Vomočilová, 

vedoucí košumberské výpravy. „Spasticita je většinou způsobena 

vrozenou dětskou mozkovou obrnou, která ovlivňuje nervovou 

soustavu. Může postihnou třeba jen ruku, nebo celé tělo,“ 

dokončila Vomočilová. 

     Celkem se za TJ Léčebna Košumberk zúčastnilo závodů v Bílině deset závodníků různého věku i 

postižení. Za zmínku stojí 2. místo Richarda Kulhavého ve sloučené kategorii mužů chodících (A-M). V 

kategorii vozíčkářů (W-M30) se za světovým rekordmanem Romanem Musilem z NOLY Teplice umístili 

hned dva Košumberáci – stříbro vybojoval Jiří Kubelka a bronz získal Vlastimil Nečas. 

     Pro atletický potěr zatím není ve slučovaných kategoriích nejdůležitější dosažené umístění. Jde 

především o to, podat maximální výkon a získávat zkušenosti od starších a zkušenějších. „Za náš klub 

startuje řada mladých sportovců ze všech koutů republiky. Lukáš Štěpják z Hradce Králové, Petr Dolan z 

Lukavice, Marek Hrnčál z Luže či Ondřej Vlasák ze Senojed. Díky nám mají možnost závodit a vyzkoušet 

si své schopnosti. Je potěšující, že i mezi handicapovanou mládeží roste zájem o atletiku. Třeba i mezi námi 

se podaří vychovat nějakého dalšího rekordmana. A i když ne, bude nám stačit radost, kterou jim sport 

přináší,“ uzavírá Vomočilová. 

Jaroslav Hantl, TJ Léčebna Košumberk 

zdroj: http://chrudimsky.denik.cz 

  

 

http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2190254142;h4r=2180582982;p4r=305433213;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=58926/593988_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2190254142;h4r=33948230;p4r=305437288;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=56949/478340_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2190254142;h4r=33654598;p4r=305408621;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=58981/597713_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2190254142;h4r=2180695878;p4r=305414781;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=54294/398553_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2190254142;h4r=34262342;p4r=305442409;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=55134/536782_5?
http://chrudimsky.denik.cz/ostatni_region/lecebna20071004.html#diskuse


KLADENSKÝ 

deník 

08.09. 2007 

  

FOTOGALERIE  -  Právě jsme se narodili 
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Buckův triatlon už podvacáté   

TŘTICE - BUCEK (12. 8. 2007)- Ve třech tradičních kategoriích a za rekordní účasti 34 závodnic a 

závodníků se v sobotu uskutečnil v okolí rybníka Bucek již dvacátý ročník Buckova triatlonu.  

     Hned dva závody v triatlonu se během těchto dní uskutečnily na Rakovnicku. Ten, který má své zázemí 

u rybníka Bucek, oslavil letos své dvacáté narozeniny. 

     „Před dvaceti lety, v době, kdy se v Čechách začaly triatlony objevovat, si Milan Hejda vyzkoušel 

zazávodit v Plzni a Litoměřicích. Pak ale přišla myšlenka uspořádat takový závod tady a vyzkoušet si, co 

vlastně vydržíme. Prvního ročníku jsme se vlastně zúčastnili jen my dva,“ zavzpomínal na počátky 

Buckova triatlonu Jiří Novák, který právě s Milanem Hejdou celou akci pravidelně připravují. 

     Ve druhém ročníku už společně s nimi stála na startovní čáře desítka kamarádů, později se začali 

přidávat další, kromě mužů začaly závodit i ženy a vytvořila se  také kategorie seniorů, kde kromě těch 

starších borců s kratší tratí bojují ti, kteří si na elitní závod netroufají. 

Celých osmnáct let měla trať stejný profil, až předloni se změnila. 

     „Je to důsledek stále hustějšího provozu na silnicích, protože závod se jede za plného provozu a to i po 

silnicích, jako je karlovarka. Tak jsme trať běhu i jízdy na kole otočili do protisměru a trochu upravili, jen 

plavání zůstalo tak, jako dřív,“ vysvětlil Jiří Novák. Tratě toho současného Buckova triatlonu jsou podle 

kategorií 1 km plavání, 52 km kolo a 9 km běhu pro muže, na  ženy čeká 330 m plavání, 18 km kolo a 2 km 

běhu a senioři absolvují 330 m plavání, 36 km na kole a 4 km běhu. 

     Za ta léta už má závod i své legendy. Na ty si, právě při dvacátém výročí, vzpomněli i pořadatelé. 

„Legendám závodu jsme věnovali plaketu, především jako naše poděkování za účast a předvedené výkony. 

Dostal ji třeba Milan Soukup z Nového Strašecí, který se stal šestkrát vítězem, mezi ženami nejúspěšnější 

Jitka Nováková za svých dvanáct startů a v nich sedm vítězství, a také Milan Hejda, který vynechal pouze 

dvakrát a tedy má na kontě osmnáct startů,“ přešel k oficiálním výsledkům Jiří Novák. 

     Letos si v kategorii mužů nejlépe vedl Zdeněk Procházka z Teplé u Karlových Varů, který si s tratí 

poradil v rekordním čase 2:18:50, tedy o téměř devět minul rychleji, než všichni před ním. Za ním skončil 

jeho bratr Milan Procházka (Teplá) a třetí právě jeden z oceněných plaketou – novostrašecký Milan 

Soukup. Ženská kategorie se stala kořistí Julie Šimáčkové z Rudy, jejíž čas 52:17 také stojí za uznání. Za ní 

cílem proběhla Lucie Růžková a třetí pak Pavlína Maříková z Rakovníka. Kategorii seniorů nejlépe zvládl 

časem 41:20 Vladimír Černý z Nového Strašecí,  jen o chvíli se zpozdila Hana Černá také z Nového 

Strašecí a třetí byl Jiří Kakos z Prahy. 

     Za zviditelnění stojí i výkon nejmladšího účastníka, třináctiletého novostrašečana Jana Veselého, který 

závodil mezi ženami a obsadil pátou příčku, a také nejstaršího borce, kterým byl dvaašedesátiletý Karel 

Valečka z Teplé, jenž si troufl na elitní trať mužů a dokončil ji jako dvanáctý. I oni vydrželi se všemi 

ostatními při večerním posezení s pečenou krůtou dlouho do nočních hodin. 

     „Jsem moc rád, že za dvacet ročníků nedošlo až na nějaké drobné odřeniny k žádným závažnějším 

zraněním nebo problémům. Musím také poděkovat Městu Nové Strašecí a společnostem Brain, Asped i 

Šnopa za podporu Buckova triatlonu, a také všem těm ochotným,  kdo pomáhal s organizací, zapisováním a 

počítáním “ řekl závěrem Jiří Novák. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz 
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Návštěvníci Bucku jsou zaskočeni  

Kladno -  Jeden z oblíbených kempů na břehu rybníka Bucku rozprostírající se na rozhraní kladenského a 

rakovnického okresu letos nadobro osiřel. Každý z turistů, jenž by v těchto dnech rád navštívil  třeba i jen 

zdejší vyhlášenou restauraci na hrázi a využil zdejšího občerstvení, má bohužel smůlu. Oba objekty na 

levém i pravém břehu zdobí pouze velké cedule s nápisem rekonstrukce. 

     Komplex budov náležící středočeskému krajskému úřadu provozovalo dlouhé  roky Střední odborné 

učiliště v Kladně–Dubí, ovšem vzhledem k velice nákladné údržbě se ukázalo schůdnějším celý areál raději 

prodat. 

„Objekty nabízíme k odprodeji jako celek, ale dosud se nepřihlásil žádný zájemce. Rada kvůli tomuto 

zasedala opět minulý týden. Pokud by přece jen chtěl někdo rekreační zařízení odkoupit, má možnost se 

zúčastnit informační schůzky přímo v místě, která se uskuteční jedenáctého července,“ uvedl mluvčí  

krajského úřadu Martin Kupka. 

     Přestože pár jednotlivců, které Kladenský deník oslovil, by jistý zájem o provozování zejména 

restaurace na hrázi mělo. Cena je pro ně prý ale neúměrně vysoká. „Kdysi jsme měli restauraci v 

nedalekém Řevničově, takže nás to hodně zaujalo, ale vzhledem k tomu, že podmínkou je odkoupit i celé 

rekreační středisko pod silnicí, je to pro nás finančně a personálně nepřijatelné,“ uvedla Marie Zuzjaková ze 

Žatce. 

     Ačkoli je celý areál nyní uzavřen, občerstvení na pláži prý bude nadále fungovat po celou sezonu. 

„Nepříjemné to bude pro chataře, kteří tam byli zvyklí nakupovat, ale nám v obci  to naopak zvýší 

turistický ruch. Všichni , kteří se u nás ubytují a budou nuceni dojít kilometr k rybníku, udělají zároveň i 

něco pro svoje zdraví,“ řekl s úsměvem starosta obce Třtice Luboš Hejda. Podle jeho slov by rekreanti 

výraznou újmu utrpět neměli. „Ve Třtici máme k dispozici kemp o deseti třílůžkových chatkách a plochu 

zhruba pro sto stanů. Návštěvníci mají navíc možnost využít služeb dvou restaurací a dvou obchodů,“ 

doplnil starosta. Zejména pro mladší návštěvníky jsou zde každý pátek pořádány vyhledávané diskotéky v 

místním kulturním sále. „Ty, kteří u nás ještě nebyli, bych rád pozval sedmého července na letní zábavu 

pod širým nebem na hřišti, kde zahraje skupina Ideál band,“ řekl Hejda.  

Kateřina Husárová 
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PŘEDNÁŠKA AVČ SE TŘEMI KRONIKÁŘI 

     Posluchači Akademie volného času, měli možnost ve čtvrtek 1. 3. 2007 si vyslechnout další 

zajímavou přednášku. Obsahem bylo, velmi poutavé vyprávění tří kronikářů a to z Nového 

Strašecí, Třtice a Lánů.  

     Kronikářka Nového Strašecí – paní Anděla Pejšová, seznámila přítomné s tím, co je potřeba 

znát k tomu, aby bylo možno vést kroniku. Jak se shrnují údaje během roku, které se poté zapisují 

na stránky kroniky a to ručně , jak má vypadat styl zápisů do kroniky, jaká kvalita papíru a 

inkoustu se musí používat při zápise. Informovala nás o tom, co potřebuje vědět a znát každý 

kronikář, aby kronika byla vedena podle správných předpisů. Dozvěděli jsme se, že pro vedení 

kronik je charakteristická časová posloupnost, od obsahově nejstarších zpráv až po ty nejnovější. 

Je to zobrazení skutečných historických událostí.Vedení kronik pro obce je uzákoněno „Zákonem 

č. 80 z roku 1920 o pamětních knihách obecních“.  

     Tento zákon byl doplněn vládním nařízením z roku 1932. Zde bylo upřesněno, že knihy se 

musÍ vázat a byl stanoven účel vedení kroniky to jest „zachovat místní dějiny pro poučení 

budoucích“. Dále nás paní Pejšová seznámila s tím, že zápisy provádí kronikář, zvaný též 

letopisec, který je ustanovený obecním zastupitelstvem. Kronika musí být vkládána do pevného a 

trvalého pouzdra a uschována je na bezpečném uzavřeném místě. Půjčování kroniky lidem domů 

není dovoleno. K nahlédnutí do kroniky je možné jen za dozoru kronikáře.  

     Přinesla nám také k nahlédnutí Fotokroniku, kde je uchována dokumentace z důležitých akcí 

města Nové Strašecí. Také jsme si mohli prohlédnout Pamětní knihu, do které jsou prováděny 

významné zápisy, stvrzené podpisy lidí, vztahujících se k dané události. Například jubilejní výročí 

svatby, vítání občánků apod.  

     Bylo možno také nahlédnout do fotokopií stránek Kroniky, která je již plně popsána a uložena 

v Okresním archivu v Rakovníku.  

     Kronikářka obce Třtice – paní Lada Urbanovičová, nás velmi srozumitelnou formou 

seznámila s hlavními a zajímavými zápisy jejich Obecní kroniky. 

     Dozvěděli jsme se, že kronika je vedena od roku 1826 do současnosti. Kronika Třtice je vedena 

ve dvou verzích. První verze – je ručně psaná, stále původní kronika od roku 1826. Aby však 

zájemci se mohli s obsahem kroniky seznámit, byla tato kronika přefocena , na požádání paní 

kronikářky, panem Miroslavem Kořánem. Protože původní zápisy jsou psané starým písmem 

„kurentem“, převedl pan Ing. Josef Hejda text do dnešní písemné podoby a současná kronikářka 

paní Lada Urbanovičová se rozhodla toto vše přepsat a vznikla tak druhá podoba Obecní kroniky a 

to v elektronické verzi. Kroniku, která je psaná ručně, graficky zkrášluje Mgr. Lenka Hejdová a 

o přesnost údajů, zde psaných se stará starosta obce Ing. Luboš Hejda. Dále nám paní 

Urbanovičová vyprávěla, že je zřízena ještě fotokronika, protože do psané kroniky je zakázáno 

vlepování fotografií. Na konci svého povídání o kronice nám řekla, že kdo bude mít zájem, ráda 

mu předá www stránky třtické kroniky. Samozřejmě i já jsem patřila mezi zájemce o tuto 

internetovou adresu. Následný den jsem zaujatě četla www.stránky, kde je psaná nejen historie 

obce, její život v minulosti, ale i současnosti. Jsou zde zajímavosti o místním kostele, třtické škole, 

třtických gruntech. Jsou zde fotografie staré i současné, fotografie z vítání občánků, údaje o sportu 

v obci, zajímavosti o platidlech od roku 1918 do roku 1993. Jsou zde uvedeny články z novin, kde 

se píše o Třtici a mnohé další zajímavosti o obci Třtice. Za takovouto kvalitu KRONIKY v 

elektronické podobě, si jistě kronikářka paní Urbanovičová zasluhuje obdiv a poděkování od 

každého, kdo bude internetové stránky pročítat. Ráda bych touto cestou seznámila i vás – čtenáře 

měsíčníku s internetovou adresou této obce: www.kronikatrtice.blog.cz  

     Další velmi poutavé vyprávění o kronice obce Lány, měl pan František Pošta, který je zároveň 

autorem knihy „Co jste hasiči, co jste dělali na Lánech a ve Vašírově od roku 1881 – 2006“ . 

Kniha byla vydána v roce 2006 ku příležitosti 125. výročí trvání hasičského sboru.  

     Pan Pošta je také spoluzakladatel muzea T. G. Masaryka v Lánech. Seznámil nás s historií 

zámku v Lánech. 

     Také nám vyprávěl, že prvním kronikářem v Lánech byl jeho dědeček a velmi dobře si 

pamatuje, jak coby malý chlapec se svým dědou putoval po Lánech, kde děda sbíral události, které 

http://www.kronikatrtice.blog.cz/


zaznamenával do kroniky. Jeho děda si vedl i rodinnou kroniku. Vyprávění pana Pošty o Lánech a 

kronice, bylo pro nás také velmi zajímavé.  

     Po skončení této přednášky s kronikáři – jsme si všichni přítomní uvědomili, že k tomu, aby 

člověk mohl vést kroniku, potřebuje hlavně lásku k této práci. Je to velice záslužná činnost, při 

které se to nejdůležitější a nejzajímavější ze současnosti uchovává pro budoucnost.  

     Velice děkujeme všem třem, přítomným kronikářům za milé a poutavé vyprávění o jejich 

kronikách.  

     Možná, že právě vyprávění těchto kronikářů, v mnohém z nás nastartovalo odhodlání začít psát 

vlastní rodinnou kroniku.  

     Každý měsíc se my – účastníci AVČ (Akademie volného času), rádi a v hojném počtu 

setkáváme na našich přednáškách, kde nás lektoři obohacují svým vyprávěním. To, že můžeme 

prožívat tyto chvíle s novým poznáním na AVČ, je zásluhou autorky projektu AVČ paní Věry 

Hrubešové. Proto bych jí chtěla touto cestou poděkovat za všechny členy Akademie volného času, 

za její obětavou a velmi záslužnou dobrovolnou činnost. Náš zájem a početná účast na 

přednáškách, nechť je jí odměnou za její práci. Posluchačka AVČ Marie Kořánová 

zdroj: http://www.novestraseci.cz/novostrasecky-mesicnik 
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Ve Třtici měli v sobotu kanibala 

Třtice - Na sobotní odpoledne připravila TJ Rekrea Třtice ve spolupráci s místním obecním 

úřadem dětem tradiční karneval. Ten se konal za hudebního doprovodu DJ Ladry mladšího na sále 

hostince od půl třetí odpoledne. Samozřejmě budeme vyhodnocovat nejlepší masky. Ale uvidíme 

kolik jich přijde. Děti dostanou nějakou tu sladkost. Porota bude složená z řad pořadatelů. 

Většinou jsou to ti, kteří nemají děti, anebo už je mají odrostlé. To kvůli objektivitě, prozradila s 

úsměvem jedna z pořadatelek dětského karnevalu Markéta Vejražková. Aby dospělí obyvatelé 

Třtice nesmutněli, byla pro ně večer připravena obdobná zábava.  
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Foto Ondřej Hejda 

 

  

 

RAKOVNICKÝ 

deník 

12.02. 2007 

  

Anežka Vejražková ze Třtice má nakročeno  do Pekingu 

  

Praha/Třtice ľ Kongresové centrum TOP HOTELU Praha se ve 

středu 24. ledna 2007 stalo hostitelem vyhlášení již 13. ročníku 

nejlepších sportovců, trenérů a osobností České federace 

sportovců s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap za 

rok 2006. Slavnostní setkání, které se konalo pod záštitou 

primátora Hlavního města Prahy pana Pavla Béma a starosty 

městské části Praha 11, pana Dalibora Mlejnského, moderovali 

Alice Tejkalová a Pavel Anděl. O dobrou náladu se postarala 

Cimbálová muzika Réva a Tonya Graves Trio. Federace Spastic 

Handicap s centrem v Teplicích na poli postižených působí od 

roku 1992. V současné době sdružuje 5 227 členů, kteří sportují 

ve 13 spádových sportovních klubech a tělovýchovných 

jednotách po celé České republice. V průběhu uplynulého roku 

uskutečnila federace ve spolupráci se sdruženými SK a TJ celkem 

27 domácích sportovních akcí, z nichž pět bylo se zahraniční 

účastí. Mezi tradiční sporty paralympijského cyklu patří atletika, 

boccia, cyklistika nebo lukostřelba. Každý dobrý výkon sportovců 

Spastic Handicap na světových šampionátech oceněný 1. až 8. 

místem se počítá do budoucích limitů pro účast na 13. letních 

paralympijských hrách v Pekingu. Vyvrcholením sportovní 
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sezóny roku 2006 bylo Mistrovství světa v nizozemském Assenu, 

odkud naši handicapovaní sportovci přivezli tři zlaté medaile, 

jednu z nich navíc ověnčenou světovým rekordem. Mezi 267 

boccisty ze 30 zemí si naši sportovci z utkáních ve Vídni, 

Montrealu i v Rio de Janieru přivezli vždy bramborovou medaili ľ 

třikrát úžasné čtvrté místo. Cyklisté z Mistrovství světa ve 

švýcarském Aigle přivezli dokonce tři zlaté a jednu bronzovou  

medaili a lukostřelci se radovali ze stříbra v soutěži družstev a také ze 4. místa v soutěži 

jednotlivců. Mezi jedenáctkou nejlepších sportovců TJ a SK do 23 let byla oceněna i atletka 

Anežka Vejražková ze Třtice. Téhle mladé talentované sprinterce je teprve 15 let. Letos se 

účastnila poprvé mezinárodních závodů a to na Mistrovství České republiky v atletice SH, kde 

zvítězila na trati 400 m v čase 1:15,45 a Mistrovství světa v atletice IPC 2006 v běhu na 100 

a 200 m. Osobní trenérkou Anežky je učitelka ze školy v Novém Strašecí Petra Hlavová. 

Trénink bývá třikrát v týdnu, především v průběhu víkendu, na Kocourku nebo v tělocvičně a 

je ušit Anežce přímo na míru. Současně navštěvuje Anežka posilovnu a nebo si kondici 

udržuje cyklistikou, kde se jejím tréninkovým partnerem stává tatínek Miroslav Vejražka. 

Reprezentační trenér atletiky Václav Janouch si Anežky Vejražkové všiml na závodech, kde 

zastupovala TJ Léčebna Košumberk. Protože už zde bylo jasné, že jí nechybí talent, dostala se 

do reprezentace. Václav Janouch je přesvědčený, že pokud Anežka bude v trénincích stejně 

usilovně pokračovat, mohla by si svůj sen o účasti na paralympiádě v Pekingu opravdu splnit. 

Protože trať 400 m se dobíhá na kyslíkový dluh, je pro dospívající sportovce vhodnější trať 

100 či 200 m. Vzhledem k tomu, že krátké a středně dlouhé tratě mají i rozdílné nároky na 

přípravu, není trénink úplně jednoduchý. Které tratě skutečně poběží, rozhodnou vypsané 

limity na paralympijské hry určované mezinárodní federací. Nejlepšími sportovci Spastic 

Handicap roku 2006 se stali cyklista Jiří Bouška (27 let), atlet Roman Musil (35 let, koule, 

disk a oštěp) a atletka Andrea Farkašová (28 let, oštěp). Do síně slávy vstoupil cyklista Libor 

Chylek (40 let), který patří mezi první spasticky postižené držitele medaile z vrcholné světové 

akce a svým příkladem přispěl k rozvoji cyklistiky českých spastiků. A kdo ví, jestli za pár let 

nebude Anežčino jméno v síni slávy také. Foto: Kongresové centrum TOP HOTELU Praha se 

stalo hostitelem vyhlášení již 13. ročníku nejlepších sportovců, trenérů a osobností České 

federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap za rok 2006. Mezi 

jedenáctkou nejlepších sportovců TJ a SK do 23 let byla oceněna i atletka Anežka Vejražková 
ze Třtice. 
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Lenka Hejdová a její doteky tuší 
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Rakovník - Tolik zástupců 
pedagogického sboru Gymnázia 
Zikmunda Wintra (nechyběl ani pan 
ředitel) jako v úterní podvečer Galerie 
Samson- Cafeé patrně dosud nezažila. 
Však vystavující nebyl nikdo jiný než 
kolegyně, profesorka výtvarné výchovy 
Lenka Hejdová. O slavnostní zahájení 
se postaral ředitel Muzea TGM František 
Povolný a soubor kytaristů vedený učiteli 
ZUŠ Petrou Martinovskou a Michalem 
Novákem, složený převážně, jak jinak, 
ze studentů gymnázia. František 
Povolný zmínil poděděný výtvarný talent 
paní Lenky po tatínkovi - v Samsonu 
vystavoval před časem intarzie - i první 
seznámení rodilé Jihočešky s 
Rakovnickem. Bylo to na chmelové 
brigádě, z níž odjížděla s přesvědčením, 
že tady žít ľ to nikdy! Platnost známého 
„nikdy neříkej nikdy“ se ovšem projevila 
také tentokrát, i když Lenka si prý 
dodnes není jistá, jestli sem patří. Třtice 
a její studenti jsou skálopevně 
přesvědčeni, že ano, stejně tak jako 
kolegové či poetička Karla Chudobová 
(pochopitelně pedagožka GZWR), jíž v 
rozmezí dvou let svými perokresbami 
citlivě doprovodila už tři básnické  

 

sbírky. Kouzelné jsou také Lenčiny ilustrace k nedávno vydaným Čertovským (ne) pohádkám. A právě 

ilustrace tvoří většinu vystavených děl. Autorce se dostalo kromě kytičky ještě originálního poděkování 

právě od Karly Chudobové, když po skončení slavnostních oficialit sedla k pianinu a Lence zazpívala jednu 

ze svých zhudebněných básní ľ o malíři. Výstava Lenky Hejdové Doteky tuší je jak dívčí pohlazení a zajít si 

na ni můžete do 24. března.  
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Přednáší: pí. Anděla Pejšová, pí. Lada Urbanovičová, p. Josef Chaloupka 

  

HASIČI 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ STRAŠECÍ 

Dne 5. 1. 2006 se v restauraci Sport konala výroční valná hromada sboru. Nejprve starosta sboru Zbyněk 

Polívka přivítal všechny přítomné. Po té následovala minuta ticha, která byla věnována všem zemřelým 

členům. Následovalo seznámení s programem výroční valné hromady a Josef Kořán přečetl zprávu o 

činnosti sboru za minulý rok. Valná hromada odhlasovala nového místostarostu sboru. Místo Václava 

Houdy bude tuto funkci vykonávat Antonín Librcajt. Z rukou zástupce profesionálních hasičů v Rakovníku, 

obdržel starosta města čestné uznání za pomoc jednotky při jarních povodních. Za práci při povodních 

obdrželi členové výjezdové jednotky Jan Beránek, Vladimír Kočí, Václav Houda, Tomáš Novák a Martin 

Korb poděkování a pamětní medaili od starosty města pana Kleindiensta. Výroční valné hromady se 

účastnili také zástupci dobrovolných sboru z Lužné, Třtice, Řevničova, zástupci profesionálních sborů ze 

stanic Rakovník, Stochov, Kladno a sponzor kolektivu mladých hasičů pan Bureš. Sbor pořádal v městském 

kulturním zařízení Hasičský ples. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli věcnými či 

finančními dary do tomboly a městu za půjčení sálu. Kolektiv mladých hasičů navštívil stanici Hasičského 

záchranného sboru v Rakovníku. Zde si žáci prohlédli zázemí stanice a veškerou zásahovou techniku. Na 

činnost kolektivu mladých hasičů přispěla finanční částkou firma F. X. Meiller Slaný. Více informací o 

Našem sboru naleznete na internetových stránkách www.sdhns.com 

zdroj: http://www.novestraseci.cz/novostrasecky-mesicnik 
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Novostrašecká schola zazpívá v kostele 

 

TŘTICE -  Slavnostní koncert si vyslechnou v neděli 7. ledna odpoledne návštěvníci kostela sv. Mikuláše 

ve Třtici. Tříkrálový koncert pro ně připravila Novostrašecká schola, pěvecký sbor, který působí při 

římskokatolické farnosti v Novém Strašecí. Začátek koncertu je v 15 hodin. 

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=230129 

  

 

NK    Databáze Národní knihovny 

http://www.novestraseci.cz/novostrasecky-mesicnik/?pageshowing=2&more=201#msg201
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=230129


Hlavní záhlaví   Pokorná Magdalena, 1957 

Název   Hříšné myšlenky / Magdalena Pokorná; (ilustrace Lenka Hejdová) 

Vydání   Vyd. 1. 

Nakl. údaje   Rakovník : Rabasova galerie, 2007 

Popis (rozsah)   74 s. : il. ; 14 cm 

ISBN   978-80-85868-71-5 (brož.) 

Další původce   Hejdová Lenka, 1957 

Poznámka   150 výt. 

  Přehled výstav a ilustrací v publikacích 

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:9788085868715 

  OCLC:124092385 

Systém. číslo   1713908 

  

 

zdroj: http://sigma.nkp.cz 

  

 

  
  

http://sigma.nkp.cz/F/I8AS2PR9KRFPQV6EL3392YYJVQDU7RB12MPSBSXJCJ3HBHNK8B-00119?func=full-set-set&set_number=091459&set_entry=000014&format=999

