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• Jan a Ivo D ědinovi mají v Praze 6
pamětní desku

• Pocta akademiku Ottovi
Wichterlemu

• Vypráv ění sestry Akvinely o
nelehkém, ale zajímavém život ě

• Knihovna informuje

Špejcharský monolit

Reakce na dopis ing. Ji řího Doláka, jednatele firmy Lordship Estates, s. r.  o. reagující
na článek „M ůže na Špejcharu stát kancelá řský monolit?“

Reagovat na uvedený dopis je asi zbytečné a pošetilé a čtenář si udělá obrázek sám. Investor
poměrně složitě vysvětluje nemožnost rekonstrukce vil ve stávajícím celistvém vilovém území,
vycházející z předpokladu, že bychom s těmito argumenty mohli postupně zbourat celou
historickou Prahu, a opomíjí skutečnost, že na místo těchto vil navrhuje urbanisticky zcela
nepřijatelnou hmotu sedmipatrového skleněného administrativního objektu. Zaštituje se názory
některých známých urbanistů z doby 30. let minulého století, kdy byla studijně připravena řada
vizí, např. náhrada Petrské čtvrti pěti věžáky (30. léta arch. Havlíček). Tyto názory nebyly přijaty
ani ve své době a měly posloužit jiným účelům než demolici Prahy. Z tohoto úhlu pohledu je
patrná nesmyslnost obhajoby objektu investora v tomto území. Stejně jako různý metr
památkářů, který je v současné době napravován stanoviskem Národního památkového úřadu,
tato stanoviska jednoznačně vyvracející. A tak závěrem mám jediné přání, žádám čtenáře, aby
se ve volných chvílích šli podívat do zmíněného prostoru křižovatky Špejcharu a vilové čtvrti,
která se původně rozkládala od dnešní izraelské ambasády až k hranicím Stromovky, a udělali
si sami svůj vlastní názor na prorůstání této zástavby hodnotných vil skleněnými monstry
sedmipatrových administrativních objektů. Takto utvořený vlastní názor čtenářů je mnohem
cennější než několikastránkové obhajoby investora.

Ing. arch. Bohumil Beránek,
 vedoucí odboru územního rozvoje m. č. Praha 6
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• Na Špitálce by m ěla vzniknout
přehlídka kvalitní soudobé
architektury

• Neuv ěřitelné se stává skutkem -
Jiří Anderle o galerii

• Špejcharský monolit

• Městská policie si „hlídá“
přechody

• Šárecký okruh se vyda řil

• Po roce byl op ět ud ělen titul
Čestný ob čan Prahy 6 čtyřem
osobnostem

• Na Petynce op ět panuje stavební
ruch

• Svůj dluh cht ěl splácet do svých
sta let!

• Kam do p řírody

• Videopohlednice z mého m ěsta

• Dejvické divadlo jako obecn ě

prosp ěšná spole čnost

• Slovo starosty

• Praha má nový azylový d ům pro
děti

• Místo tržnice bude obecní d ům

• Školská koncepce nasti ňuje
záměry Prahy 6

• Setkání s ob čany Vokovic bylo
bou řlivé
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