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Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

So: 9:00 – 16:00
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

Z a j í m avá  m zd a  a  f i re m n í  b e n e f i t y.  Z avo l e j te  n á m  n a  7 7 4  7 7 4  0 8 8

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

PRONÁJEM
Ř E V N I C E

Pronajmu nebytové prostory o velikosti 100 m2 
zkolaudované jako ordinace, vhodné též jako 
kanceláře, ateliéry, vzorkovna, drobná provozovna, 
obchod atd. v přízemí domu blízko centra Řevnic.

Interiér tvoří 3 prostorné světlé místnosti (o velikosti 19, 16 
a 15 m2), které jsou přístupné ze společné čekárny a vzájemně 
propojené vnitřními dveřmi, dále je tu jedna malá světlá 
místnost, WC pro pacienty/klienty, zázemí a WC se sprchou  
pro personál. V ordinacích je na podlaze antistatické lino,  
okna jsou opatřena žaluziemi.
Bezbariérový přístup po rampě + samostatný vstup  
do centrální místnosti.

Prostory budou nezařízené. Volné od 1. 5. 2021.
Nájemné 19 900 Kč/měsíc + 2 000 Kč záloha na služby 
(plyn, voda)/měsíc + převod elektřiny na nájemce. 

Kontakt: Adéla Kándlová
 731 463 763    adelakandlova@seznam.cz

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME

10týdenní slepičky ISA-BROWN: 
prodej od 12. 3. (Malé Přílepy)

ISA-BROWN a MORAVIA:  
prodej od 9. 4. (Libečov)

Krůťata k výkrmu, 6týdenní: 
prodej od pol. května

Volný prodej bez objednávky, 
do vyprodání.

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223
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Modernizace trati u Černošic má zelenou
Centrální komise Ministerstva dopra-
vy schválila opravu dalšího úseku že-
lezniční trati mezi pražským Smícho-
vem a Berounem. Konkrétně jde o trať 
kolem Černošic. Výraznou proměnou 
projdou také stanice Černošice a Čer-
nošice-Mokropsy.

Podle mluvčí Správy železnic Nely 
Fiebichové začnou stavební práce 
v roce 2024 a skončí o dva roky pozdě-
ji. Vlaky by daným úsekem měly jez-
dit až 120km rychlostí. Tím se zkrátí 
jízdní doba vlaků a  vzroste kapacita 
infrastruktury. Díky kvalitnějšímu 
technickému stavu se zvýší i kapacita 
provozu.

V  plánu je rekonstrukce železniční-
ho svršku i  spodku, trakčního vedení 
a mostních objektů. Nejvíce pak bude vi-

dět modernizace obou černošických za-
stávek, kde mimo jiné vzniknou zbrusu 
nová nástupiště.

Foto Petra Stehlíková

O projektu 
rozhodne veřejnost
Nové lavičky, hřiště či grilovací místo 
navrhli lidé v rámci participativního 
rozpočtu Černošická šance. O  tom, 
který projekt bude nakonec z vyčleně-
ného milionu korun realizován, roz-
hodne hlasování občanů.

Počet návrhů z řad veřejnosti předčil oče-
kávání. Prostřednictvím formuláře jich 
bylo vloženo 35! Mezi postupujícími je na-
příklad umístění tří laviček k odpočinku, 
vybudování nového grilovacího místa, 
venkovní posilovna, rozkvetlé louky nebo 
trvalkové kvetoucí záhony, dětské hřiště, 
výstavba uzavřeného okruhu s  vlnkami 
a klopenými zatáčkami pro jízdu na kole.

Všechny realizovatelné a  kvalifiko-
vané návrhy se představí na webu Cer-
nosickasance.cz, kde získáte podrobné 
informace. Hlasování bude spuštěno 
1. března a potrvá do 15. března.

O  zřízení očkovacího centra v  Dob-
řichovicích usilují tamní obyvatelé 
v  čele s  Jiřím Geisslerem. Již pro něj 
získali podporu rady a  vedení města 
i místní sokolské jednoty.

Podrobný návrh na  zřízení očkovacího 
centra covid-19 v  této obci u  Berounky 
předali také na Krajský úřad Středočes-
kého kraje. Projekt počítá s  využitím 

sportovní haly BIOS a její ideální polohy 
jako ústředního prostoru, s  potenciál-
ním využitím dalšího zázemí v původní 
budově sokolovny – penzionu, jídelny, 
učebny, malého sálu a velkého parkova-
cího prostoru v celém areálu.

„Teď už můžeme jenom čekat, zda naši 
nabídku kraj využije. Čekat s  dobrým 
pocitem, že jsme se pokusili něčemu po-
moci,“ uvedl Jiří Geissler.

Na konci ledna se dvakrát zastavil pro-
voz na železnici. V úterý 26. ledna mu-
seli cestující přestoupit na  náhradní 
autobusovou dopravu kvůli výpadku 
elektřiny. Vlaky tehdy nejezdily mezi 
10:00 a 13:30.

O  dva dny později zastavila železniční 
dopravu na několik desítek minut auto-
mobilová nehoda. V  ulici dr.  Jánského 
vjela řidička osobního vozu do  proti-
směru. Čelně narazila do  sloupu trakč-
ního vedení. Zadní část auta skončila 
v  kolejišti. Žena utrpěla středně těžké 
zranění, přivolaní záchranáři z  Trans 
Hospital Plus měli podezření na poraně-
ní krční páteře.

Řidička měla velké štěstí. Vlak jedou-
cí do  Berouna zastavil zhruba 20 met-
rů od  jejího vozidla. Další spoje mohly 
po  úplném přerušení jezdit sníženou 
rychlostí alespoň po jedné koleji.

Dobřichovice nabízejí halu pro očkování

Pomáhají rodinám postiženým koronavirem

Vlaky zastavila porucha i havárie

Hlásnotřebaňští zastupitelé se rozhodli 
finančně pomoci občanům zasaženým 
koronavirovou pandemií. Peníze jsou ur-
čeny rodinám s dětmi s trvalým pobytem 
v Hlásné Třebani, v nichž oba rodiče (či 
samoživitel) v  souvislosti s  covidem-19 
přišli o práci v období od března do pro-
since 2020. Další podmínkou je, aby ales-
poň jedno z dětí bylo ve věku do dvanácti 

let včetně. Poté žadatel dostane jednorá-
zový příspěvek pět tisíc korun.

Písemné žádosti mohou lidé posílat 
do  konce února. Úřad je průběžně vy-
hodnocuje tak, aby rodiny dostaly po-
moc co nejdříve. Obec kvůli tomu zřídila 
nový transparentní účet, kam mohou 
přispívat i ostatní dobrovolníci: 000000-
5813151319/0800.

Tarif DOBNET Puma – Nejžádanější internet pro práci i zábavu  více na straně 16 |

Foto Trans Hospital Plus
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KOMINIK-KAMNAR.CZ

Revize,
čištění 

a kontroly
komínů

Poptávky
a objednávky:
cesc@iqteam.cz

 721 345 346 | 246 093 630
VOLÁME ZPĚT

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

 608 365 140 
e-mail: cernydaniel@centrum.cz

Nemocnice 
rušila rezervace 
na očkování
Kraj na konci ledna hlásil, že má dosta-
tek očkovacích center i  personálu, ale 
chybí mu vakcíny proti covidu-19. Pro-
to středočeské nemocnice stornovaly 
rezervace zatím neočkovaným lidem. 
Přednost dostali ti, kteří už mají za  se-
bou první dávku, a tak musí maximálně 
do 21 dní dostat druhou.

Na rušení rezervací měly vliv i znač-
né technické výpadky při registraci 
do  rezervačního systému, kdy velký 
počet seniorů „propadl“. „Všem, jimž 
byly termíny rezervací zrušeny, by ale 
neměla být zrušena registrace. Auto-
maticky by měli obdržet SMS v  oka-
mžiku, kdy budou volné termíny, a  to 
bez nutnosti se znovu zaregistrovat,“ 
vysvětlila středočeská hejtmanka Pet-
ra Pecková (STAN).

Pozor na dopravní 
omezení v Radotíně
Obezřetní by měli být všichni, kteří 
cestují autem do Radotína a okolí. Kvůli 
rekonstrukci železniční trati zde platí 
řada dopravních omezení. Uzavřen je 
až do konce dubna podchod u Rozmarý-
nu. Není možné parkovat ani na ploše, 
která bývala využívána jako bezplatné 
odstavné parkoviště u  nádraží (vedle 
P+R). Tyto pozemky jsou nyní použí-
vány pro zařízení staveniště. Lednové 
uzavření přejezdu ve  Velké Chuchli 
máme za  sebou, ale další je plánová-
no na  27. až 29.  března. Do  12. března 
je uzavřen železniční přejezd v  ulici 
Na Betonce. 

Některé obecní úřady vyzývají občany, 
aby vzhledem k současné situaci hradi-
li poplatky za  odpad či psy bankovním 
převodem z pohodlí domova a bez front. 
To je případ třeba letovského úřadu, kte-
rý na svém webu zveřejnil potřebné in-
formace včetně výše poplatků a  druhů 
svozů. Po obdržení platby na obecní účet 

je obyvatelům do  poštovní schránky 
doručena obálka se samolepkou na  po-
pelnici, odpadový kalendář i  kartička 
na sběrné místo pro rok 2021.

Řevnický úřad zase nově od  18. led-
na umožňuje svým občanům realizovat 
veškeré poplatky bezhotovostně plateb-
ní kartou.

Lidé z celého regionu a širokého okolí 
se každoročně sjíždějí na oslavu med-
vědích bratrů v  Berouně. Letos ale 
bylo vše jinak. Akce k  jejich 21. naro-
zeninám proběhla v komorním duchu.

Starostka Soňa Chalupová a  místostaros-
tové Michal Mišina a Dušan Tomčo přines-
li čtyřnohým celebritám oblíbené hrozno-
vé víno, melouny a milovaný med. Popřál 
jim i režisér Václav Chaloupek, který s Ku-
bou, Matějem a  jejich zesnulým bráškou 
Vojtou natočil večerníček Méďové.

Připomeňme, že medvědí bráškové se 
narodili 13. ledna 2000 v Českém Krum-
lově. Rodiče se o ně odmítli starat, proto 

se jich ujal místní medvědář a  později 
i filmař Chaloupek. Po natáčení se jejich 
domovem stal Beroun. Vojta nečekaně 
zahynul na jaře v roce 2016. 

Poplatky uhradíte převodem i kartou

Chlupáči mají krásných 21 let

in
zerce

Foto ICPonline.it
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Proč se ptát odborníků 
na demence 
Alzheimerovou chorobou a dalšími demen-
cemi je v Česku postiženo více než 150 000 
občanů a odhaduje se, že během následují-
cích dvaceti let stoupne jejich počet na více 
než 300  000. Alzheimerova demence je 
charakteristická plíživým začátkem, který 
bohužel často uniká pozornosti okolí. 

Pokud jste na  pochybách, zda se u  blízkého 
příbuzného či známého jedná o  přirozené 
projevy stárnutí, nebo o  příznaky počínají-
cí demence, zašlete dotaz do  naší poradny 
na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv 
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro 
danou problematiku poradí všem, kteří mají 
podezření, zda u jejich blízkých nemůže být 
důvodem zapomínání, zmatenosti a podob-
ných příznaků právě Alzheimerova choroba 
či jiné demence. Pokládejte otázky ze so-
ciální, zdravotní či z  ošetřovatelské oblasti. 
Odborníci pomohou také s výběrem vhod-
ného zařízení, zprostředkují testování pamě-
ti, což je první krok v řadě vyšetření k určení 
diagnózy.

Při komunikaci s  pacienty s  Alzhei-
merovou chorobou či demencí ome-
zujeme veškeré rušivé, rozptylující 
a  hlasité vlivy prostředí (ideální je 
mít vypnutou televizi či ztlumené 
rádio). Ujistíme se, že nás druhá stra-
na dobře slyší, případně má správně 
nastaveny kompenzační pomůcky, 
tedy naslouchadla. Vždy dotyčného 
povzbuzujeme zájmem, usilujeme 
o  klidné chování a  pozitivní výraz. 
K  člověku s  demencí přistupujeme 
pokaždé otevřeně, přátelsky a laska-
vě. Dáváme pozor na prudké pohyby 
a  přecházení. Mluvíme srozumitel-
ně, pomalu a v krátkých větách. V ho-
voru se vyhýbáme odborným výra-
zům, žargonu, ale i  frázím či ironii.  
Používáme přímá pojmenování, sna-
žíme se vyhnout zájmenům, a pokud 

je to možné, ukazujeme na předměty, 
osoby, části těla, o  nichž hovoříme. 
Nevolíme otázky a příkazy, které na-
bízejí více možností reakce nebo vy-
žadují početnější kroky. Aktivně na-
vazujeme a udržujeme oční kontakt. 
Pro získání pozornosti, případně pro 
zklidnění používáme dotek. Ukonče-
ní rozhovoru dáme zřetelně a jedno-
značně najevo.

P O R A D N A  P R O  Z D R A V É  S T Á R N U T Í

Jak správně komunikovat 
s člověkem s Alzheimerovou 
chorobou nebo demencí?

Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou 
působností Černošice

• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí 
nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním 
území obce s rozšířenou působností Černošice

• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle 
stavebního zákona

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní 
doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), 

MĚSTO ČERNOŠICE

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pracovní pozici: 

Úplné znění včetně podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete na www.mestocernosice.cz v sekci  
Úřad – Volná pracovní místa, nebo kontaktujte personální oddělení: marketa.jandova@mestocernosice.cz, tel. č. 602 342 655. 

stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání 
a volnočasové aktivity aj.

• pracoviště Černošice (13 minut vlakem ze smíchovského nádraží)

Požadujeme:
• kvalifikační předpoklady a praxe:

 1) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní  
 plánování nebo

 2) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro  
 autorizaci v oboru územní plánování

 3) vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou

• zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně 
autorizace v oboru výhodou

• orientace v problematice územního plánování výhodou

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 26. 2. 2021.
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru územního plánování.
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Lahůdky 
Řevnice 

přijmou
PRODAVAČKU

na HPP
nebo brigádu.

Více info na tel.: 

606 148 868 777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

in
zerce

Nabízíme dárkové 
poukazy na výuku  

a výcvik
 (+420) 730 147 200

 autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz

Asi se všichni shodneme na tom, že aktu-
ální situace je dlouhá a náročná. Zabrat 
dostává naše psychika, děti jsou doma 
více, než kdy jindy, mnohým se pod ru-
kama hroutí budované podnikání a stý-
ská se nám po  vůni divadla. Třeba vás 
potěší a inspirují následující tipy.

Jak porazit  
špatnou náladu

Výzvu, díky níž uděláte něco pro své 
zdraví, zbavíte se negativních myšlenek, 
poznáte kus Brd a srovnáte se s ostatní-

mi, najdete na  webu objevbrdy.cz. „Lid-
ské tělo a psychika jsou úžasné. V případě 
nouze dokážou obětovat ‚periferie‘, aby to 
hlavní přežilo a zachránilo se (jako napří-
klad při podchlazení organismu). A s  tím 
brdským Everestem je to podobné. I když 
bude rok 2021 nás všechny svým způsobem 
‚bolet‘ v nejrůznějších podobách, nabízíme 
pozitivní výzvu pro vaše tělo i mysl,“ oslo-
vují organizátoři širokou veřejnost.

Pravidla jsou jednoduchá. Během roku 
je třeba zdolat 11 až 12 brdských vrcholů 
se součtem výšek rovnajícím se výšce Eve-
restu: 8 848 m. Jde o vrcholy Beran: 684 m, 
Hlava: 788 m, Kočka: 789 m, Nad Marás-
kem: 805 m, Třemšín: 827 m, Praha: 862 m, 
Tok: 865 m, Třemošná: 779 m, Brdce: 839 m, 
Koruna: 837 m + další k dopočítání.

Vrcholy je nutné zdolat každý v  jiném 
dni, a  to turisticky nebo na  běžkách či 
na kole (elektrokolo neplatí). Echo o zdár-
ném dokončení pak přidáte do komentá-
ře na FB „ObjevBrdy.cz“.

Jak porozumět  
svému dítěti

Workshopy z Nevychova.cz se už dostaly 
do  povědomí tisíců maminek a  tatínků. 
Vede je Katka Králová, speciální peda-
gožka, která se už skoro 20 let věnuje 
dětem a  rodičům. „Jsem také ženská, co 

v osmnácti zvítězila nad bulimií a rozhod-
la se druhou šanci neprošvihnout. I  díky 
tomu jsem si stoupla před kameru, abych 
pomáhala rodičům a  dětem si spolu ro-
zumět,“ uvádí Králová, jíž poté přišly 
do života dvě děti jejího muže – a obrov-
sky jí v  tom pomohly. Mrkněte zdarma  
na www.nevychova.cz/online-workshop/.

Jak na restart  
podnikání

S nabídkou konzultace crowdfundingu 
(sdíleného financování) zdarma přišel 
Petr Hanzel. „Je to způsob, jak podržet 
či restartovat své podnikání, nebo začít 
něco úplně nového – třeba nápad, který 
se vám už dlouho válí v šuplíku. Protože 

Jak si online 
zpříjemnit život
Letošní zima nám vrátila radost ze sněhu 
a z mrazivých procházek. Slzu ale stále musíme 
zamáčknout nad našimi svátečními šaty nebo 
některými sportovními náčiními. Život nejen 
v našem regionu se v mnohém přesunul na web. 
Pojďme se podívat na projekty, které nám mohou 
zpříjemnit volné chvíle nebo dokonce pomoci.
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ORDINAČNÍ DOBA
PO: 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00

ÚT: 9:00 - 16:00
ST: 9:00 - 12:00, 15:00 - 19:00

ČT: 9:00 - 16:00
PÁ: 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

SO: po předchozí dohodě
NE: zavřeno

MVDr. G. Tomanová / MVDr. P. Daňková

 Červánková 2280, Černošice www.vetjitrni.cz

 info@vetjitrni.cz
 771 150 260
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doba je těžká a chci pomáhat projektům 
v  regionu, kde žiji, nabízím konzultaci 
zdarma,“ uvádí Petr Hanzel. Setkání 
poskytuje buď v  řevnickém coworkin-
govém prostoru Meandr, nebo přes 
aplikaci Zoom. Sám uvádí, že pomohl 
či pomáhá Dobřichovickým, např. tera-
peutce a  umělkyni Barboře Valentové 
ze společnosti Je na  čase mít se ráda, 
Vivianovi k vydání CD, zaniklé kavárně 
s dětskou hernou Městečko k reinkarna-
ci v  Řevnicích či chatě Dechberounka 
k  přestavbě na  penzion a  získání prv-
ních hostů. Více v článku na webu bit.ly/ 
PetrHITHIT.

Jak si během  
covidového období 

zachovat zdravou mysl
Současná doba je náročná pro mysl 
i  duši. Jak pandemie ovlivnila naše ži-
voty pohledem psychiatra? Jaký vliv má 
na duševní zdraví společnosti i  jednot-
livce? A její dopad na oblast péče o dušev-
ní zdraví v České republice? Jak během 

této náročné situace neklesat na  du-
chu a zachovat si zdravou mysl? O tom 
všem si bude povídat Daniela Písařovi-
cová s  profesorem Cyrilem Höschlem 
v rámci online festivalu Na hlavu. Pro-
běhne zdarma v  neděli 7. února od  21  
do 22 hodin.

Jak se dostat  
do divadla

Nejlepší divadla v Česku můžete navští-
vit díky streamovací službě Dramox.cz. 
Kdykoliv a kdekoliv můžete sledovat svá 
oblíbená i  zcela nová představení bez 
reklam. Službu lze vyzkoušet na  týden 
zdarma, poté je za  měsíční poplatek, 
který zčásti putuje právě konkrétním di-
vadlům. V případě daru se divadlu pře-
dává vše, co pošlete. Nabídka se neustá-
le rozrůstá, milovníky divadla tak jistě 
hned tak neomrzí. 

Projekt se dá objednat také pro školy. 
Učitelé mohou vylepšit své hodiny a stu-
denti objeví krásy divadla a  literatury 
tak, jak jsou zvyklí – sledováním videa.

Jak se nově podívat 
na svůj život aneb 

O rozchodu, svatbě a síle rituálů
Dobřichovická knihovna ožila beseda-
mi, které byste rozhodně neměli minout. 
Například ve čtvrtek 18. února od 18 ho-
din bude hostem Barbora Zemanová, ce-
remonialistka žijící v Karlíku a autorka 
knihy Ženské rituály.

Hostitelka Iveta Kučerová se jí zeptá 
na  zajímavou profesi, na  to, jak ji pro-
měnilo mateřství a  co jí pomohlo pře-
konat největší životní krizi. „Budeme 
mluvit o  síle rituálu, vzrůstající oblibě 
rozchodových obřadů i o tom, jak je dů-
ležité končit, aby bylo možné znovu začít. 
Součástí večera je i ochutnávka Barboři-
ny práce,“ prozradila dále Iveta Kučero-
vá a  dodala: „Víte, že rituálem lze pod-
pořit hladký průběh porodu či ukončit 
období kojení?“ 

K besedě se můžete připojit živě (podle 
aktuální situace) či online. Počet míst je 
limitovaný, rezervuje se na adrese onli-
ne.zivaradost.cz/barbora. Večer je bene-
ficí pro Živou radost – program pro žen-
ské zdraví a primární prevenci. Platba je 
naruby, volitelně po události.

Foto Petra Plevová
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• účetnictví a daňová evidence
• mzdové účetnictví a personalistika
• účetní a daňové poradenství
• daňová přiznání
• auditorské služby
• likvidace společnosti
• ekonomické poradenství
• zastupování na úřadech

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

s rámečkem bez spadu

lukkaro s. r. o. 
Anežky České 1119, 252 29 Dobřichovice | 739 039 551 | 734 300 274 | hanak@lukkaro.cz | www.ucetnictvi-lukkaro.cz
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V  Zadní Třebani se rozhodli uspořádat 
Co-masopust-21. Zahrnovat bude vi-
deosestřih z minulých masopustů i vir-
tuální galerii masek, kam mohou lidé 
zasílat své fotografie (na  e-mail frydl@
centrum.cz). Na nejlepší dětské i dospě-
lé masky čekají lákavé ceny, například 
dárkový koš nebo poukaz do  JojoGym 
Dobřichovice.

Masopust vyvrcholí v sobotu 13. úno-
ra, kdy se z  obecního rozhlasu v  Zadní 

Třebani ve 12:30 spustí masopustní vysí-
lání. Chybět v něm nebude fraška a písně 
Třehusku i  Notiček. Úderem 13.  hodiny 
se obcí vydá skromný průvod kostýmo-
vaných dvojic. „Za jakékoliv pozdravení 
medvěd uctivě poděkuje, za  příspěvek 
do kasičky odmění štědré dárce poukáz-
kami do masopustní tomboly,” uvedl or-
ganizátor Miloslav Frýdl s tím, že tento-
krát vyhraje každý lístek. Více informací 
je k dispozici na webu Nasenoviny.net.

Také Masopustní spolek Mokropsy 
chystá pro letošek alternativní akci 
nahrazující tradiční Mokropeský ma-
sopust. Uskuteční se na  Masopustním 
náměstí, kde bude od  10. do  16. února 
k  vidění výstava velkoformátových fo-
tografií. „Je to pro nás těžké rozhodnutí, 
protože od dob znovuobnovení masopust-
ní tradice v Mokropsech žádný ročník ne-
byl zrušen. A  právě masopust má lidem 
přinést radost, úsměv, potěšení a  také 
uvolnění, které bychom v této době všich-
ni tak moc potřebovali. Někteří pořada-
telé mohou své kulturní akce posunout 
na léto, kdy bude situace určitě lepší, ale 
bohužel u  tradic spojených s daným roč-
ním obdobím se to udělat nedá,“ vzkazují 
organizátoři z  Mokropes. Podrobnosti 
zveřejní na webu mokromasopust.cz.

Virtuální masopust se koná také v Oso-
vě, kde vyhlásili soutěž o nejlepší tradič-
ní masku maškaráka a zároveň o nejzda-
řilejší malovaný masopustní kamínek. 
Fotky masek a  vlastnoručně dekorova-
ných kamínků můžete posílat do 16. úno-
ra na  mail kos.osov@seznam.cz. Na  on-
line stránkách Kos.osov.cz se dozvíte 
podrobnější informace a budou tam též 
zveřejněny všechny zaslané fotografie.
 Liběna Nová, Lucie Hochmalová

Masopusty budou,
ale virtuálně
Částečně virtuální podobu budou mít letošní masopusty, 
které chystají v Zadní Třebani, Černošicích a Osově. 
V ostatních obcích dolního Poberouní masopustní 
oslavy kvůli vládním nařízením zrušili.

Foto Petra Stehlíková
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Pěší túra měří pouze 8,5 kilometru. 
Zvládnete ji lehce i  s  kočárkem, v  zimě 
na zmiňovaných běžkách a v létě na kole. 
Necelý kilometr musíte absolvovat po sil-
nici, která však není moc frekventovaná.

Po žluté značce
Vydejte se z  nádraží v  Zadní Třebani, 
odkud vede žlutá turistická značka přes 
vesnici až do části zvané Na Bořích. Když 
minete poslední chaty po levé ruce a pro-
jdete kousek do  kopce mezi lesy, ocit-
nete se na  vyšlapané polní cestě. Hned 
na začátku si po pravé straně všimněte 
mohutného rozvětveného dubu, velmi 
oblíbeného mezi dětmi. Místní mu ří-
kají Fabián podle vládce Brd, s nímž se 
na této cestě ještě potkáte.

Asi po osmi stech metrech dojdete pol-
ní cestou k  silnici směrem na  Svinaře. 

Další zhruba kilometr půjdete po levém 
okraji silnice. Když není bláto nebo pří-
liš mokro, využijte okraj pole.

V ostré zatáčce u sochy svatého Izidora 
zamíříte směrem na Halouny, kde už po-
tkáte minimum aut. Cedule vás poté do-
vedou k legendární hospodě U Zrzavého 
paviána, kde se dá občerstvit. Nyní sice 
pouze z okénka, ale i  tak si zde můžete 
chvilku odpočinout. Ulice se jmenuje 
K Vodárně.

Lesem a polem
Nedaleko hospody u potoka začíná zele-
ná turistická stezka. Po ní dojdete lesní 
pěšinkou k  odpočívadlu a  mezi novou 
výstavbou pak na  pole. Polní cestička 
podél lesa vede na  místo zvané Pišťák, 
kde se vám znovu připomene Fabián. 
U  dalšího dubu, tentokrát památného, 
se totiž napojíte na Fabiánovu naučnou 
stezku, vytvořenou v roce 2017.

Památný dub v údolí Moklického poto-
ka je vedený jako dub na Závěrce a patří 
mezi chráněné stromy. Měří 26 metrů 
a obvod kmene má 385 centimetrů.

Od dubu už je to sotva dvě stě metrů 
k  Pišťáku. Dříve tu býval lom, kde se 
těžil řevnický křemenec, teď tu najdete 
lesní jezírko s  odpočívadlem. Křeme-
nec tvoří také okolní vrcholky Hřebe-
nů. Z tohoto kamene prý vznikla dlažba 
(tzv. kočičí hlavy) pro Prahu. Na Pišťáku 
je zároveň zastavení číslo 10 Fabiánovy 
naučné stezky.

A teď už vás čeká jen cesta z mírného 
kopce směrem do Řevnic. Minete hájov-
nu a Lesní divadlo a ve městě si můžete 
přečíst sedm dalších informačních ce-
dulí naučné stezky. Konec stezky (nebo 

začátek, pokud půjdete v opačném smě-
ru) se nachází na  náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad.

Občerstvení v pivovaru
Výlet není nijak náročný. Ovšem budete-li 
mít hlad a žízeň, doporučujeme zastavit 
se na závěr v Pivovaru Řevnice. Najdete 
ho lehce, když půjdete z náměstí Opleta-
lovou ulicí směrem k trati, je v bývalé ná-
dražní budově, dnes nově opravené.

V  pivovaru funguje každý den od  11 
do  20 hodin výdejní okénko. U  něj si 
můžete objednat jídlo do krabiček podle 
denního menu a samozřejmě pití. K dis-
pozici je řevnické pivo (desítka a  dva-
náctka, příležitostně i jiné druhy), svaře-
né víno, výborná káva a  nealkoholické 
limonády. Platit se dá hotově i kartou. Pi-
vovar veškerý sortiment doveze i k vám 
domů po objednání na  telefonním čísle 
702 265 782. Informace najdete na webu 
pivovar-revnice.cz a  na  Facebooku či  
Instagramu pod názvem Pivovar Řevnice.
 Lucie Hochmalová

S Fabiánem až k pivovaru
V lednu konečně přišla 
větší sněhová nadílka 
a vylákala mnoho lidí 
do přírody. Vypadá 
to, že nás čekají další 
mrazivé dny. I proto 
vás teď zveme na pěší 
výlet ze Zadní Třebaně 
přes Halouny do Řevnic. 
Na sněhu můžete 
zaměstnat i běžky. 
A na závěr se občerstvit 
v řevnickém pivovaru.

Trasa: Zadní Třebaň, nádraží (žlutá) – Halouny – K Vodárně (zelená) – Pišťák 
(Fabiánova naučná stezka) – Řevnice. Délka 8,5 kilometru. Nenáročná trasa 
s malým převýšením.

Foto Petra Stehlíková

Foto Jan Neuvirt

Foto Lucie Hochmalová
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Dá se fotografování naučit,  
nebo je potřeba talent?
Mít talent, výtvarné vlohy a cit pro kom-
pozici je dobré. Ale určitě to nestačí. 
V mém případě je to hodně o učení. 
Nikdy jsem nebyl na žádném kurzu, ne-
četl žádnou publikaci o fotografování, 
jen knihy o chování zvířat nebo třeba 
o počasí. Osobně je pro mne hodně důle-
žité hledání inspirace. Studuji, jaká kde 
žijí zvířata, sleduji témata zpracovaná 
v zahraničí a přemýšlím, jestli by to 
třeba nešlo udělat lépe. Často to dopad-
ne tak, že se nemohu dočkat chvíle, kdy 
se do toho pustím!

Jste vystudovaný geolog.  
Ještě v tomto oboru pracujete?
Před pěti roky jsem se s geologií na-
dobro rozloučil. Jen občas se v myšlen-
kách nebo nad knihou vrátím k mému 
prvnímu velkému koníčku, kterým 
byla vulkanologie. Tehdy jsem po světě 
intenzivně objížděl aktivní sopky.
Myslím, že patnáct let zaměstnání, kdy 
člověk chodí každý den do práce, je 
až až. Pak by měl dělat něco s vyšším 
posláním, než je vydělávání peněz. Jsem 
rád, že se nyní mohu věnovat jen tomu, 
co mě baví, a moje záliba, tedy fotogra-
fování divokých zvířat, mě uživí. 

Který okamžik ve vašem životě 
rozhodl o tom, že jste začal jen fotit?
Rozhodnutí bylo plíživé. Nikdy jsem 
nechtěl být profesionální fotograf. Bál 
jsem se, že by pak fotografování přírody 
pro mne ztratilo to své kouzlo. Ale v jistý 
moment jsem si uvědomil, že na to, co 
opravdu miluji, nemám se zaměstnáním 
a s rodinou čas. Nejdříve jsem přešel 
ve firmě na poloviční úvazek. Pak jsem 
skončil s několikaměsíčním synem sám 

doma, když moje žena byla delší čas v ne-
mocnici. A když jsem se po jejím uzdrave-
ní měl ukázat zpět ve firmě, věděl jsem, 
že už mě tam nikdo nedostane. (smích) 
Rozhodování bylo jednoduché i proto, 
že v té době už mi fotografie přinášely 
stejné příjmy jako práce inženýrského 
geologa. Nešel jsem do neznáma.

Jak došlo k tomu, že jste se začal 
věnovat focení divoké přírody?
Jednoznačně to byla náhoda. Vůbec mě 
tehdy, tuším někdy v roce 2005, nena-
padlo, jak mi to změní život. (smích) 
Tenkrát jsem odletěl do Kostariky 
za sopkami. Ale zvířat v nádherných 
biotopech bylo tolik, že jsem měl potře-
bu je nafotit a psát články, jak úžasné 
místo to je. A vlastně úplně stejně to 
mám doteď. Chci, aby moje snímky 
motivovaly k zájmu o přírodu a její 

ochraně. Od té doby jsem napsal devět 
stovek článků do šedesátky časopisů 
a na internet. Jednotlivých licencí k fo-
tografiím jsem do celého světa prodal 
přes 150 tisíc. Myslím, že se kostarická 
náhoda hodně zvrtla. (smích)

Vaše fotografie jsou opravdu krásné. 
Co je pro vás při focení nejdůležitější?
Těší mě, že se fotografie líbí, díky. Když 
s fotografickou technikou vyrážím 
do přírody, mám vždy jasný cíl, co chci 
na svých snímcích zaznamenat. Divoká 
příroda je divadelní představení bez 
scénáře a nikdy přesně nevím, co si 
ve skutečnosti přinesu domů. O to víc 
si cením snímků, do nichž se mi podaří 
„procpat“ to, co je dělá výjimečnými. 
Souhru barev, světelné podmínky, 
harmonickou kompozici, nápadité 
zobrazení v nádherném kousku krajiny, 
případně i neopakovatelný moment 
v chování zvířat.

Mrzí vás, když čekáte na zvíře  
pár dnů a nakonec se vám ho 
nepovede zachytit?
Nemrzí. Budu mít důvod se do přírody 
vrátit. (smích) Čím déle divokou přírodu 
fotografuji, uvědomuji si, že fotoaparát 
je jen nástroj, který mě vyžene ven. 
S postupujícím časem méně a méně 
fotografuji. Už jsem zhýčkaný. Moje oko 
hledá jen něco výjimečného. Častěji 
beru do ruky místo fotoaparátu jen da-
lekohled, takové chvíle si užiji více.

Co byste nikdy nevyfotil?
Obecně mám dost problém s tím, když 
si někteří autoři divoká zvířata do fotek 
aranžují. Manipulují s nimi, aby na vý-
sledném snímku vypadala lépe. Myslím, 
že žádná fotografie nestojí za ovlivňování  
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Cesta do Kostariky 
mi změnila život
Fotograf Ondřej Prosický z Letů má za sebou přes 
čtyřicet autorských výstav a každoročně získává 
ocenění z celého světa. Na volné noze je pátým rokem 
a snaží se živit pouze autorskou tvorbou. Tvrdí, 
že při prvním náznaku toho, že při fotografování 
nepropaguje divokou přírodu, ale jen sebe, se vrátí 
k původní profesi inženýrského geologa.

— 
Kdo je Ondřej Prosický?
Fotograf divokých zvířat, píšící autor, 
lektor, copywriter, průvodce, a především 
milovník přírody. Na snímcích chce 
nápaditě zaznamenat chování zvířat 
v jejich přirozeném prostředí. Při cestách 
za přírodou po celém světě si zamiloval 
zejména Arktidu a tropické oblasti Střední 
Ameriky. Pravidelně pořádá fotografické 
workshopy v Česku, ale i ve Finsku 
a v Kostarice. Je členem Asociace 
profesionálních fotografů ČR a Evropské 
federace profesionálních fotografů, která 
mu v roce 2011 udělila titul QEP v kategorii 
Wildlife Photography.

Více najdete na naturephoto.cz, instagram.
com/ondrejprosicky/ a facebook.com/
OndrejProsickyPhotographer.
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chování zvířat v přírodě. Před fotogra-
fováním by měl každý vyhodnotit, jestli 
svou snahou nemůže život zvířat nega-
tivně ovlivnit, například pokud bude 
v blízkosti hnízda. Bohužel už jsem se 
setkal s tím, že v touze po fotce to něko-
lik jedinců naprosto ignorovalo… 

Cestujete za přírodou po celém 
světě. Je náročné přizpůsobit se 
danému prostředí? A jak dlouho 
cesty chystáte?
Musím poděkovat své genetické výbavě. 
Snesu všechno: stoprocentní vlhkost při 
40 stupních ve stínu v Brazílii i silný vítr 
v zimě na Špicberkách nebo v Himálaji 
při minus 28 stupních. Příprava cest mi 
zabere obvykle 12 měsíců, kdy o zvířatech 
v cíli studuji úplně vše. Ale kvůli aktuální 
situaci jsem zjistil, že cestu lze připravit 
i za 40 hodin, to když jsem v prosinci letěl 
do Andalusie hledat rysa iberského. 

Na co rád vzpomínáte?
Jestli vybrat jen jednu věc, tak jedno-
značně cesty za levhartem sněžným 

v zimě do indického Ladaku. To bylo 
pro mne úplně nejvíc. Nádherná kočka 
v horách, naprostá divočina, nejis-
tý výsledek, parádní dobrodružství 
a vzrušení každou minutu při toulání se 
přírodou. Navíc s kamarády se stejným 
zájmem. Když mám zážitky s kým sdí-
let, je to mnohem intenzivnější. Pozo-
rovat levharta sněžného v divočině je 
spíše náhoda. Jeho fotografie, které jsem 
tam pořídil, určitě výjimečné nejsou. 
Ale ty chvíle jsou přesně to, co má pro 
mne prioritní význam.

Jsou fotografie, kterých si  
obzvlášť ceníte?
Asi to nikdy nebudou jednotlivé fotky, 
spíše soubory fotografií mých „nekoneč-
ných projektů“: život kolibříků, promě-
ny Arktidy, česko-slovenské orchideje, 
projekt #hledejzvire, severská divočina. 
Jsem vděčný za každou příležitost, 
kdy vznikne fotka, z níž mám pocit, že 
přináší něco nového. Když ne zpracová-
ním, potěší mě každý nový druh, který 
jsem fotografoval poprvé.

Pořádáte různé workshopy 
a fotografické cesty, ale loňský rok 
byl asi trochu jiný než obvykle. Jak 
vás ovlivnila současná epidemie?
Řekl bych, že zásadně. Tušil jsem, že pro 
mne poznávání a fotografování divokých 
zvířat po světě znamená hodně. Ale že je 
to pro mě v životě nejdůležitější, jsem si 
uvědomil až nyní, když jsem o možnost 
přišel. Naštěstí jsem měl alespoň čas se 
v klidu vrátit k tématům v Česku, která 
mi pár posledních let unikala.

Máte nějaké oblíbené místo  
na focení u Berounky  
nebo v našem blízkém okolí?
Pravidelně se každé jaro, když končí zima, 
vracím za divokými orchidejemi do České-
ho krasu. Trávím hodně času na kopcích 
Brd s kulíšky, sýci a puštíky nebo právě 
nyní kolem Mořiny a Srbska se zimujícími 
netopýry. Problém české krajiny je v tom, 
že je velmi významně poznamenaná 
činností člověka. A kromě zvlášť chráně-
ných území prvních zón národních parků 
(kam se nesmí) se o divočině příliš hovořit 
nedá. Zvířata se dají fotografovat i jinde. 
Ale kvůli mysliveckému folkloru a jejich 
představě, že jim patří les, je to zejména 
na podzim i boj o život. Lucie Hochmalová

Nezkrácený rozhovor najdete na iDOBNET.cz.

	 Lety,	Pražská	454	(budova	tenisové	haly)
 774 310 296 / 603 399 560
	 automotodetailing@seznam.cz
	 AutoMotoDetailing

otevírací	doba
po–pá	8–18
so	 8–12:30

RUČNÍ MYTÍ  
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
INTERIÉRU

PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

TĚŠÍME SE  NA VÁS

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík |  776 081 648 | www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

NABÍZÍME ROZVOZNABÍZÍME ROZVOZ
776 081 648 776 081 648 (zavolejte si)

syrové i vařené maso, antiparazitika, 
kvalitní suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba za nouzového stavu:
Po-Pá 9-12 h., 14-17 h. | So 8:45-12:30 h.
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Michaela Formánková
lékařka s dlouholetou ambulantní praxí

Adresa: Pražská 559, Lety u Dobřichovic
 1. patro s bezbariérovým přístupem
Spojení: BUS č. 448, možnost parkování

www.lekarkalety.cz  770 68 40 64

Odběry krve 
a biologického 
materiálu
denně od 8:00 hod. 
do 10:00 hod.

Tel. konzultace a objednávání denně: 12:00 – 13:30

ORDINAČNÍ DOBA: POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
PO: 8:00 – 17:00 hod. 
ÚT: 12:00 – 18:00 hod. 
ST: 8:00 – 14:00 hod.
ČT: 12:00 – 17:00 hod.
PÁ: 10:00 – 14:00 hod.

Co nabízíme a koho hledáme?
l LMŠ Na dvorečku nabízí volné místo pro dítě ve věku 2 ¾ roku až 6 let.  

Nástup možný ihned. (možnost plné i zkrácené docházky)

Zájemci mohou volat na tel.: 777 258 450 nebo psát na jedenstrom@volny.cz.

Tříkrálové obchůzky 
I  v  době koronavirové je možné užívat 
si s  dětmi pravidelné rituály a  dodržo-
vat tradice. Musíte jen upravit formát 
a  jde to. Tak tomu bylo i  při tříkrálové 
obchůzce, na niž se 6. ledna vydali peda-
gogové a děti ze školky Jednoho stromu 
v Dolních Černošicích. Setkávání na dál-
ku přes branku, zamávání a  básnička 
potěšily nejednoho souseda, především 
v důchodovém věku. Podpora těch, kteří 
jsou součástí naší komunity, je pro nás 
prioritou, stejně jako vědomí vlastní his-
torie a kultury. Chceme, aby děti věděly, 
kde jsou jejich kořeny. 

Pozvánky

 ON-LINE  BESEDA 1. třída
 ZŠ Na dvorečku, Komunitní škola 
 Jeden strom, 2021/2022

 16. 2. | od 17:00

Představíme vám naši školu, setkáte se 
s  budoucí kmenovou učitelkou 1. třídy, 
budeme k dispozici pro vaše dotazy.
Zájemci o besedu se mohou přihlásit buď 
přes online přihlášku, kterou najdou 
na  nástěnce www.jedenstrom.cz, nebo 
mailem na jedenstrom@volny.cz.
Den před přednáškou bude přihlášeným 
zájemcům zaslán vstup do meetingu Zoom.

 Den otevřených branek
 LMŠ Na dvorečku

 15. 3. a 8. 4. | 9:30–12:00, 13:30–15:30

Přijďte se podívat, jak to v  naší lesní MŠ 
chodí. Budeme připraveni zodpovědět vaše 
dotazy. Setkání proběhne v  areálu LMŠ, 
Lety Pod Lesem. Přicházet můžete průběž-
ně ve vámi vybraném čase bez předchozích 
přihlášek.

Zápisy do našich škol:
 ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola 

Jeden strom,
 Karlštejnská 253, Černošice

 7. 4. 2020 | 15:00–17:00

 LMŠ Na dvorečku, areál LMŠ,
 Kejnská ul., Lety u Dobřichovic

 5. 5. | 14:00–16:00

 MŠ Jeden strom, Dolní Černošice
 zápis probíhá průběžně celoročně

Výhodou u  zápisu může být předem vy-
plněná online přihláška: najdete ji na ná-
stěnce www.jedenstrom.cz. Předběžně 
vyplněná přihláška vám zvyšuje počet 
bodů, které je nutné v  rámci přijetí zís-
kat, a nám umožňuje zaslat vám všechny 
informace potřebné k  zápisu, besedám 
i  ke  dnům otevřených 
dveří. Tak neváhejte, vy-
plňujte, ať máte jistotu, že 
zapustíte se svými dětmi 
kořeny ve  školách orga-
nizace Jeden strom!

2021

ONLINE
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Sčítání lidu, domů a bytů probíhá jednou 
za deset let. Tato perioda je považována 
za přijatelné období k tomu, aby se shro-
mážděná data dala využívat při rozhodo-
vání o  budoucnosti a  lepším životě oby-
vatel i v tom nejmenším územním celku.

Statistická akce, která patří vůbec 
k  nejstarším, se na  našem území děje 
pravidelně od  18. století. Nicméně sou-
pisy obyvatel nebo některých vybra-
ných skupin obyvatelstva probíhaly už 
ve středověku. Za naprosto nejstarší do-
chovaný soupis na českém území je po-
važován souhrn majetku litoměřického 
kostela z roku 1058, je součástí zakládací 
listiny knížete Spytihněva II. Později se 
soupisy prováděly především k  vojen-
ským a daňovým účelům.

Za  významný mezník můžeme označit 
13. říjen 1753, den vydání patentu císařov-
ny Marie Terezie o  každoročním sčítání 
lidu. Poprvé se konalo roku 1754 na celém 
území soustátí. Soupisy sice umožnily pre-
miérově stanovit hustotu osídlení podle 
krajů a  poskytly některé další informa-
ce, mnoho údajů ale bylo kvůli obavám 
z  rostoucích daní, odporu šlechty proti 
centralistickým snahám dvora zkresle-
ných. Výsledky soupisu z roku 1754 se na-
víc dlouho považovaly za státní tajemství 
a data se tajila více než 100 let.

Další zásadní změnu přinesl rok 1869. 
Během sčítání se začaly dodržovat hlav-
ní zásady vytyčené mezinárodními sta-
tistickými kongresy a soupisy se konaly 
na podkladu konkrétní zákonné normy. 

Zákon určoval, že šetření budou v deseti-
letých obdobích. Zajišťovaly je obce, sčí-
tací jednotkou se stala domácnost. Za vy-
hýbání se nebo poskytnutí nepravdivých 
údajů byl kompetentní úřad oprávněn 
uložit buď vězení, nebo peněžitou sank-
ci. Ze sčítání vyplývá, že v roce 1869 měly 
Černošice 616, Řevnice 675, Dobřichovice 
683 a Lety 290 obyvatel.

Poslední sčítání lidu na  našem území 
před první světovou válkou se uskutečni-
lo v roce 1910. Nově existující stát potře-
boval co nejpodrobněji znát demografic-
ká data, a  proto roku 1919 vznikl Státní 
úřad statistický. K prvnímu českosloven-
skému sčítání lidu došlo 15. února 1921. 

Jedním z  nejdůležitějších dotazů tehdy 
bylo zjištění národnosti obyvatelstva, 
které mělo potvrdit oprávnění vzniku 
samostatné Československé republiky. 
Druhé československé sčítání lidu pro-
běhlo v  roce 1930, další bylo v  plánu 
o deset let později. Jeho konání na okleš-
těném území protektorátu Čechy a  Mo-
rava zabránili čeští politici a  demogra-
fové, aby neposkytli okupační mocnosti 
spolehlivé podklady pro válečné hospo-
dářství.

První poválečné soupisy z  let 1946 
a  1947 v  obnoveném Československu 
představovaly pouze dílčí akce. Všeobec-
né sčítání po 2. světové válce se na celém 
území bývalého Československa konalo 
v březnu 1950. Poprvé obsahovalo i sčí-
tání domů a  bytů. Také bylo nadlouho 
posledním, při němž se zjišťovala pří-
slušnost k  církvím. Zajímavostí je, že 
byla tehdy natočena propagační scénka, 
v níž měl hlavní roli Jan Werich. Po sčí-
tání v roce 1961 následovalo další roku 
1970 na vyšší technické i  technologické 
úrovni. Pro zpracování dat byl využit 
velkokapacitní sálový počítač CDC 3300, 
největší v  ČSSR. O  deset let později se 
dokonce federálnímu statistickému úřa-
du podařilo získat z USA jeden z nejvý-
konnějších sálových počítačů své doby 
(CYBER 180). Zatím poslední sčítání se 
uskutečnilo v roce 2011. V letošním roce 
sčítání proběhne přes internet. Sčítací 
komisaři roznesou listinné sčítací for-
muláře pouze těm, kteří se z  nějakého 
důvodu nesečtou online.

Text a foto: Pavla Nováčková

Sčítání se blíží.
Víte, že ho propagoval i Werich?
Přesně před sto lety, v únoru 1921, se konalo první 
československé sčítání. Za necelé dva měsíce, v sobotu 
27. března, začne třetí sčítání v dějinách samostatné 
České republiky. Oproti minulosti bude hlavně online.

— 
„Ze sčítání vyplývá,  
že v roce 1869 měly 
Černošice 616, Řevnice 675,  
Dobřichovice 683  
a Lety 290 obyvatel.“
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o tři poukazy na nákup zboží v hodnotě 300 Kč
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 20. února 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Tři výherci obdrží poukaz na nákup zboží v hodnotě 300 Kč v obchodě Farma Svinaře, Řevnice, nám. Jiřího 
z Poděbrad.
Vylosovanými luštiteli křížovky z  prosincového vydání jsou Anna Křovinová, Dobřichovice; Miroslav Vůjtěch, Vonoklasy  
a Jaroslav Tačner, Karlík. Každý z výherců obdrží poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v obchodě  Alpine Pro, Elišky Přemy-
slovny 431, Praha 5-Zbraslav. 

Správná tajenka z minulého čísla: ... najdete v Alpine Pro na Zbraslavi.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 2/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

mléčné výrobky,
káva, víno, med  
a další farmářské 
výrobky

OTEVÍRACÍ DOBA

Út-Pá 8:30-16:30  
So 8:30-11:30

Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54

DRŮBEŽ A VEJCE Z NAŠEHO CHOVU
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Ing. Ivo Dostál: daňový poradce ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tereza Lázničková (Sophová)

Prevence, diagnostika a léčba nemocí psů, koček 
a drobných savců v domácím prostředí, nebo 
v moderně vybavené ordinaci v Řevnicích.

Ordinační hodiny:

Po, St  14-19  |  Út, Pá 14 – 17  |  Čt  9 – 12
Mimo ordinační hodiny probíhají operace a výjezdy k pacientům.

tel. 607 106 741 tereza.laznickova@email.cz
Dvořákova 486, Řevnice www.tervet.cz

 257 721 313
info@kola-sport.cz | Komenského 92, Řevnice

V PROVOZU

E-SHOP

V PROVOZU
WWW.KOLA-SPORT.CZ

Telefonujte, pište...
Jsme tu pro Vás!

DETAILNÍ INFORMACE NA:

WWW.KOLA-SPORT.CZ/
AKTUALNE/

VŠE V SOULADU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI

SERVISPRODEJNA

V PROVOZU

PÁROVÁ
a INDIVIDUÁLNÍ

TERAPIE
V Š E N O R Y

RNDr. Renata Svobodová

724 332 551
TERMÍNY VE VŠENORECH

 I O VÍKENDU A VEČER

renata.supervize@seznam.cz

koucinkrenata.webnode.cz

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání
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Zavolej hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš. Pak se rozhodneš.
To je fér. Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj 
počítač

ve své kůži?
Hoď to na nás!

Prostě vás připojíme
Internet pro práci i zábavu

OVĚŘIT DOSTUPNOST

INTERNE T

DOBNET
Puma

Pro práci z domova, 
sledování fi lmů i online hry

Férově a bez závazku

 až 50 Mbps

OVĚŘIT DOSTUPNOST

INTERNE T

DOBNET
Zajíc

Splní většinu očekávání, 
zabaví i spojí rodinu, přátele

Férově a bez závazku

 až 20 Mbps

NEJŽÁDANĚJŠÍ

3 MĚSÍCE ZDARMA

ověřit dostupnost

Akce platí do 28. 2. 2021


