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Česko

pražský

Myslet i ve
vedrech na
zimu? Uhlí
se vyplatí
koupit právě
teď se slevou

praha česko svět
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Peklo na
Andělu končí

Po extrémně dlouhé
opravě eskalátorů se
v polovině června otevře
vestibul metra Anděl
Výstup na náměstí
Republiky bude plně
funkční až v září
Problémy pražského
metra ale nekončí. Zavírat
se bude stanice Karlovo
náměstí a Českomoravská
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Praha nebrání v demolici unikátních vil
Památková péče
v okrajových částech Prahy
selhává. V Praze 6, 5 a 4 se
stále intenzivněji bourají
prvotřídní domy. Památkáři
jsou kvůli zdlouhavým zákonným procesům na
ochranu podobných staveb
krátcí.
ELIŠKA ČERNÁ

Praha – V posledních několika týdnech zmizely z
povrchu zemského hned

dvě výjimečné modernistické vily. Mediálně slavná vila
Jana Fröhlicha na Petřinách
a méně známá vila redaktora Jíšeho na Smíchově.
Památkáři v jednom případě
boj prohráli, v druhém rezignovali už na začátku.
„Ani jedna z vil nestála
v památkově chráněném
území. Ve chvíli, kdy nejsou
prohlášené za kulturní památku, dávají památkáři od
podobných případů ruce
pryč,“ vysvětluje Kateřina
Bečková z Klubu za starou

Prahu. Pražské vilové čtvrti
a jejich noblesní genius loci
zažívají nebývale radikální
útok ze strany developerů.
Vila redaktora Karla Jíšeho zmizela bez povšimnutí
v polovině dubna. Šlo přitom o unikátní příklad
funkcionalismu s atypickým
řešením venkovního schodiště. „Kdyby někdo v expozici Národní galerie zničil
obraz Emila Filly, byla by
veřejnost pohoršena. Stane-li se něco podobného srovnatelnému architektonic-
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Protesty v Gaze
platí Írán, tvrdí
zajatí lidé
z Hamásu strana 7

kému dílu, je klid,“ bilancuje
historik architektury Vladimír Czumalo. „Vila redaktora Jíšeho je jedna ze tří realizací slavné dvojice dvou
mladých architektů Josefa
Havlíčka a Karla Honzíka.
Pokud by byl vlastník osvícený, věděl by, že má poklad, který teď možná nedoceníme, ale za pár desítek
let to bude klenot architektury. Zbytečně si ničí svůj
vlastní majetek,“ doplňuje
architekt Zdeněk Lukeš.

pokračování na straně 2

Slavia odvrátila plzeňské oslavy,
naděje na titul stále poblikává
Praha – Naděje stále žije. Fotbalisté Slavie vyhráli včerejší
dohrávku 28. kola nejvyšší soutěže na Dukle 2:0 a dvě dějství před koncem sezony stáhli náskok vedoucí Plzně na
čtyři body. Teoreticky jsou tak stále ve hře o mistrovský
titul.
„My to ale moc nesledujeme, to spíše vlčáky, kteří nás
honí. Chceme vyhrát zbývající dva zápasy a uvidíme, na co
to bude stačit,“ zopakoval po vítězství nad Duklou střelec
úvodního gólu Jan Sýkora.
Slávisté včera sehráli třetí mač během osmi dnů a únava
na nich byla znát. Brzy šli do vedení, ve druhém poločase
ale přebrali iniciativu domácí a ve vzduchu viselo vyrovnání. Až v závěru přidal druhý gól Miroslav Stoch.
O příštím víkendu hostí Plzeň na svém stadionu Teplice
a v případě výhry bude definitivně slavit titul. Slavia doma
hostí Jablonec. (vž)
více na straně 14
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Utrápená výhra.
Hokejisté se báli
o výsledek proti
Rakousku strana 16

Konec cenového
podbízení stavařů.
Slevy o třetinu
skončily
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