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chtel bych Vás seznámit s pripravovanými akcemi k významnému výrocí našeho
mesta.
Tradicní majáles porádaný revnickými
a letovskými hasici odstartuje radu akcí,
které budou pripomínat 750. výrocí první
písemné zmínky o Revnicích. Stalo se tak
16.srpna 1253, kdy král Václav 1. daroval
Revnice tehdy nove vzniklému Rádu Krížovniku s cervenou hvezdou.
Na stránkách našeho zpravodaje budete
seznámeni jak s programem majálesu, tak
s termíny všech akcí, které budou probíhat
až do vyvrcholení oslav v zári tohoto roku.
Poprvé je zverejneno logo oslav, které nás
bude provázet po celý rok a jehož duchovním otcem je pan Štepán Barták.
Verim, že se na Námestí Krále Jirího
z Podebrad sejdeme v hojném poctu a že
pocasí našemu majálesu bude prát.
Protože Ruch vyjdeješte predjarními velikonocními svátky, dovolte abych Vámpoprál jejich klidné prožití. O Velikonocním
pondelí potom hojnost kole4níku, aby
pomlázkami vyšlehali co nejvíce žen a devcat a predalijim tim co nejvíce životní energIe.
Miroslav Cvanciger
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z JEDNÁNÍ RADY DNE I4. DUBNA
Na programu jednání byl výber provozovatele reVIÚckévodovodní a kanalizacnísíte, výber vedoucícho redaktora mestského
periodika, výber detí do materské školy
a obsazení volných bytu v penzionu.
Pridelení bytu

Výber vedoucího redaktora
Ani v tomto bode nedošlo k rozhodnutí. Ze
trí prihlášených nebyl prozatím nikdo vybrán. Výber bude proveden až po osobním
setkání radních s prihlášenými.

Materská škola

Za základe žádosti a zarazení do ubytovacího poradníku byl byt pridelen manželum
Vlnasovým. Na dobu urcitou, do konce letošního roku, byla ubytována paní Procházková.
Provozovatel vodovodního radu

Z duvodu omezené kapacity revnícké Materské školy bylo z 35 žádostí umísteno
pouze 20 detí. Na ostatních 15 žádostí bude brán zretel v prípade uvolnení dalších
míst v MŠ.
Dle zápisu Cv

V této otázce nebylo rozhodnuto a causa
byla odložena na príští jednání Rady.

BOJUJEME O ZÁPIS DO KNIHY REKORDU
Mnoho let se Na Vrážce staví veliká hranice, aby se vecer, dríve pred májovým pruvodem, oslavil príchod nejkrásnejšího mesíce roku, máje - receno ústy básníka, nebo prostekvetna. TutoreVIÚckoutradici zavedl spolek divadelních ochotníku vcele
s Josefem Benešem st.
Mnozí vzpomenou na normalizacní název carodejnic - vatramíru. Jen taksemohly hraníce stavet a pálit.
Pro nás je duležité, že i letos se hraníce
postaví na stejném míste. Nesouhlas majitelu okolních pozemku byl diplomaticky
prekonán a ted to duležité.
Letošní stavba byla prihlášena u Agentury Dobrý den Pelhrimovjako pokus o postavení rekordne vysoké hraníce. Lonská
meríla 9,60 a ta soucasná musí merit 11
metru a 10 centimetru.
Oslovilijsme Karla Vyletu,abychom získali nejcerstvejší informace.
Tedy, hlaVIÚmistaviteli jsou Karel Vyleta, J. Beneš ml., Vráta Hrubý, Pavel Jí-

lek, Jan Semerád a Petr Marva1.Pomocmci - revnictí házenkári. V sobotu a nedeli
(26.a 27. dubna) budou poraženy V.Roztocilem oznacené stromy v revnickém lese.
Jako každý rok je tato práce zároven prací
pro les, protože jsou káceny suché stromy
nebo stromynapadenéškudci a ješte na težko prístupných místech. Na výpln hranice
bude použito drevo z povodne - od reky.
Samotná stavba bude zahájena v úterý
29. dubnaa dokoncenaza prítomnostiurceného komisare z Agentury Dobrý den Pelhrimov,který premerí a zaznamenáskutecný stav.
Pred soumrakem se hranice zapálí. Na
míste nebude chybet Jelínkovo výjezdní
pohostinství obležené množstvím diváku
a jiste dobrá pohoda. Doufejme, že shorí
jen to, co shoret má, aby pocátecní investice do prihlášky 5000 Kc, prinesla spokojenost a úspech stavitelum a neobvyklý,
vzrušující zážitek divákum.
Cv

ZVEME DO KINA
Sobota 19.4. - 20,00; nedele 20.4. - 17,30
PERNÍKOVÁ VEŽ
Ceský film režiséra M.Šteindlera je pohledem
do sveta drog.
art film klub
Sobota 19.4.- 17,30; nedele 20.4. - 20,00
AMARCORT
Felliniho autobiografický film se odehrává
v Rimini, režisérove rodišti, ve 30. letech.
Film získal dva Oscary, roku 1975 za nejlepši
zahranicní film a o rok pozdeji za režii a puvodní scénár.
~

Úterý 29.4. a streda 30.4. - 20,00
MUSÍM TE SVÉST
Nový ceský film režisérky A. Sedláckové je
tragikomedií o podivném manželství. V hlavních rolích uvidíte Ivanu Chýlkovou , Ivana
Trojana a Jana Krause.

Stavba lonské hranice

Foto Cv

Ctvrtek 1.5. a pátek 2.5. - 20,00
DENÍK BRIDGET JONESOVÁ
Americký film - komedie roku. Príbeh dívky,
tricátnice, které život jaksi nevychází.

ANKETA
PRO OBCANY
Zdravotní a sociální komise Mestského
úradu vypisuje pro obcany Revnic a blízkého okolí anketu, týkající se pripomínek
k problematice zdravotní a sociální. Privítáme i dobré nápady v této oblasti. Veškeré pripomínkyv písemné forme prijímá podatelnarevnickéhoMestskéhoúradu, eventuálne je mužete vhodit do schránky ve
dverích úradu. Príspevky do ankety budou
prijímány prubežne po celý rok.
ObcanÚmdekují clenové zdravotní a sociální komise Mestského úradu Revnice.
OPRAVA
OPRAVY
Omlouváme se revnické verejnosti, ale
i clenum revnické Mestské policie za
špatnou opravu telefonních císel. Ted už
budou tel. císla správná:
603 851 629
602 308 717

o VELIKONOCNÍM
KOLEDOVÁNÍ
Ani americký výlet nezkazí "notickovské
koledování". Vedeníse ujmou Katka Klailová a Borík Ledvinka, kterí neodjeli na
umelecké turné. Doplní je malé Noticky,
Klárka Dudáková, Jirí Seif, Dianka Šeplavá, Markéta Veselá a v doprovodu dospelých Pavly Nemcové, Mirka Kusa, Pepy
Petra a paní Dudákové, už v 8 hod. ráno
malí koledníci vyrazí do ulic. O zpríjemnení polední pauzy se postará, taky už tradicne, paní Ledvinková.
"A budeme pokracovat až do vecera",
rekla nám Katka Klailová, "malí skoncí ve
dve hodiny, ale my vydržíme, vlastne musíme vydržet. Slibili jsme to Lence".
Kdo má zájem sledovat prubeh amerického turné, muže navštívit prodejnu textilu paní Soukupové. Vystavená a pravidelne doplnovaná tabulka sleduje prubeh
i úspechy mladých muzikantu.
Cv
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Nejvetší

šachová akce v dejinách Revnic
lovým turnajem o jehož míste konání a tennínu není dosud rozhodnuto. Krome mistrovských souteží jednotlivcu se deti ze revnických
kroužku úcastní také souteží družstev starších
i mladších žáku a nemistrovských souteží, ze
kterých nejvýznanmejší bude petidenní mezinárodní Turnaj šachových nadejí ve FrýdkuMístku, který se koná v dobe velikonocních
prázdnin. Podrobnosti o šachovém dení
v Revnicích
najdete
na
stránkách
www.volny.cz{sachy.revnice.
Jan Paukert
8.4.2003

Školní jídelna plná šachistu

V sobotu 5.dubna se ve školní jídelne
v Revnících uskutecníl Prebor mesta Revnic
v šachu mládeže, který byl díky velkému poctu úcastníku asi nejvetší šachovou akcí, jaká
se kdy v našem meste odehrála. V rámci preboru se hrály dva turnaje: hlavní turnaj, zarazený také do krajského preborujednotlivcu, ve
kterém hrálo spolecne šedesát chlapcu a dívek
ve veku od šesti do patnácti let a vedlejší miniturnaj dorostencu ve veku šestnáct až osmnáct
let, kterého se zúcastnili ctyri hráci a k jehož
usporádání vedla potreba poskytnout aspon nejaký prostor této pomerne opomíjené vekové
kategorií. Hlavního turnaje se zúcastnílo také
14 šachistu ze šachových kroužku ŠK Revnice
a ZŠ Revnice a i když to byla úcast necekane
nízká, ocekávali jsme jich kolem dvaceti, rozhodne se ve startovním poli neztratíli. Další
úcastníci pocházeli z oddílu Lokomotiva Zdice, ŠK Kladno, ŠK Rakovnik, ŠK Liten, Sokol
Buštehrad, Sokol Roztoky a Ceský lev Kolešovice. Hrálo se Švýcarským systémem na
sedm kol s casovým limitem 25 minut na hráce a partii, takže jedna partie mohla trvat až 50
min. V hlavním turnaji byl vyhodnocen celkový vítez jako preborník Revnic a dále kategorie chlapcu do deseti, dvanácti, ctrnácti a šestnácti let a kategorie dívek. Proto nešlo ani tak
o celkové poradí, jako o z nej odvozené poradí v jednotlivých kategoriich. Mladší hráci se
pochopitelne mohli umístit i ve starších kategoriích, dívky i v kategoriích chlapeckých. Aby
nedocházelo ke kumulaci cen, postupovalo se
tak, že každý hrác byl vyhodnocen v co nejvyšší kategorii, ve které dosáhl nejlepšího výsledku, samozrejme pri respektováni vekového limitu a v ostatních kategoriíchuvolníl místo
dalšímu.
Nejvíce trofejí nasbírali šachisté ze Šachového klubu Revnice, nejprestižnejší umístení
ale vysbíralijejich kolegové z Lokomotivy Zdice. Z revnických šachistu je treba pochválit za
první místo teprve devítiletého Jindricha
Paukerta v kategorii do dvanácti let, ale zejména Thomase Chezeauda, jehož výkon byl nejen nejlepší ze revnických na tomto turnají, ale
dokonce revnickým rekordem na turnajích krajského preboru, co se poctu uhraných bodu týce. Jinak byli naši hráci nejúspešnejší v kategorii do dvanácti let, ve které obsadili první tri
místa. Z ostatních je treba nejvíce ocenit výkon také teprve devítíletého Václava Ružicky
z Kladna, který se probojoval až na první místo kategorie ctrnáctíletých.

Vítezové všech kategorií obdrželi pohár, za
druhé a tretí místo byly medaíle. Více než ctyricet hrácu si také rozebralo vecné ceny a úplne všichni dostali sušenky. Za bohatý cenový
fond je treba podekovat sponzorum, prostfedky na trofeje poskytla finna Borioca s.r.o. díky
jejímu jednateli panu Dercovi, vecné ceny poHrají i dívky, uprostred nejlepší revnická šachistka
skytli Potraviny Nosek, Jízdní kola Štorek, Vel- - Lucie ZdrálU1lová
ký bazar Revnice, finna Mironet, drogerie pana Klápy a drogerie pana Holého. Ceny predal
starosta mesta Revnic pan Miroslav Cvancinger. Školní jídelna poskytla už ponekolikáté ideální prostredí pro detský šachový turnaj,
hlavne proto, že deti, které práve nehrají, mohou vybehnoutna školní zahradua v hrací místnosti je relativní klid. Také díky tomu probehl
turnaj v dustojné atmosfére a hlavní rozhodcí
pan Ján Mišicko z Kladna nemusel rešit žádné
velké problémy. Potíž nastala jen pred vyhlašováním vítezu, kdy v nejnevhodnejšíchvíli selhala výpocetní technika a vyhlášení se tak tro- Nejlepší úcastník ze Revnic, Thomas Chezeaud,
chu protáhlo, navíc ješte pri pomerne složitém skoncil druhý v kategorii šestnáctiletých a celkove
v turnaji obsadil ctvrté místo
rucním pocítání výsledku došlo k drobné chybe, která však
byla dodatecne
Výsledky Preboru mesta Revnic v šachu mládeže
napravena.
Kvuli prolíPreborník mesta Revnic:
nání kategoriíje
Lukáš Trešnák (1988)
LOK 1494 Lokomotiva Zdice 6,5 bodu
krome umísteni
hrácu zajímavý
i jejich vek, rok
narozeni je uveden v závorce
za
jménem,
u hrácu, kterých
se to týká následuje výkonnostní trída nebo
osobní koeficient.
Další velký
turnaj mládeže
v Revnicích
chystáme
na
podzim, krajský
prebor, jehož
ctvrtým turnajem byl práve
prebor Revnic,
pokracuje dalšími dvema turnaji
v Litni
.
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Dívky:
1. Michaela Mišicková (1989)
2. Rozenbaumová Anna (1993)
3. Bauerová Karolína (1990)
Do šestnácti let:
1. Vít Rozenbaum (1991),
2. Thomas Chezeaud (1991)
3. Vít Heindl (1989)
Do ctrnácti let
1. Václav Ružicka (1994)
2. Michal Schmalz (1991)
3. Petr Turon (1991)
Do dvanácti let:
1. Jindrich Paukert (1994)
2. Jan Švach (1992)
3. Patrik Krejcí (1993)
Do deseti let:
1. Jan Mišicko (1995)
2. Max Panek (1994)
3. Václav Hejda (1994)
.
DorostencI:
"

I

1. Martm Fonnanek (1987)

III.VT
IV.VT

ŠK Kladno
4,5 bodu
Lokomotiva Zdice 4 body
Lokomotiva Zdice 3 body

III.VT
IV.VT
III.VT

Lokomotiva Zdice 6 bodu
ŠK Revnice
6 bodu
Lokomotiva Zdice 5,5 bodu

III.VT
IV.VT
III.VT

ŠK Kladno
Sokol Buštehrad
ŠK Revnice

6
5
5

III.VT
IV.VT
IV. VT

ŠK Revnice
ŠK Revnice
ŠK Revnice

5 bodu
4,5 bodu
4 body

ŠK Kladno
ŠK Revnice
CL Kolešovice

2,5 bodu
2,5 bodu
2,5 bodu

ŠK Liten

bodu
bodu
bodu
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Kulturní
Pátecní vecerní koncert skupiny NEREŽ se mohl stát príjemným zážitkem pro mnohé, ale konkurence televizního Mílionáre ( nebo Ženy za
pultem? ) byla asi veliká. Ti, kterí prišli, zjistili, že melodické pisnicky s poetickými texty
stále existují, že hlasy pánu Sázavského
a Vreštála jsou krásné a kompatibilní, že navíc
oba mají dar ironie a humoru, pan Benešovský
hraje na baskytaru o poznání lépe,než je v popmusic zvykem, proste dohromady tvorí trio,
které nabízí radostnou muzíku. Jejich hudba vyvolává potrebu slyšet ji znova, nejlépe ve spolecnosti nekoho, koho máte rádi. Jako bonus
privezli NEREŽ své adolescentní hosty - duo
Nestíháme. Když se neprejmenují, jiste o nich
uslyšíme. Možná jednou budou považovat vystoupeni v Revnidch za zahájení kariéry písnickáru.
V sobotu jsme byli svedky toho, jak predstavení žije svým životem. Diky aktivní úcasti

Staroiitné

prádélko

Ve ctvrtek 8. kvetna bude v Galerii No1 zahájena výstava historických originálu prádla ze
sbirek paní Vladky Dobiášové. Možná jste nekteré exponáty videli v poradu Domácí štestí
nebo na prehlídkách porádaných v Obecním
dome nebo na Žofine. Prijdte se podívat na
prádlo svých babicek a využijte možnosti zakoupit si prádlo a plavky nejmodernejší od renomovaných firem. Vítaným zpestrenímsejiste
stane pripravovaná velká módní prehlídka, která se uskutecní 17. kvetna v sále Zámecku. Pruvodkynemi vecera budou paní Kveta Fialová
a Nada Konvalinková. Vstupenky si mužete rezervovat na kultura@revnice.cznebo telefonicky na 257 720 800.
VS

Zahájení

oslav

Oslavy 750 let Revnic budou slavnostne zahájeny 1. kvetna od 9 hodín v rámci tradicních
majáles porádaných jako každorocne revnickými a letovskými hasici na námestí Krále Jirího.
Krátký program otevre Ceská beseda, pan
starosta Miroslav Cvanciger zahájí svým slovem oslavy oficiálne a poté vystoupí deti ze
ZŠ pod vedením paní ucitelky Níklové.
Jako vždy bude k videní i ozkoušeni historická i soucasná hasicská technika, hrát bude
hudba se širokým repertoárem, bude možnost
se obcerstvovat i zakoupit si drobné suvenýry
s logem oslav.

,-

víkend
nekterých diváku došlo k ímprovizaci na druhou. Možná by se divíl i pan Arnošt Goldflam,
autor bájecné hry Biletárka. Ted muže klídne
napsat neco prímo pro paní Jitku Sedláckovou,
protože ta už na divadle zvládne všechno.
V Revnidch to publiku ( opet nepocetnému
) dokázala vrchovate. A paní Gabriela Wílhelmová to jiste také videla a ocenila.
Nedelní vernisáž výstavky Rolnicka probehla v príjemné komorní atmosfére. Zasveceným
a pouceným slovem jí zahájil pan farár Skocdopole, slibne sí zajazzovala Veronika Skrecková za doprovodu paní reditelky Jany Klimtové
a všichni ostatní se sklenkou vína v ruce ocenili predložené práce. Svícky z vcelího vosku,
pomlázky, velikonocní pernícky, drobná keramika í hedvábné šátky nebo režné tašky našly
své majitele. To co zbylo si mužete koupit
v Mestském kulturním stredisku v úredních ho-

VÍTÁNÍ OBCÁNKU
Revnický Sbor pro obcanské záležitosti privítal na malé slavnosti v Mestském úrade
osm detí narozených v roce 2002 mezi
revnické obcany. Jsou to:
Barbora Humlová
Tomáš Flemr
Adam a Eliška Sudkovi
Lucie Svobodová

OndrejNovák

I

Barbora Dušková
Jan Vyleta
Adéla Chocová.

Deti byly zapsány do parádní matriky Sboru
pro obcanské záležitosti a na památku tohoto dne obdržely malý dárek.
dinách- tj. v po a ct: 13- 18,st: 10 - 16.VS
Tem malým prejeme stálé zdraví a bezpecné proplouvání životními úskalími, jejich rodicum trpelivost a sílu vésti je po dobrých
V odpoledních hodinách pak vystoupí deti
ze souboru Noticky, Klícek a dramatickél;1O cestách. Obema pak mnoho chvil spolecných
radostí.
kroužku pana Tamchyny. Prejeme všem dobrou zábavu a poradatelum pekné pocasí a hojnou úcast.
VS JARNÍ SETKÁNÍ SENIORU

Fotografie

v NOI

výstava fotografií Jakuba Freye by se mohla
stát príležitostí pro ty, kterí ješte níkdy na výstave nebyli, protože je baví jenom sport. Mužete videt Aleše Valentu, krásné horské masivy z Itálie nebo Francie, akrobaty na lyžích
i snowboardech. Uvidíte, že když se to umí,
vypadá to jako hracka. Nejen sportovní výkony, ale hlavne fotografie. Jiste jste už na zimní
dovolené fotografovali, takže oceníte,jaké fotky dokáže na horách udelat Jakub Frey. VS

Pripomínáme
V sobotu 26. dubna uvádí Divadelní soubor
Jarní úklid v Lesním divadle od 10 hodin.
Vecer se koná v sále Zámecku predstavení
Divadla Kotrmelec "Vecer se mám sejít s Helenou a ted tohle.. " a "Superlife". Aktivní pracanti z "Lesnáku" mají vstup volný.
V nedeli 27. dubna od 18 hodin vystoupí
v kostele sv. Morice Emauzský sbor a orchestr.
Na programu jsou skladby W. A. Mozarta
a sborové skladby mistru.
VS

Padesát revnických senioru sešlo se 5. dubna v sále Zámecku na pravidelné jarní besede. Sbor pro obcanské záležitosti pozval starostu obce pana Miroslava Cvancigera, který hosty pozdravil a odpovedel na nekolik
dotazu, týkajících se života v obci.
V programu tohoto odpoledne vystoupilo
šest clenu revnického Divadelního souboru
a zahrálo masopustní scénku uvedenou
v Zadní Trebani na masopustní veselici, deti
z tanecní prípravky souboru Klícek s paní
Chroustovou zazpívaly a zatancily utopení
zimní Moreny a uvítání Líta.
Clenové trebanského Trehusku pobavili
hosty chvilkou pekné muziky a písnicek.
V záveru odpoledního programu zahrála paní Jana Klimtová na klavít dve "jarní " skladby a doprovodila hosty, kterí si s chutí zazpívali nekolik národních písnicek.
Po malém pohoštení rozloucily se clenky
Sboru pro obcanské záležitosti se svýllU hosty s nadejí, že se všichni zase ve zdraví setkají na odpoledni ku Svátku matek 10. kvetna.
Marie Krivánková

datum

Ipofadatel

nézev

mfsto

1.5.

hasici

Maiáles, zárover'l slavnostnf zahájenI oslav

námestf

4.5.

C. detem+B.dflna Máiové malovánf - soutež detf

námestf

17.5.

Meks+aalerie

sál zámecku

22.5. 19.00

Mesto+LlMBORA Spolu folklornf soubory

lesnf divadlo

24.5.

lTC

zahájenI výstavy k 100. Výrocf

klubovna

24.5.

lTC

tenisový turnaj

kurty

24.5. 12.00

ag. Ameba

Barvy léta

Lesnf divadlo

24.-25.5.

Neptun klub

Pohárovy závod pramic a hUdek

Berounka

25. 5. 15.00

Mesto+Chorus a.

Ozveny stfedoveku

Lesnf divadlo

módnf pfehtrdka

-
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PREDSTAVUJEME
Dita Kakešová

PRÁTELSKÉ

UTKÁNí NA PUDE SOUPERE

V sobotu dopoledne, kdy se rodiny scházejí u obeda, se florbalisté ZŠ Revnice vypravili do Dobrichovic na slíbenou odvetu. Cást družstva jela na kolech a zbytek
pešky. Po trictvrte hodiny jsme dorazili
k dobrichovické sokolovne. Behem nekolika minut jsme byli pripraveni k zápasu.
Jako první hrála mladší kategorie, která
v prvním zápase prohrála 5:3 a ve druhém,
o deset minut kratším, vyhrála 10:3.
Starší si vedli také dobre. Prestože dobri-

chovictí nemají dívcí družstvo, revnícké
dívky se dobrichovickým chlapcum zcela
vyrovnaly. Vzhledem k malému prostoru
dobrichovické telocvicny, dle mého názoru, nešlo o taktickou hru, ale.spíše o boj
o mícek a o prežití. Bylo to príjemne strávené casné odpoledne v dobré a prátelské
nálade, ke které prispel fakt, že po studených dnech opet vysvitlo slunícko.
Lucka
,

Další novou clenkou detské redakcní rady je Dita Kakešová, žákyne 7. trídy
revnické Základní školy. Zajímájí obcanská a hudební výchova. Ráda sportuje
a ucí se jazyky. Zatím anglictinu a francouzštínu. V pondelí 14. dubna absolvovala prijímací zkoušky na gymnázium Jana Nerudy v Praze, v Helichove ulici.
Zkoušky, jak nám rekla, byly dost težké,
hlavne z ceštiny. Dita má mladší sestru
Elišku a spolu se starají o,psa Dana a dve
želvy.
"A co máš ješte ráda," ptám se. "No,
pizzu a ráda nosím džíny".
"A cím bys jednou chtela být?"
"Nevím, na to je ješte cas", se smichem
Dita odpovedela, nasedla na kolo
a odfrcela z francouzštiny k domovu.
Cv

NÁVŠTEVA MUZEA NEMUsí BÝT VŽDY NUDA
Pátecní den 11.4.jsme vyplnili návštevou
Technického muzea v Praze. Nejprvejsme
si prohlíželi exponáty, o kterých nám paní
pruvodkyne vyprávela. Zvukotesnou komoru, která pusobila na každého z nás
zvláštne,jsme nemohli vynechat.Potéjsme
meli urcený cas na prohlídku všeho, co nás
zajímalo. Náhoda nás zavedla do vyššího
patra, kde byla instalována výstava porádaná k 50ti letému výrocí zkoumání DNA.
Meli jsme možnost podívat se na film venovaný tomuto výzkumu a sami sestavit
vzorce napr. vody, aspirinu ci diamantu
z ukázkové stavebníce, která byla soucástí
výstavy. Odmenou za naše úsilí byla fotografie s naším výtvorem, který jsem s lítostí museli zase rozebrat. Tato cást výstavy patrila k nejzajímavejším zážitkum
z Technickéhomuzea.
Lucka

JÍLOVÉ,

BÁSNICKY,

MUZEUM

Eliška jede do Melníka
Když jsem se dozvedela, že budu za pár
mesícu ríkat básníckuna souteživ Jílovém,
zdálo se mi to hrozne daleko. Ale TEN den
se blíží... ... já se tak teším!!! I když.. .no
ano, teším. Mám strachjak vystoupím pred
tolika detmi a že zaspím nebo budu mít
"okno".. a tak si v každé volné chvilceopakuji svoji básnicku a když konecne stojím
na nádraží, klepou se mi kolena. Jedu do
Jílového poprvé a jsem nervóznejšínež Pavel, Eliška, Kveta i Matej. Sabina Kulíková bohužel jet nemohla, protože byla silne
nachlazená. Je to škoda. Ale než jí
s Eliškou stacíme porádne politovat nastupujeme do vlaku a my tri dívky si povídáme ruzné veselé historky, opakujeme básne a deláme proste cokoliv proto, abychom
zakryly svou nervozitu (nebo aspon tu mojí. Uprostred toho všeho se ozve, že na
Hlavním nádraží je nejspíše uložena bom-

ba. Máme sice strach a pribarvujeme si, co
bychom delali kdyby
.kdyby, kdyby,kdyby!!!
Za chvíli však stojíme uprostred metra
a nebojte, jsme celí. Proplouváme davem
a abychom se neztratili, držíme se všichni
za ruce. Jednou se mi Kveta jaksi vymkla
z ruky a já automaticky chytnu za ruku
prvního, koho mám po ruce. Ale nebyl to
aní jeden z mých kamarádu, ale postarší
pán, který se mne udivene dívá. Rychle se
omluvím a celá rudá bežím za ostatními.
Aspon si máme o cem povídat, že! Cesta
metrem ubehnejako voda a naše malá skupinka se vydává vstríc dalšímu dopravnímu prostredku - presneji autobusu. Chvilku cekání zkrátíme tím, že si jdeme neco
koupit. Já s Eliškoujsme si koupily zmrzlinový koktejl, na který jsem pozdeji doplatila. Vylil se mi totiž v tašce a peneženka

od nej dodnes trochu voní, i když absolvovala dukladnou cistící proceduru. Drkotání autobusu jsme prekonávali ruzne: vyprávením vtipu, lehkou svacinou, cištením
mé tašky od toho ješte pred chvílí dobrého nápoje a pocitáním aut - za cestu tam
i nazpátek jsme jich napocítali ctyrista tri.
Když po dlouhé ceste dorazíme do cíle
a stoupáme po schodech, zacínám být opet
nervózní.
Milá paní nás všechny pozdraví a už se
zacíná. Nejprve první kategorie, pak druhá, tretí a nakonec ctvrtá. Když ve druhé
kategorii vyhlásí jméno Eliška Veselá,
stiskne mi ruku a jde. Já ji ale moc nevnímám, protože za Eliškou Veselou,rekla ta
milá paní, se pripraví Sandra Dlouhá.Když
Eliška dopoví svou básnicku Muj dum,jdu
na radu já se svými Rozhláskami VVII.
Na stupínku klopýtnu, ale myslím, že si
toho nikdo nevšiml, spíš to vypadalo, jako bych hodne dupla. U "babicky drahé"
jsem nervózní, ale když ríkám "kocka je
kocka" už to docela jde. Skoncím, ostatní
mi zatleskají. Uf, už je to za mnou! Po mne
jde Pavel Pacák - ríkal to opravdu dobre
a ve tretí kategorii Kveta, která nás prosila, at se na ni nedíváme,jínak se bude smát.
No, a o hodínu pozdeji se vyhlašujívýsledky - Eliška vyhrála s postupem do Melníka!!
I když ostatní nic nevyhráli, moc jí to
práli. A nakonec jsme zašli do muzea na
výstavu panenek. Podívalijsme se i na zajímavé nerosty a videli jsme obydlí drívejších obyvatel naší zeme. Bylo to moc zajímavé. Cesta nazpátek probíhala klidne.
Chtela bych podekovat všem, co na této
souteži byli, nebo na ni alespon trénovali.
Ale hlavne našemu panu uciteli Tamchynovi.
Sandra Dlouhá
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PROGRAM

ODDÍL KOPANÉ
SK REVNICE

AKCÍ LTC REVNICE V ROCE %003

V letošním roce plánuje výbor tenísového
klubu LTC Revníce radu akcí, z níchž nekteré lze zaradit i do programu oslav 750
let výrocí od první písemné zmínky o existenci Revníc.
Pro informaci revníckých obcanu uvádím
chronologický prehled všech akcí, které se
mají na revníckých tenísových dvorcích
v letošním roce uskutecnít:
1) Stejne jako v minulých letech staví
LTC Revnice tenísová družstva do souteží. Plánuje se úcast ve všech vekových kategoriích: jsou prihlášena dve smíšená
družstva dospelých (v družstvu hrají vždy
4 muži a 2 ženy) a v kategoriích dorostu,
starších a mladších žáku vždy po jednom
družstvu.
2) Po celou letní sezónu bude probíhat
tzv. tenísová školicka pro deti ve veku 610 let.
3) Vednech 10. - 11.kvetna porádá LTC
Revníce na svých dvorcích okresní prebory dospelých. Tato akce se koná u nás pravidelne již pres 40 let.
4) V sobotu dne 24. kvetna t.r. bude
v rámci oslav 100 let revníckého tenísu
(1902-2002, kvuli lonským srpnovým
záplavám posunuty na letošní rok) usporádán turnaj clenu klubu a hostu ve sportovním dobovém oblecení z pocátku 20.
století. Soucasne bude zahájena výstava "Z
historie LTC" v klubovne tenisu v ulici Legií. V mesíci srpnu se plánuje prernistení

výstavy do "Zámecku", kde budou exponáty zarazenya vystavenyjako soucástvýstavy k 750 letum trvání Revníc.
5) LTC Revníce plánuje tri turnaje mládeže v letním období: ve dnech 25.-27.6.
turnaj mladšíhožactva,28.-30.7. turnaj dorostu a 12.-14.8. turnaj staršího žactva.
Všechny tyto turnajejsou zahrnutypod název "Babolat Cup" (Babolatje znacka svetoznámých tenisových strun francouzské
proveníence).
6) V kategorii tenísových veteránu bude ve dnech 21.-22.6. usporádán "Memoriál Pepy Semanského", turnaj ve ctyrhre
mužu, který je zarazen do tzv. Grand-Slamu veteránu Poberounského okruhu.
7) V mesíci zárí se uskutecní tradicní tenísová utkání revnických "veteránu" s hráci nemeckých tenísových klubu SV Berlin
- Friedrichstadt a TC Kiirten.
8) Podobnejako v minulých letech organizujeme v letním období turnaje rekreacních hrácu, termíny techto akcí se teprve
upresnují.
Tenísový výbor LTC Revníce tedy plánuje uvedenými akcemi oslavit jak výrocí
100 let trvání revníckého organízovaného
tenísu, tak i 750 let od prvnípísemné zmínky o existenci Revnic.
O prubehu akcí a o výsledcích turnaju
budeme revníckou verejnost informovat.

Obe mužstva dospelých již zahájila jarni polovinu souteží. Zatímco Ácko vybojovalo
tesné vítezství, Bécko jen remizovalo.
SK Revnice A- Liben 4-3 (2-1)
Sestava: Krtek- Lerch, Mojžíš, Teichmann(75. min.P. Strejcek), O. StrejcekPurkrábek, Klimt, Paces, Bouška- Maštalír,
Urban.
Branky: Klimt, vlastní, Urban a Mojžíš.
Hráno v Brevnove na škváre. Zápas se priliš
nevydaril, kladný je zisk bodu.
SK Revnice B- Jesenice B 2-2(2-2)
Branky J. Klemperer a M. Sviták.
II. kolo souteže
Thchomerice- Revnice A 3-1 (2-0)
V utkání s mužstvem, které stojí v tabulce
vyše, naše Ácko neuspelo. Škoda, že ve druhém polocase, kdy O. Strejcek snížil na 2-1
se nepodarilo vyrovnat, naopak souper dal
tretí gól a tím rozhodl utkání. Revnické mužstvo nastoupilo poprvé s Petrinou v této sestave: Krtek- Lerch, Mojžíš, Petrina, P. Strejcek- Purkrábek(75. min. Procházka), Klimt,
Bouška, O. Strejcek- Maštalír, Paces.
Bécko podlehlo v dalším mistrovském utkání Kamennému Prívozu 0-1.
Prípravka hrála s FK Lety na jeho hrišti
4-4(2-3). Branky dali
.
Wrobel 3, P. Veselý.
TRETÍ JARNÍ KOLO LB TRÍDY

Ko

Revnice

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
TJ SLAVOJ REVNlCE
První mužstvo se zúcastníloturnaje v Litvínove a z dvanácti
úcastníku získalo sedmé místo. Výsledky:
Revnice- Souš B 11-7,Všenice 6-11,
Louka 9-3, Avia Cakovice 11-11, Souš
A 10-11.
Jirí Sklenár

JAN MAŠEK
HÁZENKÁREM
ROKU
Brankár Slavoje Revníc Jan Mašek, který
hostuje v provoligo- vých Cakovicích,byl
vyhlášen NEJLEPŠÍM HÁZENKÁREM
ROKU 2002.
V barvách svého klubu získal již pet titulu
Mistra republiky a 5x reprezentoval v tradicním utkání Cechy- Morava. Blahoprejeme!
Ve ctyrech mistrovskch utkáních se
s Spartakem Modrany byli úspešní pouze
starší žáci, kterí zvítezili 11:10.
Ženy DTJ podlehly Modranum A 6: 12
a Modranum B 8:10.
Bécko mužu prohlrálo s Modranarni 17:22.
Branky domácích Smetana 7, Zavadil 4,
Jech a J. Hartman po 3.
Jirí Sklenár

A

- Kounice

3:3 (2:1)

Našemu mužstvu se nepodarilo zvítezit, ackoliv již vedlo brankami Maštalíre, Šejnohy
a Urbana3:1. Sestava: Krtek-Lerch, Mojžíš,
Petrina, O. Strejcek (B. Strejcek)-Šejnoha,
Klimt, Paces, Bouška-Maštalír (Pukrábek),
Urban.
Slapy - Revnice B 5:1 (1:0)
Branka M. Sviták
Jirí Sklenár

KolaŠtorek
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POZEMEK
K PRONÁJMU
800 M2 ZPEVNENÉ
PLOCHY
V UZAVRENÉM AREÁLU.
CENA DOHODOU.
INFORMACE 'NA
TEL. 257 721390
PO 19,00 HOD.
.

KOUPÍM RODINNÝ
DOMEK V LOKALITE
PRAHA-ZÁPAD,
MIN. 4+1,
ZAHRADA 1000 M2,
CENA DO 4.500.000 KC.
VOLEJTE 777 206 414

BOHOSLUŽBY

Ve IIkonoce 20031 F~~~~~~H
Všenory
17.3.
Zelený (jtvrtek

17.00

18.3.
Velkýpátek

17.00

Karlík

Pondell
velikonocnf

Liten

Morina

Karlštejn

18.30
18.30

19.3.
Bllásobota
20.3.
Božlhod
velikonocnf
21.4.

Revnice

18.30

17.00
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