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Dejvice - Na nasvícené ulice, vánoč-
ní stromky, tradiční kluziště nebo
na řadu známých zpěváků se mohou
těšit lidé, kteří nyní navštíví šestou
městskou část. Ta se již poněkoliká-
té rozhodla oslavit Vánoce ve vel-
kém stylu.

„Před několika lety jsme nakoupi-
li ozdoby asi za dva miliony korun a
teď nás již výzdoba ulic nestojí té-
měř nic,“ poznamenal mluvčí Prahy
6 Martin Šalek.

Podle něj se totiž z minulých let
potvrdilo, že se tato investice vypla-
tí. „Je to lepší než si nechat každý
rok výzdobu dělat zcela znovu. Sa-
mozřejmě se pokaždé i tak něco do-
kupuje, protože ne všechno Vánoce
přežije,“ dodává Šalek s tím, že řá-
dově se dokupuje tak deset procent
veškerých ozdob.

Vánočně nasvícené tak budou,
kromě Vítězného náměstí a jeho při-
lehlých ulic, opět i ulice Bělohorská
a Patočkova. Právě ty v loňském

roce sklidily velký úspěch mezi lid-
mi.

„Velmi se mi líbí hlavně nasvíce-
ní listnatých stromů, působí to pří-
jemně,“ podotkla Jana Kořenová z
Břevnova.

Dnes se lidé od pěti hodin odpo-
ledne mohou přijít podívat na rozsví-
cení vánočního stromu v Bělohor-
ské ulici u Kaštanu. V neděli se pak
ve stejnou hodinu rozzáří také
strom na Vítězném náměstí.

Zajímavý vánoční program při-
chystala na advent také galerie Pí-
secká brána. Například v neděli si
mohou lidé vyzkoušet, jak se vyrábí
vánoční dekorace a ozdoby nebo se
mohou naučit různé techniky, jak si
vytvořit andělíčky.

Vánoční výzdoba zůstane v šesté
městské části až do Tří králů. Svá-
teční atmosféru však kromě ní
může hlavně dětem zpříjemnit umě-
lé kluziště na Vítězném náměstí.

ALICE KOTTOVÁ

Břevnov - Vysvědčení třeba z roku
1957 nebo o pár let starší fotku se
nyní snaží získat v břevnovské Zá-
kladní škole Pod Marjánkou. Slaví
tady totiž padesát let svého vzniku,
oslavovat v druhé polovině prosince
budou i náročnou opravu školy.

„Od rána bude škola otevřená ve-
řejnosti, vpodvečer se potom sejde-
me v blízkém hotelu Pyramida a
tam se po pásmech škola představí.
Měl by to být takový průřez po dese-

tiletích a připomeneme, co se v té
době stalo významného doma, ale i
ve světě. Chtěli bychom vidět i bý-
valé žáky a učitele,“ popsala situaci
ředitelka školy Marcela Pácalová.
Ráda by navíc pomocí dokumentů,
fotografií, starých pomůcek nebo žá-
kovských knížek připomněla, jak
v které době škola vypadala.

Oslavy jsou připraveny na 18.
prosince, přestože škola vznikla v
září roku 1957. Začátkem letních

prázdnin v budově začaly rozsáhlé
opravy, které pokračovaly i na pod-
zim, a proto se termín oslav přesu-
nul na prosinec. „Škola nikdy tak zá-
sadní opravou neprošla. Celkem vše
stálo téměř 80 milionů, a to včetně
vnitřního vybavení interiérů. Vše
platila městská část Praha 6,“ upřes-
nila ředitelka.

Základní škola Pod Marjánkou
byla původně jedenáctiletka, na de-
vítiletou se změnila až v roce 1961,

o sedm let později se zde začali spe-
cializovat na jazyky. Kromě angličti-
ny a němčiny se postupně začala vy-
učovat i francouzština a španělština.
Ruština děti příliš neláká. „Máme
školu od třetí třídy a děti musí absol-
vovat přijímačky. Od třetí třídy se
učí angličtinu, od šesté si vybírají
další jazyk. Už u přijímaček pozná-
me, jestli je dítě šikovné,“ doplnila
ředitelka Marcela Pácalová.

ZUZANA ČECHOVÁ

Syn známého architekta Otto
Rothmayera bydlí ve vile, kte-
rou jeho otec vybudoval, od

narození. „Bylo to jako bydlet na
vesnici. Kolem domu byla pole a
také jámy, ve kterých se těžil písek
a kde jsme jako děti sáňkovali,“
vzpomíná Ottův syn Jan, který se
místo architektury věnoval práci
s kovem.

Ze střešní terasy se tehdy rodině
otvíral úchvatný výhled na horu
Říp a České středohoří. Dnes stojí
vila v rušné části Střešovic.

Právě romantika tehdejší perife-
rie lákala na okraj Střešovic mnoho
slavných hostů – k nim patřily na-
příklad dcery prezidenta Masaryka
Alice a Olga, dále například velký
přítel Otty Rothmayera – fotograf
Josef Sudek. „Jako kluka mě učil
fotografovat. Když fotil svou těž-
kou kamerou pražskou periferii, po-
máhal jsem mu s vozíkem, na kte-
rém ji převážel. Někdy se naše výle-
ty protáhly až do Šárky nebo do
Troje,“ popisuje pouti po Praze Jan
Rothmayer.

Slavnou vilu koupil magistrát.
Za budovu včetně dobového vyba-
vení a zahradu dal dvanáct milionů
korun. Získal ji pod podmínkou, že
vila bude po rekonstrukci sloužit
kultuře a vznikne zde i muzeum
Otty Rothmayera. (row)

STŘEŠOVICE
Strahovský tunel slaví
deset let

O stavbě automobilového tunelu
pod Strahovem začalo město uvažo-
vat začátkem sedmdesátých let. Sta-
vět se začalo až v roce 1985. Na pra-
cích se v některých chvílích podíle-
lo najednou až pět set lidí. Tunel se
budoval celkem dvanáct let. Ote-
vřen byl před deseti lety – 2. prosin-
ce 1997. (ak)

DEJVICE
Lidé se mohou zbavit
objemného odpadu
Lidé, kteří žijí v centrální části Dej-
vic a Bubenče, mohou využít kontej-
nerů na objemný odpad, které bu-
dou přistaveny na různých místech
od 5. do 12. prosince. Více informa-
cí lidé získají na internetových strán-
kách radnice Prahy 6. (ak)

STŘEŠOVICE
Senioři se stěhovali
do nového domu
Do novostavby bytového domu
Nová Ořechovka pro seniory, která
byla zkolaudována letos v září, se
nastěhovali první nájemníci. Byty v
domě jsou určeny pro seniory, kteří
se ocitnou v tíživé bytové situaci, na-
příklad kvůli deregulaci. (ak)

Jan
Rothmayer
důchodce

Bylo to jako
bydlet na vesnici

PŘÍPRAVY. Úklid před rozsvícením vánočního stromu v Bělo-
horské ulici. FOTO: MAFA – JIŘÍ KOŤÁTKO
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stovky dalších automobilů za výhodných podmínek na

BEZPLATNÁ LINKA 800 100 550

694 500 Kč1 050 000 Kč

č. vozu:

33430

PŘEDVÁDĚCÍ
VŮZ

BMW 320i

MODRÁ METALÍZA

234 900 Kč271 900 Kč

č. vozu:

33195

NOVÝVŮZ ČERVENÁ CORRIDA

ŠKODA Fabia II
Classic 1.2 HTP

847 400 Kč883 400 Kč

MODRÁ METALÍZA

HYUNDAI SantaFe
2.2 CRDi VGT Dynamic

č. vozu:

33274

NOVÝVŮZ

439 000 Kč544 900 Kč

č. vozu:

32858

NOVÝVŮZ MODRÁ METALÍZA

VW Golf 5dv.
Trendline 1.6

344 900 Kč633 000 Kč

č. vozu:

33282

PŘEDVÁDĚCÍ
VŮZ STŘÍBNÁ METALÍZA

RENAULT Mégane 5D
Dynamique Luxe 1.6 16 V

809 000 Kč1 170 000 Kč

č. vozu:

27430

PŘEDVÁDĚCÍ
VŮZ STŘÍBRNÁ METALÍZA

FORD S-MAX
Titanium 2.0 TDCi

Vzdělání a kurzyVzdělání a kurzy

Nová pravidla 
dávek pro rodiče 

od ledNa 2008: 
Chystáte se na mateřskou? 
Nevíte jak vyplnit formulář 

žádosti?

Přijďte na BEZPLATNOU přednášku,
kterou pořádá sdružení Občanská 
inspirace:

� pondělí 3. prosince 15.30 - 18.30 
hod. Místo konání: Centrum inspi-
race a tvořivosti, Ch. de Gaulla 18
(budova MŠ), Praha 6. Zajištěno
hlídání dětí během přednášky!
Závazné přihlášky tel.: 774 707 700,
721 770 462 nebo e-mail: helena@
obcanskainspirace.cz

� úterý 4. prosince 15.30 - 18.30 
hod. Místo konání: Občanská inspi-
race, Kučerova 14, (zhruba 100 m
od konečné metra B), Praha 9 – Čer-
ný Most

Závazné přihlášky tel.: 776 046 112,
281 918 473 nebo e-mail:

info@obcanskainspirace.cz
Přednáší a na Vaše dotazy bude
odpovídat JUDr. Pavel Jindřich

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem

České republiky a díky této podpoře
je přednáška ZDARMA.

MAFRA, a.s. přijme 
do útvaru IT

OPERÁTORY/OPERÁTORKY 
servicedesku
Vaším hlavním úkolem bude: přijímání, 
evidence a vyhodnocení požadavků uživa-
telů IT technologií, koordinace a sledování 
jejich řešení.

Očekáváme: SŠ vzdělání, uživatelskou 
znalost práce na PC, schopnost trpělivě 
řešit neočekávané problémy, komunikativ-
nost. Znalost AJ a zkušenost s podporou 
uživatelů výhodou.

Nabízíme: zajímavou pracovní příležitost, 
zaškolení, odpovídající finanční ohodno-
cení, příjemné pracovní prostředí a ideální 
dostupnost pracoviště, zaměstnanecké 
bonusy, zázemí stabilní mediální skupiny.

V případě zájmu zasílejte svůj životopis
na adresu: MAFRA, a.s.,
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5,
Renata Poláková, e-mail:
renata.polakova@mafra.cz

MAFRA, a.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici 
recepční. Vaším hlavním úkolem bude: první
kontakt s návštěvami (přivítání, ohlášení), 
zabezpečení chodu recepce, vyřizování a 
přepojování příchozích telefonních hovorů.
Místo výkonu práce: Praha 5. Očekáváme:
min. SOU, znalost práce na PC (MS Office, 
e-mail), příjemné vystupování, dobré kom-
unikační a organizační dovednosti, základní
znalost AJ. Administrativní praxe není
podmínkou - vhodné i pro absolventy.
Nabízíme: atraktivní pracovní prostředí, 
zajímavou práci, zaměstnanecké benefity 
(stravenky, příspěvek na sportovní aktivity a 
jazykovou výuku, další vzdělávání), zázemí
stabilní mediální skupiny. Životopisy zasílejte 
k rukám Renaty Polákové, renata.pola-
kova@mafra.cz nebo na adresu MAFRA,
a.s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 
150 00 Praha 5 – Smíchov.

Společnost SINOP CB a. s. přijme pro svou
pobočku v Praze 10 (prodejní sklad, 
kancelář) pracovníka skladu. Požadujeme 
samostatnost, komunikativnost, technické
znalosti, znalost chladírenské techniky 
výhodou. Své životopisy zasílejte na e-mail 
adresu: sinoppraha@sinop.cz 

Casino PRESIDENT přijme zaměstnance 
na tyto pozice: Krupiér a recepční. Výhodné 
platové podmínky! Nám. Curieových 100, 
P1. Tel. 234 614 113 po 18 hod. 

Manažer obchodu na HPP. Požadavky: SŠ, 
ŘPB, AJ. Životopis: bono.praha@volny.cz 
www. bono-hs.eu tel. 602 346 720 

Zaměstnání nabídkaZaměstnání nabídka
Odborně a bezplatně znalecky posoudíme, 
ověříme pravost a oceníme Vaše obrazy, 
šperky s brilianty, zlato, stříbro, sklo, porc., 
starožitný nábytek aj. Přijímáme do aukce a 
hotově proplácíme i celé pozůstalosti.
Přijedeme. Aukční síň, Národní 25, Praha 1 
(Palác Metro). Znalci na telefonu 224 236 
380, 737 571 660. po-pá 9:00-12:00 hod., 
13:00 -18:00hod. www. galerie-narodni.cz 

Koupím do r. 1960 obrazy, lampy, lustry, 
české granáty, servírovací stolek, broušené 
sklo, hračky - auta, vláčky, panenky, ubrusy, 
dečky, přehozy, vánoční ozdoby, ocílky.
M. Sahula, Pohořelec 14, P1. T. 777100898 

Koupím starožitnou pánskou pracovnu a 
ložnici: psací stůl, knihovnu, sedací
soupravu a stolek, mosazný lustr a lampu, 
koberec, sekretář, bar atd. solidní cena, 
slušné jednání. T: 737 452 027 

Koupím nábytek z chromovaných trubek
vyrobený před r. 1950: psací stůl, křesla, 
židle, celou ložnici, stojací lampu, lustr,
servírovací vozík aj. Tel: 603 417 193 

Aukční ceny za obrazy českých malířů: Ja-
mbora, Úprky, Frolky, Kalvody, Panušky, 
Lolka, Hudečka, Kaván, atd. T: 608 707 800 

Knihy staré i nové i celé pozůstalosti, po-
hledy do r. 1950, plakáty apod. Koupím, od-
voz zajištěn. Tel: 608 709 249 

Staré nože - zavírací, nezavírací, zdobené aj 
M. Sahula, Pohořelec 14, P-1, 777100898 

Svářečku Triodinu 320, 500 a KS 220, 315, 
500. I špatný stav. T:732915584 

Sběratel koupí programy Divadla na Vino--
hradech. Tel.: 607 782 185 

Staré oděvy, textil, svítidla, bižuterii, Primky, 
gramo, radio atd. Tel.: 608 221 020. 

Veteš z pozůstalostí, mohu i vyklidit.
Tel: 222 252 308, 603 771 961. 

Housle, kontrabas, violoncelo.T 603752575. 

Staré věci z pozůstalosti. Tel.: 608 221 020. 

Pianino n. křídlo, po celé ČR. T.: 377 915 108 

KoupímKoupím

www.mafra.cz

Baví vás
psaní?

Nestydíte se
za své názory?

Založte si
vlastní blog!
internetová adresa

blog.idnes.cz

na iDNES.cz

Fotografie ukážou, jaká byla škola dříve

■ Lidé od nás

Z PRAŽSKÝCH ČTVRTÍ Dnes přinášíme zpravodajství z městských částí Dejvice, Vokovice, Střešovice, Břevnov,
Veleslavín, Dolní Liboc, Ruzyně, Nebušice, Přední Kopaniny, Zličín

Do ulic dorazily VánoceUDÁLOSTI


