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KRALUPY NAD VLTAVOU „To já si
myslím, že nejlepším přítelem člo-
věka je prase,“ pronesl jednou při
návštěvě Kralup nad Vltavou Josef
Švejk.
Byl podzim, konec října 1911

a on seděl s drogistou Vaňkem
v řeznictví U Kohouta a pojídal
dršťkovou polévkou.
Právě tahle a pár dalších pozná-

mek o Kralupech v románu Jarosla-
vaHaška způsobilo, že teď v Kralu-
pech mají velký plán.
Vojenskou lékařskou komisí byl

sice Josef Švejk definitivně prohlá-
šen za blba, ale to nic nemění na
tom, že by nemohl mít sochu.
A to zrovna ve městě naMělnic-

ku.

Petrohrad, Samara, Kralupy
V Česku je několik Švejkových hos-
pod a řada obvykle nepříliš povede-
ných suvenýrů, sochy se ale Švejk,
téměř národní hrdina, ve své vlasti
zatím nedočkal, přestože ve světě
mu jich stojí celkem třináct – hlav-
ně na Slovensku a v Polsku. Loni

jednu odhalili také v ruské Sama-
ře, už od roku 2003 stojí další, v ži-
votní velikosti, v Petrohradě. A teď
Kralupy nad Vltavou.
„S nápadempřišla skupina obča-

nů, kteří se zabývají životem a dí-
lem JaroslavaHaška a postavou Jo-
sefa Švejka.

Upozornili na to, že Kralupy
jsou v Haškově slavném románu
sedmkrát zmíněny,“ vysvětlil
Petr Holeček, starosta města
a předseda nedávno vzniklého
spolku.
Z Kralup pocházel drogista Jan

Vaněk, který se v knize Jaroslava
Haška nejen vyskytuje, ale byl také
skutečnou osobou, s kterou se spi-
sovatel znal. Vaněk byl účetním ši-
kovatele v rakousko-uherské armá-
dě a Hašek mu údajně pomáhal
v kanceláři.

Dobrý voják se psem
a vedle hovínko – pro štěstí
Hlavními iniciátory vzniku sochy
je čtveřice kralupských „švejkolo-
gů“ říkající si skupina G4.
Na sklonku letošního března

v kralupské restauraci U Kohou-
ta, tedy v místech, kde se románo-
ví hrdinové roku 1911 potkali, zalo-
žili Spolek pro instalaci sochy Jose-
fa Švejka v Kralupech, jehož čle-
ny se stali také potomci Jaroslava
Haška, zastoupení vnukemRichar-

dem, který je předsedou Meziná-
rodní společnosti Jaroslava Haška,
a pravnukemMartinem.
První socha Švejka v Česku by

mohla zpestřit začátek pěší zóny v
kralupské Husově ulici. Nápad už
posvětila rada města. O tom, jak
bude socha Švejka vypadat a kolik
peněz na ni je potřeba vybrat, čle-
nové spolku zatím zcela jasno ne-
mají.
Do značné míry to bude záviset

na tom, s jakou odezvou se veřejná
sbírka setká. Nějakou představu si
místní „švejkologové“ však již utvo-
řili.
„Ideál je ten, že by Švejk seděl

na lavičce a k noze by se mu tulil
pes. Pro štěstí by tam mohlo být i
psí hovínko,“ popsal Kamil Hainc,
propagátor sochy Švejka a místo-
předseda spolku. Podle něj by
bronzová podobizna Švejka mohla
vyjít na 400 tisíc korun.
Rodina Hašků vznik sochy vítá.

„Patříme do rodu Haška, proto
tuto aktivitu podporujeme a jásá-
me nad ní,“ říká Richard Hašek.
„Švejk byl chytrý a lidský a v tom je
i česká povaha. Vyjadřuje přiroze-
nost, humanitu a zdánlivou hlou-
post, která má moudré jádro,“ do-
dává. Viktor Votruba

s přispěním Lukáše Sapíka

Stohy MF DNES dokumentaci objevila letos v lednu. Policie případ řešila čtyři měsíce. Foto: František Vlček, MAFRA

» Ideál je ten, že by
Švejk seděl na lavičce
a k noze by se mu tulil
pes. Pro štěstí by tam
mohlo být i psí
hovínko. Bronzová
podobizna by mohla
vyjít zhruba na čtyři
sta tisíc korun.

Kamil Hainc
propagátor sochy Švejka

» Pokračování ze str. B1
Areál v Kostelci sloužil jako odlou-
čené pracoviště mělnické nemoc-
nice. V roce 1995 byl jeho pro-
voz ukončen a klinika se přesunu-
la do nemocničního areálu v Měl-
níku.
Objekt po čase koupila firma

Kopa, která dnes neexistuje. A její
jednatel Jan Galský je mrtvý. Nyní
má areál v rukou jiný soukromý
majitel. Toho se včera MF DNES
nepodařilo kontaktovat.

„Zodpovědná je podlemého ná-
zoru firma Kopa. Ale krajský úřad
může dojít k jinému závěru a po-
stoupit to na krajské státní zastupi-
telství, může se nám to vrátit
zpět,“ říká Slovák.
Že by kraj hledal viníka, je spíš

nepravděpodobné. „Až k nám do-
kumentace dojde, tak ji převezme-
me a dáme do archivu. Zatím k
tomunemohu říci nic bližšího,“ vy-
jádřil se vedoucí odboru Pavel Ku-
bíček. Soňa Kacerovská

Kralupští „švejkologové“ Spolek měl ustavující schůzi v restauraci U Kohouta. Dřív to bylo řeznictví, které se objevuje i v Haškových knihách o Švejkovi. Foto: Václav Tylšar

Poslušně hlásím, bude socha

» Pokračování ze str. B1

5. BEROUNSKO
VIPrahlý BAJKonur

Více než 300 cyklistů očekávají or-
ganizátoři jarního podniku VIPrah-
lý BAJKonur v Berouně. Osmý roč-
ník startuje zítra z nábřeží Beroun-
ky, zázemí jezdci najdou u restau-
raceU štiky. Orientační závod dvo-
jic podle turistické mapy s časo-
vým limitem pět hodin zavede
účastníky do křivoklátských lesů,
na Děd, Karlštejn, do okolí Kačáku
i lomůČeského krasu, ale i do pivo-
varu Berounskýmedvěd i na Plzeň-
skou bránu v Berouně. Součástí
akce bude i dětský závod v okolí
cyklostezky směrem na Srbsko.

6. PŘÍBRAMSKO
Pochodem proti těžbě zlata

Druhý jarní výstup na Petráčkovu
horu aneb Překrásnou brdskou pří-
rodou proti průzkumu a těžbě zla-
ta pořádají v sobotu sdružení, kte-
rá proti těžbě dlouhodobě protes-
tují. Akce začne ve 13 hodin na náv-
si ve Vacíkově. Je zajištěna bezplat-
ná doprava autobusem do Vacíko-
va a zpět. Z autobusového nádraží
v Rožmitále odjíždí autobus v po-
ledne.

7. MLADOBOLESLAVSKO
Za středočeskou šikmou věží

Úchvatnou jarní vycházkou může
být cesta na michalovickou Putnu.
Zřícenina hradu se vypíná na okra-
ji Mladé Boleslavi směrem na Čes-
kou Lípu. Její mohutná nakloněná
věž, která je někdy přezdívánaMla-
doboleslavskou Pisou, je jedním
z nejlepších rozhledových míst na
Mladoboleslavsku. Zřícenina nad
romantickým údolím Jizery byla
oblíbeným hradem Karla Hynka
Máchy. Dostat se k ní dá buď od
Michalovic, nebo náročnějším vý-
stupem do prudkého kopce od
Podlázek.Hrad je přístupný od úte-
rý do neděle od 10 do 17 hodin.

8. KUTNOHORSKO
Město ve velkém stylu

V Kutné Hoře zítra oficiálně začne
letošní sezona. Program startuje
v 15 hodin v kině Modrý kříž pro-
mítáním krátkých filmů o historii a
výrobě zvonů, v plánu je i komen-
tovaná procházka historickým já-
drem města až k jižní věži Jezuit-
ské koleje, která bude mimořádně
přístupná veřejnosti. Následuje
koncert v zahradách Jezuitské kole-
je a další v chrámu svaté Barbory.
Definitivní tečkou za slavnostním
dnem pak bude show v malování
světlem na průčelí chrámu, které
začíná kolem deváté večer. Projek-
ci umělci plánují už dnes večer.

9. RAKOVNICKO
Křivoklátsko svrchu

Návštěvníci Rakovnicka mohou za
pěkného jarního počasí vidět část
regionu z „ptačí perspektivy“.
Tuto možnost jim skýtají tamní
rozhledny. Jednou z nich, historic-
ky jednoznačně nejmladší, je vy-
hlídková věž na okraji Velké Buko-
vé. Stavba z roku 2009 poskytuje
malebný výhled do okolní krajiny,
předevšímna Křivoklátskou vrcho-
vinu a do údolí řeky Berounky. Pro
návštěvníky rozhledny je k dispozi-
ci WC, suvenýry, občerstvení, par-
koviště, venkovní turistické odpo-
čívadlo a úvaziště pro koně. Od
března do konce června je Velká
Buková otevřená od úterý do nedě-
le mezi 9. a 17. hodinou.

10. OKOLÍ PRAHY
S partou mezi lany

Sportovat a posilovat na čerstvém
vzduchu umožňují lanová centra,
která patří mezi stále oblíbenější
možnosti trávení volného času.
Jedno je v Ořechu, obci, jež je prv-
ní za hranicí Prahy a leží hned za
Pražskýmokruhem. Centrum je vy-
baveno osmnácti vysokými překáž-
kami, obří houpačkou či třemi
umělými stěnami o výšce desetme-
trů. Po domluvě s majiteli je mož-
no si centrum zarezervovat i pro
soukromou party. Otevřeno je
v sobotu, v neděli a o svátcích od
14 do 19 hodin.

KOSTELEC NAD LABEM (kas) Roz-
hodnutí policie je podle odborní-
ka na zdravotnické právo Ondře-
je Dostála správné. Kvůli stáří lé-
kařských karet a problematické
možnosti dopátrat se, kdo je za
celou záležitost zodpovědný.

Proč podle vás policie neoznači-
la zpřístupnění desítek lékař-
ských zpráv za trestný čin?
Muselo by dojít ke skutečné ztrá-
tě osobních údajů, tedy museli
by z toho být ti pacienti poznat.
Pokud nejsou určeni pacienti, ne-
jde o osobní údaje. Stejně tak to
mohla policie odložit ještě z jiné-
ho důvodu. I kdyby tam ty osobní
údaje byly, tak se nebyli schopni
dobrat, kdo byl pachatelem. A tře-
tí možnost je, že je to promlčené.

Co s tím teď kraj-
ský úřad může
udělat?
Naloží s dokumen-
tací podle zákona.

Pokud se mu podaří dobrat, čí ty
karty jsou, tak by je doplnil do
zdravotnické dokumentace té kli-
niky, kampacienti dnes docháze-
jí. Ale pravděpodobnější je, že
jsou zralé ke skartaci. Nicméně
policie udělala dobře, že jim to
předala.

Existuje možnost, že krajský
úřad bude chtít vést správní ří-
zení?
Jestliže poskytovatel zanikl bez
právního nástupce, tak není pro-
ti komu to řízení vést. Musí se
akorát naložit s dokumentací.

Promlčeno. Za rozházené zprávy trest nepadne

„Policie udělala dobře, když
to předala krajskému úřadu“

První socha románového hrdiny Josefa Švejka v Česku by mohla být v Kralupech
nad Vltavou. Město se sice v díle Jaroslava Haška objevuje jen okrajově, ale
působí tam spolek „švejkologů“, který už kvůli plánované soše vyhlásil sbírku.

Největší bitva,
výlet do kaňonu
nebo mistrovství
náklaďáků

„Z místa, kde ležel
Švejk, ozvalo se
zívnutí a bylo slyšet,

jak Švejk mluví ze spaní: „To
mají pravdu, paní Müllerová, že
jsou si lidi podobný.
V Kralupech stavěl pumpy
nějaký pan Jaroš a ten se
podobal hodináři Lejhanzovi
z Pardubic, jako když mu z voka
vypadne, a ten zas byl tak
nápadně podobnej jičínskýmu
Piskorovi a všichni čtyři
dohromady neznámýmu
sebevrahovi, kterýho našli
voběšenýho a úplné zetlelýho
v jednom rybníku u Jindřichova
Hradce, zrovna pod dráhou, kde
se asi vrhnul pod vlak.“ - Ozvalo
se nové zívnuti a potom ještě
dodatek: „Potom ty všechny
vostatní vodsoudili k velkej
pokutě, a zejtra mně udělají,
paní Müllerová, cezený nudle.“
Švejk převalil se na druhý bok
a chrápal dál, zatímco mezi
kuchařem okultistou Jurajdou
a jednoročním dobrovolníkem
nastala debata týkající se věcí
v budoucnu.

Úryvek z knihy Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války /
Z Hatvanu na hranice Haliče.


