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CO JE PÄšKNÃ‰HO U NÃ•S DOMA (JEÅ TÄš...) - IV.
StÅ™eda, 21 duben 2010

A je tu dal&scaron;í pokraÄ•ování pÅ¯vabného MÅ¯Å™ina místopisu... ZaÄ•neme vilami z nejslavnÄ›j&scaron;ích.
Funkcionalistická vila filmového reÅ¾iséra Martina FriÄ•e byla postavena v letech 1934 - 1935 podle návrhÅ¯ architekta
Ladislava Å½áka.

.

Å˜e&scaron;ení interiérÅ¯ zadal FriÄ• vyhledávanému bytovému architektu Josefu Hesounovi, který zaÅ™izoval jiÅ¾ FriÄ•Å¯
v Ä•inÅ¾ovní vile na Vinohradech.

Dodnes se dochovalo pÅ¯vodní vybavení interiérÅ¯ nábytkem a kovovými svítidly. Vila je v majetku FriÄ•ovy rodiny. PÅ™ed
cca 6 lety byla kompletnÄ› zrekonstruována. Je to památkovÄ› chránÄ›ný rodinný dÅ¯m. Vila stojí v kopci a je schovaná za
pÅ™ed ní stojícím jiným domkem a tudíÅ¾ se blbÄ› fotí.
Ve stejné ulici stojí rondokubistická vila stavební
postavená podle projektu architekta Pavla Janáka v letech 1921 - 1922. Interiéry a výzdobu fasády navrhoval malíÅ™
Franti&scaron;ek Kysela. Na rozdíl od FriÄ•ovy vily je ponÄ›kud okoralá a &bdquo;ozdobená" nÄ›kolika satelity.
Ve vile
jsou 3 byty, kaÅ¾dý se samostatným vchodem. PatÅ™í k ní pomÄ›rnÄ› velká zahrada, kus majitel/é prodali a v tÄ›sném soused
vily se teÄ• staví nový rodinný domek. Zatím je to jen hrubá stavba, i uvidíme, jak to bude vypadat spolu dohromady.
Od r.
1993 je HoÅ™ovského vila zapsána jako kulturní památka a patÅ™í mezi 60 nejvýznamnÄ›j&scaron;ích vil na území hlavního
mÄ›sta.
Ulice Na Dlouhé mezi. - Táhne se údolím Záti&scaron;ského potoka a je opravdu dlouhá. ZaÄ•íná (nebo
konÄ•í?) Diagnostickým ústavem pro mládeÅ¾, konkrétnÄ› pro dívky 15 &ndash; 18 let... (Na netu jsem na&scaron;la:
"PÅ™
deseti léty to byl takový o&scaron;klivý domek se zelenou stÅ™echou a mÅ™íÅ¾emi v oknech. Z poÄ•átku to tam bylo jako ve
vÄ›zení. . Pokoje jsme mÄ›ly tÅ™i, na kaÅ¾dém z nich pÄ›t kovových paland, Ä•ili nás na kaÅ¾dém pokoji spávalo deset. ..
HrÅ¯Å¯Å¯za. . Strávila jsem tam rok, chvilku v ústavu, chvilku na AlternativÄ›. Ale nic &scaron;patnýho jsem tam od nikoho
neokoukala. Spí&scaron;e naopak...SamozÅ™ejmÄ› záleÅ¾í na osazenstvu, tedy na klientkách, ale nás se tam tenkrát
se&scaron;la fajn parta. Dodnes na ty Ä•asy ráda vzpomínám, i kdyÅ¾ je to paradoxní. ...
Dnes to tam vypadá jako hotel
Intercontinental, proti tomu, co to bylo dÅ™ív. TeÄ• je to nádherná budova, holky bydlí maximálnÄ› po dvou, mají na pokoji
vlastní kuchyÅˆku, kdyÅ¾ chtÄ›jí, mÅ¯Å¾ou si uvaÅ™it Ä•aj (o tom se nám mohlo jen zdát), skupiny jsou oddÄ›lené a pod zámk
takÅ¾e nedochází ke konfliktÅ¯m a celý &bdquo;dignosÅ¥ák&ldquo; dostal rodinnou atmosféru. Vychovatelé jsou skvÄ›lí
kamarádi, a mnÄ› osobnÄ› by se tam dnes Å¾ilo daleko lépe neÅ¾ pÅ™ed tÄ›mi devíti lety." - pozn. pÅ™idala d@niela) MÅ¯r
Vltavy
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