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Střední Čechy
Střední Čechy

Policisté dopadli
komplice. Přiznal pět
loupeží
Pětatřicetiletý recidivista, kterého
policie zadržela v polovině října po
sérii loupežných přepadení ve Středočeském kraji a v Praze, měl komplice. O dva roky staršího muže kriminalisté vypátrali v Teplicích a
hrozí mu až desetileté vězení. Recidivista, který strávil za mřížemi celkem sedmnáct let, se původně přiznal ke třem loupežím. Policisté
zjistili, že dvojice se měla dopustit
ještě dalších pěti loupežných přepadení benzinových čerpacích stanic a jedné trafiky. Celkem si násilně přisvojili téměř čtvrt milionu korun. (dac)

Nymbursko

Oprava interny
skončí až v únoru
Rekonstrukce a modernizace interního oddělení v nymburské nemocnici skončí s několikaměsíčním
zpožděním. Otevře se zřejmě až
v únoru. Zakázka byla rozšířena
o další statické práce, elektroinstalaci a požární bezpečnostní řešení. Náklady se navýší ze sedmi na
zhruba dvanáct milionů korun. Modernizace interny měla být přitom původně dokončena letos
v září. (ČTK)

Kladensko

Soud zrušil opatření
bránící stavbě
bioplynové stanice
Krajský soud zrušil opatření vydané obcí Buštěhrad, které mělo zabránit stavbě bioplynové stanice
ve městě. Místní se bojí zápachu a
další zátěže z plánované stanice.
Město hledá i jiné způsoby, jak oblast, kde má bioplynová stanice
být, ochránit před nepříznivými
stavebními záměry. Rozsudek ještě
není pravomocný, město ale podle
starostky odvolání ani podání kasační stížnosti neplánuje.
Buštěhrad řeší kauzu bioplynové
stanice zhruba tři roky. Krajský
soud městu nařídil, aby zrušilo
změnu územního plánu, která
měla stavbě stanice zamezit. Město
chystá vypracování nového územního plánu, to ale potrvá několik
let, proto vedení města hledá další
možnosti, jak situaci řešit. (ČTK)

Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Poslušně hlásíme, že máme přes 200
tisíc a chceme Rudolfa Hrušínského
Kralupská veřejná sbírka na sochu Švejka dosáhla necelé poloviny
požadované částky.
Viktor Votruba
redaktor MF DNES
KRALUPY NAD VLTAVOU Zavalitější postava s buclatými tvářičkami
v kulatém obličeji a dobráckým výrazem, takový byl podle Jaroslava
Haška, autora neslavnějšího českého humoristického románu Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové
války, ouřední blb Josef Švejk.
Většina Čechů si při jménu Švejk
zaručeně vybaví tvář Rudolfa Hrušínského, který postavu v druhé polovině padesátých let ztvárnil ve filmové adaptaci režiséra Karla Steklého.
Stejně je to v Kralupech nad Vltavou, kde nyní členové Spolku pro
instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech s napětím čekají, zda plánovaná bronzová socha bude moci nosit právě filmovou podobu Rudolfa
Hrušínského.
Petr Holeček, starosta města
a předseda spolku, minulý týden
o svolení písemně požádal oba jeho
syny – Rudolfa Hrušínského mladšího a Jana Hrušínského. A zdá se, že
by mohl uspět.
„Osobně s tím souhlasím. Táta by
z toho měl radost. Doufám, že se socha povede,“ potvrdil MF DNES
mladší ze synů Jan Hrušínský. Jak
se k tomu postaví jeho bratr Rudolf, zatím není známé. Město Kralupy dosud nedostalo oficiální odpověď ani od jednoho z nich.
Veřejná sbírka na sochu začátkem listopadu překonala částku
200 tisíc korun, což byla hranice,
kterou si organizátoři k oslovení
Hrušínských stanovili. Podle nich
je dostatečná na to, aby bylo jasné,
že to se sochou myslí vážně, konečná částka to ale rozhodně není.

Herecký koncert Švejka hrál Rudolf Hrušínský (vpravo) ve dvou filmech – Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím. Oba vznikly v 50. letech. Foto: archiv

„... svou přirozenou
inteligencí jsem byl
povýšenej na
ordonanc... Čím pak
vy jste v civilu, pane
rechnungsfeldvébl,“
ptá se Švejk... „Já jsem
takto drogista Vaněk
z Kralup,“ zněla
odpověď.

Sbírka má úspěch
„K tomu, abychom začali se zadáním zakázky na sochu Švejka, chceme sesbírat alespoň 450 tisíc, a pokud bude mít podobu Rudolfa Hrušínského, což by bylo úžasné, tak
raději i více. V takovém případě to
chce skutečně šikovného autora,“
míní Kamil Hainc, výkonný místo-

předseda spolku a hlavní propagátor sochy Švejka v Kralupech.
Podle Jana Hrušínského je dobře,
že Češi na Jaroslava Haška a jeho
dílo nezapomínají: „Hašek, Čapek,
Kundera, Havel jsou jména, která
zná celý svět a můžeme na ně být
právem hrdí,“ podotkl známý herec.

Stále hledáme ke koupi byty 2+kk - 3+1 v
Praze, u MHD. Nabídněte. T:604 392 532.

Majitel prodá činžovní dům na Praze 5,
Smíchov, u Arbesova nám. Tel: 605083611.

Členové spolku jsou průběžnými výsledky sbírky mile překvapeni. „Rozhodně jsme nečekali, že za
tak krátkou dobu dosáhneme částky téměř čtvrt milionu korun,“ říká
Hainc.
Přisedněte si, vybídne Švejk
Socha Švejka by měla stát na pěší
zóně v Husově ulici s výhledem na
obchod kralupského drogisty Jana
Vaňka, s nímž se Jaroslav Hašek
osobně znal a ve svém románu jej
několikrát jmenoval.
A od koho peníze na sochu Švejka
pocházejí?
Podle Haince žádného velkého
sponzora sbírka nemá, peníze jsou
čistě od jednotlivců. S kasičkou členové spolku chodí i na společenské
akce, a to v přestrojení za Švejka či
Palivce.
„Jeden člověk nám věnoval 8 888
korun. A víte proč tolik? Řekl, že
nám dá od každé mince a bankovky
jednu, a vyšla z toho tato pěkná
částka,“ směje se Hainc.

Švejka jsem poprvé četl
v patnácti, říká Jan Hrušínský
PRAHA Jan Hrušínský říká, že je
pro něj filmový Švejk srdeční záležitostí. Jeho otec měl ale radši filmy, které režíroval Jiří Menzel.
Zaslouží si Josef Švejk sochu?
Jsou-li kralupští občané toho názoru, pak určitě ano. Pokud jde o
můj názor, rozhodně uvidím raději sochu Josefa Švejka než tisíc
soch Klementa Gottwalda, na které jsme se museli dívat čtyřicet let.
Takže Švejka máte rád?
Osudy dobrého vojáka Švejka jsou
geniálním románem, který jsem
poprvé četl v patnácti letech a od
té doby ještě několikrát. A docela
se těším, až budu mít čas se k
němu opět vrátit. Má také mnoho
skvělých podob. Třeba tu s hlasem

Jana Wericha, který
kongeniálně celý román načetl, pak loutkový film Jiřího Trnky a srdeční záležitostí je pro mne pochopitelně
Švejk, jak ho zahrál můj táta. Toho
znám opravdu nazpaměť.
Jaký vztah měl k roli váš otec?
Zcela jistě měl rád Haškův román.
Jestli role patřila mezi jeho oblíbené, si netroufám tvrdit, myslím, že
ve své filmografii upřednostňoval
filmy, které natočil s Jiřím Menzelem. Jinak si vzpomínám, že film
Dobrý voják Švejk a druhý díl Poslušně hlásím filmoví kritici po premiéře nemilosrdně strhali a že to
tátu i další představitele filmových
rolí tehdy mrzelo. (vot)

INZERCE

Byty-koupě
Přímý zájemce ihned vykoupí byt na
investici - okamžitá záloha 300.000,-Kč. Tel.:
602 21 21 21.
Koupím byt v Praze i v exekuci, dám okamžitou zálohu do 300 tis. Tel.: 775 105 303

Nemovitosti-prodej
Prodám činžovní dům na Smíchově v
Plzeňské ulici. Velký pozemek s parkováním,
12 bytů a 2 nebytové prostory. RK nevolat!
ceh@ceh.cz, +420 724 689 285

Nemovitosti-koupě
Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank,
PPF atd. poptává nemovitosti ke koupi a k
pronájmu v Praze. Neváhejte a volejte
602 21 96 21.

Koupím chatu v Praze a okolí i před opr. na
vlastním pozemku s příjezdem. Do 400.000,Kč. Tel.: 603 442 474
Hledáme chalupu/chatu do cca 50 km od
Prahy,
blízko
les/řeka
výhodou.
T:605193054.
Jakýkoliv RD v Praze, PV a PZ umíme prodat do 30 dnů. Pro více info volejte na:
733 467 995.
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Pro ředitele zahraniční spol. hled. pěkný byt
3-4+1 (kk) na 3 roky v Praze.T:722 083 967.

201 4

Pro bezdětný pár (CZ) hledáme k pronájmu
menší byt 1-2+1 (kk) v Praze. T:607 710 043

APRES SKI

Pro studentky ze skadinávských států hl.
na dva roky několik bytů. T: 606 404 865.

Pozemky-koupě
Hledáme ke koupi stavební pozemky pro
výstavbu RD v okolí Prahy. T:737 130 740.

Prostory pro podn.
Majitel pronajme kanceláře od 20m2 na
Praze 7, Holešovice. Recepce, zasedací
místnost, parkování. Tel: 605083611.

Koupím
Znalec koupí jakékoliv mince, bankovky, hodinky, šperky. Platba ihned. Tel: 602 802 040
Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

2014

www.apresskipraha.cz

Pořadatel and organizátor

Partneři

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépe v aukci
aukční síň, Galerie národní 25,

národní 25 (palác metro) praHa 1

%

Přijedeme kamkoli v ČR

224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

ZIMNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ NA NÁPLAVCE!

29. a 30.11.
Sobota - Neděle
Náplavka
Rašínova nábřeží

Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: Zrzavý, Procházka, Radimský, Lada, Gross, Černý, J. Hlinomaz, Al.
Kalvoda, Mousson, Hála, Panuška, Ullmann,
Blažíček, Špála, Frolka, Jambor, Uprka, Kaván, Benka, Mervart, Lhoták, Jíra, Macoun,
Matal, Číla, Hudeček, Holub, Bubeníček. Kytice, krojované postavy, akty, krajiny aj. Platím ceny podle katalogu. Jezdím na Moravu.
Poradím na tel.: 722 343 270, p. Soukup

Budova České spořitelny - výnos 1,56 mil. Kč/rok
Mírové náměstí 53, Louny

Program

Sjezdovka pro malé i větší v centru Prahy
Lyžařská a SNB škola
Servis a poradenství
Nové zimní trendy, tipy a triky na zimní sezónu
NOVINKA! Celodenní talkshow s těmi nejpovolanějšími
PŘIJĎTE ZJISTIT,
CO JSTE O LETOŠNÍ SEZÓNĚ NEVĚDĚLI!
Mediální Partneři

Výběrové řízení

ukončení 1. kola: 18. 12. 2014

Komerční budova s výnosem 1.558.000,- Kč/rok + dalším potenciálem se nachází v centru
města Louny. Objekt je řadový o 1 PP a 4 NP.
Po prodeji v objektu zůstane v části zachována pobočka ČS, a.s. na základě nájemní
smlouvy, zbylá část komerčních prostor bude
volná. Dispozice: 1. PP - 453 m2 (sklepy,
skladové a techn. místnosti), 1. NP – 713 m2
(bankovní hala, obchodní plocha – klientská
pobočka), 2. NP – 496 m2 (kancelářské pl. a
soc. zázemí) , 3. NP – 375 m2 (kancelářské
a sklad. pl.), 4. NP – 217 m2 (kancelářské a
sklad. pl.). Vytápění vlastním plyn. kotlem,
částečně klimatizováno. Pozemek 977 m2.
Celková plocha objektu 2.284 m2.

Nejvyšší nabídce

i

Mgr. Jan Rozum, 777 718 359, 257 314 251
janrozum@naxos.cz
www.naxos.cz

