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EVROPSKÉ UNIE OSLAVY ROZŠÍŘENÍ 
OSLAV SE ZÚČASTNILO I DRUŽEBNÍ MĚSTO PRAHY 10 – BALLERUP 

Koordinační centrum Ballerup – Praha 10 zorganizovalo u příležitosti našeho vstupu do Evropské unie několik kon-
certů dánského orchestru Ballerup Skole Orkester. 

Koncerty se konaly v Praze za účasti našich nejvyšších politických osob i velvyslanců severských států.  
Dánské město Ballerup, které je již 12 let partnerským městem Prahy 10, svojí účastí na letošních oslavách přistoupe-

ní ČR k EU tak reprezentovalo Dánské království. 
Praha 30. dubna 2004, foto Jiří Poslušný 
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Tak jsme v Evropské unii. To je určitě nejdůležitější 
zpráva za období uplynulé od posledního vydání Se-
verských listů. Nepochybně se tím uzavírá jedna ne-
smírně důležitá etapa vývoje našeho státu, kterou 
jsme započali před 15 lety cinkáním klíčů na Václav-
ském náměstí. Lidé se těší především na volný pohyb 
uvnitř Evropské unie a na ekonomickou podporu spo-
lečenství. Věří v lepší možnosti studia a práce za na-
šimi hranicemi, i když vše zpočátku nebude tak, jak 
očekávali. Každopádně je potěšující, že se Švédsko 
na poslední chvíli rozhodlo připojit k několika dalším 
státům EU, které nechtějí naše občany omezovat 
v možnosti získání práce. V ostatních severských stá-
tech bude pracovní povolení třeba i nadále, i když by 
vše mělo být jednodušší. 
Také cestování by mělo být jednodušší. Náš stát za-

tím nepatří mezi státy tzv. schengenského prostoru, 
přesto by se mělo odbavení na hranicích značně zjed-
nodušit. K cestě Vám stačí občanský průkaz (i když se 
doporučuje vzít si raději také pas, nikdy nevíte, jak se 
bude tvářit třeba norský policista, když jeho stát není 
v EU) a na hranicích již nemusíte prokazovat, že na 
pobyt máte dost prostředků. Cestovní pasy budou mít 
i vaši pejsci, které si chcete vzít s sebou. Ale pozor, 
Švédsko dosud nezrušilo jejich dvouměsíční karanté-
nu. 
Takže Vám přeji jménem celé redakce i vedení Se-

verské společnosti příjemně strávené léto a také neza-
pomenutelné zážitky z cest po Severu. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 

OBSAH 

Úvodník ...................................................................  3 
Slovenský severský ostrov .....................................  3 
Severská společnost – stalo se ..............................  4 
Finské hudební jaro ................................................  4 
Společnost Berty Suttnerové ..................................  5 
Královská svatba – pohádka ze současnosti .........  6 
O pracovním prostředí ............................................  8 
O Finech, slonech a švédském jazyce ...................  9 
Mariánské dny v srdci Laponska ..........................  10 
Guhkkižži léčí Aslakova děda ...............................  12 
Zenon Francevič Svatoš – člen Rusanovy výpravy  

na Špicberky ...................................................  14 
Z Čech až na sever světa – Královna krásy .........  16 
S e v e ř a n é  o  Č e š í c h 

Odlišné přístupy ke vzdělávání .......................  19 
Forskellige tilgange til at lære .........................  19 

Silný kafe: f i lm, který otevírá českou  
kinematografii světu ........................................  20 

Börkur Gunnarsson – v Praze mám klid na práci .  21 
Jakub Havel, Hynek Adámek: Island – soulad  

protikladů .........................................................  22 
Rybáři ..............................................................  22 

Markéta Hejkalová: Vždycky jedna noc ................  24 
Arnaldur Indriðason: Severní blata .......................  25 
S e v e r s k ý  k a l e i d o s k o p : 

Zákaz kouření v Norsku ..................................  26 
Norský král na známkách ................................  26 
Vláda odsouhlasila pronájem gripenů ............  26 
Stotisíciletí obyvatelé Grónska .......................  28 
Restituce v Grónsku ........................................  28 

Finská tetralogie – léto ..........................................  29 

SLOVENSKÝ SEVERSKÝ OSTROV  

Bratislavské ambasády Fínska a Švédska sú 
v nových priestoroch. 
V novo vybudovanom administratívnom stredisku Di-

plomat v bratislavskej časti Palisády (pod hradom) boli 
10. mája otvorené veľvyslanectvá Fínska a Švédska 
na Slovensku. Fínsko má na Slovensku zastúpenie na 
úrovni veľvyslanectva už niekoľko rokov, Švédsko iba 
od marca tohto roka. Obe krajiny sa presťahovali do 
jednej budovy a dohodli sa na spoločnom projekte, 
ktorý pozostáva zo spoločného využívania niektorých 
administratívnych služieb. 
Samotného otvorenia veľvyslanectiev sa zúčastnili 

premiéri Matti Vanhanen, Göran Persson a Mikuláš 
Dzurinda, ktorých príhovory boli poznačené čerstvými 
udalosťami – vstupom Slovenska do EÚ a nedávnym 
svetovým šampionátom v hokeji. „Vysoká úroveň ho-
keja nás spájala aj doteraz, odteraz sme však súčas-
ťou jedného geopolitického priestoru,“ poznamenali 
premiéri unisono. Okrem toho zazneli odvolávky na 
príležitosť lepšie vzájomne spoznať kultúru, samotný 
život týchto krajín, ako aj nové možnosti, ktoré vstup 
do únie prináša. Stačí len prejaviť hlbší záujem... Prí-
tomných bolo asi 150 hostí z vládnych a parlament-
ných kruhov, ako aj z biznis sféry a médií. V dobrej 
nálade sa niesla aj recepcia – ako inak – na spôsob 
švédskych stolov so severskými, ale i stredoeurópsky-
mi špecialitami. Obom ambasádam ostáva už len za-
želať dobrý štart v nových priestoroch a veľa prínos-
ných projektov! 

Robert Kiss 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 
STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

24. až 26. února 2004 – FINSKÉ DNY v Ostravě za účasti Severské společnosti. Dům knihy Librex. 
1. dubna 2004 – BESEDA s paní Annou Forsbergovou, která zastává funkci obchodního rady Velvyslanectví 

Švédského království v ČR na téma švédsko-české obchodní vztahy v nových podmínkách po vstupu ČR do EU. 
Klub Lávka. 
19. dubna 2004 – BESEDA o Islandu a Skandinávii před 30 lety s doc. Rudolfem Krejčíkem z FAMU. Během 

besedy se promítaly Krejčíkovy dokumentární filmy z Islandu, Dánska, Finska a Švédska. 
7. května 2004 – BESEDA se švédskou spisovatelkou a výtvarnicí Inger Edelfeldtovou ve Skandinávském do-

mě. Čtení ukázek z autorčiných knih ve švédštině. 
13. května 2004 – KONCERT komorního orchestru Hudební akademie v Mikkeli, hudební sál Michnova paláce, 

Tyršův dům v Praze na Malé Straně. 
17. května 2004 – GRÓNSKO DNES. Přednáška spojená s promítáním diapozitivů a videa. Hotel Continental, 

Brno. 
24. května 2004 – OD NORSKÉHO DŘEVA K EGYPTSKÉ ŽULE – přednáška architekta Martina Roubíka. Klub 

Finské hudební jaro na nás dýchlo ve čtvrtek 
v podvečer 13. května 2004 v Michnově paláci 
v komplexu Tyršova domu během koncertu mla-
dých umělců z Hudební akademie z města Mikkeli. 
Dýchlo na nás finským jarem již při prvním pohledu 

na složení orchestru, kdy mladičtí umělci s mladistvým 
zápalem brilantně zdolávali nejen jarní témata svého 
repertoáru – „Dvě dívky šly růžovým sadem“ (Karl 
Ekman), „Poslední jaro“ (Edvard Grieg) –, ale i témata 
vážnější – „Bolesti srdce“ (Edvard Grieg), „Menuet sta-
říka“ (Pehr Henrik Nordgren) – a s lehkou hravostí se 
vypořádali s žertovným portrétem hudebníka – „Lus-
kání“ (Pehr Henrik Nordgren). Kromě již zmíněných 
skladatelů zazněla „Píseň beze slov“ od Mauri Hongis-
toa a “Brook Green Suite“ od Gustafa Holsta. Při su-
gestivním přednesu skladeb Jeana Sibelia „Andante 
festivo“, „Valse triste“ a „Impromptu“ nám před očima 
vyvstal obraz melancholické, zádumčivé finské krajiny, 
nekonečných lesů a zrcadlících se jezer. 
Takto náročný program předvedli tito mladí hudební-

ci naprosto suverénně pod vedením svého dirigenta 
Olli Helskeho, který vyučuje na Hudební akademii 
v Mikkeli hře na violoncello. Pan dirigent Olli Helsks 
nám sdělil, že orchestr byl založen v roce 1990 a kon-
certuje po celém Finsku, severských zemích a v po-
slední době měl úspěšný koncert i v německém Lü-
becku. Na akademii se pěstuje především klasická 
hudba, něco málo džezu a začíná být zájem i o lido-
vou hudbu. Klasická hudba je však stále na prvním 
místě a je velmi potěšitelné, že právě mezi mladými 
lidmi zájem o ni neustále vzrůstá. 

Koncertu se zú-
častnil též velvy-
slanec Finské re-
publiky J. E. Jor-
ma Inki s chotí. 
Ocenil vysokou 
uměleckou úroveň 
provedeného kon-
certu i výběr reper-
toáru. Představil 
nám město Mikkeli 
jako známé kultur-
ní středisko ve 
středním Finsku, 
především město 
hudební kultury 
celého regionu. 
Vyslovil přesvěd-
čení, že po vstupu 
ČR do EU budou 
mít i regiony různých zemí více možností úzce mezi 
sebou spolupracovat. Pan velvyslanec se pochvalně 
vyjádřil o výběru hudebního sálu v Michnově paláci, 
který má vynikající akustiku a naprosto výborně splnil 
svůj účel pro tento koncert. Poděkoval též vřele za 
spolupráci Severské společnosti, jmenovitě jejímu 
předsedovi Jaroslavu Tejkalovi a předsedovi Finské 
sekce Jaroslavu Holendovi. 
Jen velmi neradi jsme se po tomto vzácném hudeb-

ním zážitku loučili s těmi, kteří ho pro nás připravili, 
s mladými hudebními umělci z finského Mikkeli. 

Hana Kučerová 

FINSKÉ HUDEBNÍ JARO 

Maaseurakunnan kirkko (1817) 
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9. června 2004 uplynulo 161 let 
od narození Berty von Suttnerové 
rozené Kinské. Narodila se v Pra-
ze a stala se i první ženou, pří-
slušnicí našeho národa, která by-
la poctěna v roce 1905 Nobelo-
vou cenou míru. Suttnerová za-
světila boji za mír celý svůj život. 
Jejího nejznámějšího románu Od-
zbrojte, který vyšel roku 1889, se 
doslova zmocnilo tehdejší mírové 
hnutí. Román oslovil široké vrstvy 
obyvatelstva především svojí jas-
nou argumentací proti militaris-
mu, za odzbrojení a za řešení 
mezinárodních sporů jednáním, 
smírčími soudy a dohodami. Na 
našich stránkách si ji připomíná-
me i proto, že se významně za-
psala do života Alfréda Nobela, 
kterému dělala sekretářku. 
Berta se po svém sňatku s ba-

ronem Suttnerem vrátila do Ra-
kouska a později tu založila Ra-
kouskou společnost přátel míru, 
stala se spoluzakladatelkou paci-
fistického hnutí a také předsedky-
ní Mezinárodního byra. Přes velké úsilí se jí však ne-
podařilo vytvořit českou pobočku své mírové společ-
nosti, i když se o to za své pražské návštěvy v roce 
1895 velmi snažila. Představovala si, že by v ní mohli 
příslušníci české, německé i rakouské národnosti spo-
lečně hájit myšlenky humanismu a mírového soužití 
mezi národy. Koncem 19. století, v době našeho ná-
rodního obrození a v době, kdy spojovací myšlenku 
humanismu a míru překrývaly národnostní rozpory, to 
však bylo těžko realizovatelné. 
Myšlenky Berty Suttnerové jsou v dnešní době, ve 

které se lidstvo může svými vlastními prostředky něko-
likanásobně zničit, ještě aktuálnější. Dokazuje to exis-
tence mnoha mezinárodních organizací, které se na 
její myšlenkový odkaz odvolávají – některé z nich do-
konce nesou i její jméno. V naší zemi, v místě svého 
rodiště, je Suttnerová bohužel prakticky neznámá. 
Změnit to chce Společnost Berty Suttnerové založená 
před dvěma lety. Náplní její činnosti je uchovávat 
a šířit myšlenkový odkaz Berty Suttnerové a předávat 
jej především nejmladší generaci. Společnost také 
spolupracuje s obdobnou organizací v Rakousku, je-
jímž předsedou je profesor Glawischnig – majitel zám-
ku Harmannsdorfu, rodinného sídla Suttnerů, kde Ber-
ta dlouhá léta žila. 
Společnost Berty Suttnerové navázala úzkou spolu-

práci s partnerskou školou ZŠ Novoborská na praž-
ském Proseku. Od loňského školního roku tu probíhají 
projekty ovlivňované myšlenkami Berty Suttnerové, 
nad nimiž má tato společnost patronát. V roce 
2002/03 byl realizován projekt na téma „Výchova 

k míru a nenásilí“, v letoš-
ním školním roce pak na té-
ma „Češi, Moravané a Sle-
zané Evropě“. Letošní pro-
jekt byl zaměřen na zlepše-
ní povědomí žáků o evrop-
ském společenství ve 
všech souvislostech a měl 
současně posílit jejich hr-
dost na příslušnost k české-
mu národu, který se stal 
členem této nadnárodní ko-
munity. Vyvrcholením pro-
jektu byla výstava v rámci 
„Evropského týdne“ na ško-
le a vydání almanachu nej-
lepších žákovských prací. 
Myšlenky Berty Suttnerové, 
že všestranně vzdělaný člo-
věk mluví mnoha jazyky, 
hodně cestuje, a tak pozná-
vá to nejlepší z ostatních 
národů, dávají prostor pro 
téma projektu na příští škol-
ní rok 2004/05. Bude se 
jmenovat „Evropa bez hra-
nic“. ZŠ Novoborská chce 

vyzvat i školy v Rakousku a Německu nesoucí jméno 
Berty Suttnerové k partnerství a k spoluúčasti na pro-
jektu. Žáci si budou vyměňovat své zkušenosti, komu-
nikovat v cizích jazycích a na závěr připraví putovní 
výstavu svých prací, která by se měla stát součástí 

květnových oslav k 100. vý-
ročí udělení Nobelovy ceny 
Bertě Suttnerové v Har-
mannsdorfu. V listopadu ro-
ku 2005 se pak výstava 
přesune do Prahy. 

PhDr. Jana Hodurová 
redakčně kráceno 

SPOLEČNOST BERTY SUTTNEROVÉ V PRAZE 

Bertha Suttnerová se dostala i na rakouské peníze. 
Na obrázku je lícová strana tisícišilinkové bankovky 

z roku 1966 a lícová strana rakouské mutace 
mince 2 eura z roku 2002. (foto archív) 
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Byl jednou jeden princ. Celá země obdivovala je-
ho mužnost, statečnost a sympatické vystupování. 
Řada krásných dívek se pokoušela dobýt jeho srd-
ce, ale žádná z nich neuspěla, zvláště ne u jeho 
matky. Moudrá královna si totiž přála, aby si bu-
doucí král vyvolil dívku, jež by ho byla hodna, byť 
by ji musel hledat až na konci světa. 
Tuhle pohádku nenapsal slavný Hans Christian An-

dersen, odehrává se totiž v současném Dánsku. Ko-
runní princ Frederik (pětatřicetiletý starší syn královny 
Margrethe II.) už dávno překonal lehkomyslnost rané-
ho mládí a stal se prototypem perfektního muže. Pro-
dělal tvrdý výcvik parašutisty, ještě tvrdší jako potá-
pěč, přejel na lyžích a se psím spřežením patroly Siri-
us napříč Grónskem, přednáší strategii na vojenské 
akademii, má univerzitní vzdělání politologa a bývá 
často v čele dánských delegací při jednáních po celém 
světe. 
Na Olympijských hrách v Sydney v roce 2000 potkal 

krásnou o tři roky mladší Mary Donaldsonovou z au-
stralského ostrova Tasmánie. Byla to nejspíš láska na 
první pohled, protože princ začal jezdit do Austrálie, 
Mary se přestěhovala do Anglie. Za nějaký čas se od-
stěhovala do Kodaně, kde uplatňovala svou kvalifikaci 
v ekonomice a právech u firmy Microsoft. 
Když se začala s princem objevovat ve společnosti, 

a dokonce i na královském hradě a v letním sídle krá-
lovské rodiny v jižní Francii, začala honba dánského 
tisku za informacemi o Mary. Zvláště pak byl zájem 

SVATBA KRÁLOVSKÁ 

o pikantní odhalení a skandály, jaké 
v současnosti zatěžují některé jiné 
královské dvory. 
Tasmánie je ale skutečně na samém 
konci světa a jediná fotografie Mary, 
jež se dánskému bulváru dostala do 
rukou, byl vybledlý snímek ze základní 
školy. Rodinný background se ukázal 
být neposkvrněný. Tatínek Donaldson 
je profesorem matematiky, pracoval 
v USA u NASA, později v anglickém 
Oxfordu. Mary sama sice žila 
v Dánsku společenským životem, ale 
ona i její milý zachovávali absolutní 
diskrétnost, takže první fotografie 
mladého páru se objevila v tisku až 
v lednu 2003. 
Na každoroční dvorní tiskové konfe-
renci v jihofrancouzském zámku Caïx 
se královna Margretha „prořekla“, že 
bude mít sympatickou snachu. A jak 

rozhodla panovnice, 8. října se její království dočkalo 
slavných zásnub. Na večeři pro rozšířenou státní řadu 
a úzký kruh nejbližších členů dánské královské rodiny 
se na zámku Fredensborgu u Kodaně podávala polév-
ka z dýně, divoký kanec na rožni, dort úspěchů a sa-
mozřejmé také vína z jihofrancouzských vinic prince 
Henriho do Montpezat, manžela dánské královny. 
Znalci dvorní etikety se dali slyšet a ocenili první vy-

stoupení budoucí princezny nejvyššími známkami. 
Mary zvládla náročnou situaci s bravurou a důstojně, 
jen vizážistka jí trochu vyčetla strnulost a nudnost 
slavnostní róby. Národ sledoval celodenní televizní 
přenos a byl spokojen, neboť Mary je hezká, příjemná 
a hlavně začíná mluvit dobře dánsky, což vzhledem 
k speciální výslovnosti některých konzonantů i vokálů 
není žádná maličkost. 
O to většího uznání se dostalo manželce mladšího 

z obou dánských královských synů, princezně Alexan-
dře z Hongkongu, jež se krátce po svatbě s princem 
Joachimem v roce 1995 začala vyjadřovat plynulou 
a hezky znící dánštinou. O princeznině obrovské po-
pularitě svědčí i množství jejích patronátů po celé ze-
mi. 
 

TASMÁNIE „DOBYLA“ DÁNSKO 

V pátek 14. května 2004 nastal onen celým Dán-
skem očekávaný svatební den. Den, na který byly 
uchystány oslavy, jež měly překonat vše, co se kdy 
v pohádkách i v dánských dějinách v tomto směru 

POHÁDKA ZE SOUČASNOSTI 

Korunní princ Frederik s Mary Donaldsonovou na civilní fotografii. 
(foto Scanpix Denmark) 
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událo. Na svatbu 
bylo sezváno kolem 
800 významných 
hostů, jejich seznam 
byl do poslední 
chvíle z bezpeč-
nostních důvodů ta-
jen. Mezi pozvanými 
nechyběly hlavy stá-
tů, zástupci všech 
evropských – ale i 
neevropských mo-
narchií, například ja-
ponský korunní 
princ Naruhito či 
španělský korunní 
princ Felipe, díky 
němuž se Frederik s 
Mary seznámili. 
Dánsko, zejména 
však Kodaň, žilo 
chystanou svatbou 

svého milovaného prince řadu týdnů předem, kodaň-
ský starosta Jens Kramer Mikkelsen vyzval obyvatele 
metropole k úklidu města. Školy, sportovní kluby 
a skautské oddíly na jeho slova reagovaly vyhlášením 
kampaně „Ve jménu lásky uklízíme Kodaň“. Kodaň se 
na svatbu pečlivě připravila. Ulice byly vyzdobené 
dánskými a australskými vlajkami, ve výlohách obcho-
dů jsou umístěny portréty snoubenců, prodávalo se 
„svatební“ pivo a restaurace, hostince i hotely nabízely 
zvláštní královská svatební menu. 
Frederik svým sňatkem navázal na rodinnou tradici, 

když si vzal za manželku cizinku. Jeho mladší bratr 
Joachim se před osmi oženil s princeznou Alexandrou, 
Britkou pocházející z Hongkongu. Frederikova matka, 
úřadující královna Margrethe II., si zase vzala fran-
couzského diplomata Henriho la Laborde de Monpe-
zat, jenž pak přijal jméno Henrik. 
Mary ale pro sňatek s Frederikem musela splnit ně-

které nezbytné podmínky. Přijala dánské státní občan-
ství a vzdala se občanství australského a britského. 
Kromě toho musela také konvertovat k luteránské círk-

vi a zavázat se, že v případě rozvodu manželství zů-
stanou děti v Dánsku. 
Nevěsta měla perleťově bílé šaty se šestimetrovou 

vlečkou, ženich se vystrojil do královské uniformy se 
světle modrou šerpou a zlatými nárameníky 
s třásněmi. Své „ano“ si snoubenci řekli před oltářem 
v katedrále Panny Marie krátce před pátou hodinou 
odpolední. „Ode dneška jste opravdovou princeznou, 
která získala prince a celé království,“ řekl Mary ko-
daňský biskup Erik Normann Svendsen. 
Po ceremonii v katedrále se novomanželský pár vy-

dal v nablýskaném kočáru na jízdu kodaňskými ulice-
mi, vyzdobenými dánskými a australskými vlajkami, 
kde je nadšeně pozdravovaly zástupy královniných 
poddaných. Na večer byl uchystán ples a hostina na 
zámku Fredensborg. K zajištění nerušeného průběhu 
události zmobilizovaly dánské úřady více než tři tisíce 
policistů, což představuje celou jednu třetinu všech 
mužů zákona v Dánsku. 
V ulicích Kodaně byly statisíce lidí, kteří svatbu své-

ho budoucího krále bouřlivě slavili. Další miliony se na 
svatbu dívali v televizi. Svatební dění celý den živě 
přenášely dva celostátní kanály, několik australských 
a celá řada z dalších zemí. V naší republice sice tele-
vize zařadila svatební záběry jen do zpravodajství, ale 
například v pražském Skandinávském domě bylo 
možno sledovat satelitní televizní přenos svatby 
v reálném čase. Zpravodajství lze nalézt i na interne-
tových stránkách dánské TV2 (http://bryllup.tv2.dk). 
Až na hrstku skalních republikánů nikdo v Dánsku 

nepochybuje o tom, že stejné popularitě, které se těší 
nejen následník trůnu Frederik, ale celá královská ro-
dina, se bude těšit i princezna Mary, která bude po bo-
ku prince Frederika zastupovat Dánsko ve světě 
a současně posilovat oblíbenost monarchie doma 
v Dánsku. 

Ivan Cuhra, (Hirtshals, Dánsko),  
denní tisk, internetové stránky dánské vlády a tv 

koláž Martin Benda 

foto Steen Evald 
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DO EVROPSKÉ UNIE VZHŮRU 
O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 

Švédská obchodní komora uspořádala nedávno 
v Praze konferenci o pracovním prostředí. Zúčast-
nil se jí mimo jiné i Hans Karlsson, švédský minis-
tr práce. Z jeho vystoupení přinášíme podstatný 
výtah. 
Naše moderní společnost čelí demografické výzvě 

a potřebě pracovní síly. Problémy jsou dobře známy. 
Evropa stárne. Stále méně pracujících podporuje ros-
toucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kte-
ří budou pracovat po delší část svého života. 
Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurence-

schopný. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konku-
rovat ekonomikám s nízkými mzdami a produktům 
s nízkou přidanou hodnotou. Potřebujeme pracovní sí-
lu, která se dokáže přizpůsobovat stále se měnícímu 
pracovnímu prostředí a zároveň se bude cítit bezpeč-
ně. Tato rovnováha může fungovat jen tehdy, bude-
me-li mít aktivní politiku pracovního trhu, celoživotní 
vzdělávání a dobrý sociální dialog. Klíčovou otázkou 
je i kvalita pracoviště. Lepší kvalita pracoviště je pod-
mínkou pro otevření pracovního trhu všem a pro to, 
aby na něm lidé setrvali. 
Ve Švédsku jsme postavili politiku pracovního pro-

středí na třech pilířích: systematický přístup, spoluprá-
ce a konzultace, organizační a sociální faktory. 
Systematický přístup k pracovnímu prostředí vyžadu-

je i naše legislativa. Jsme přesvědčeni, že je důležité 
jasně začlenit pracovní prostředí do všech aktivit. Jiný-
mi slovy provádět management dobrého zdraví 
a bezpečnosti práce. Snažíme se o odklon od myšle-
ní, že zdraví a bezpečnost práce by neměly souviset 
s limity a restrikcemi. 
Zlepšování pracovního prostředí se děje v těsné 

spolupráci se zaměstnanci – to je druhý pilíř naší poli-
tiky. Zástupci zaměstnanců se musejí podílet na plá-
nování zdraví a bezpečnosti práce. Zástupci zaměst-
nanců mají v této oblasti ve švédské legislativě velmi 
silnou pozici. 
Náš třetí pilíř – sociální a organizační faktory – odrá-

ží současný vývoj ve světě práce. Zvýšená meziná-
rodní konkurenceschopnost a rychlý technický pokrok 
vedou k velkým změnám v pracovním prostředí. Brát 
zřetel na stres a další organizační a sociální podmínky 
je stále důležitější vzhledem k potřebě být efektivnější. 
Velká část rostoucí švédské nemocnosti je způsobena 
právě úrazy podmíněnými stresem. Zaměstnavatelé 
musí pochopit sociální a organizační aspekty pracov-
ního prostředí ve svém managementu zdraví 
a bezpečnosti. Také naše úřady obdržely více zdrojů, 
aby se mohly více věnovat práci s organizačními 
a sociálními podmínkami. 

Náš třípilířový systém se díky systematickému 
a integračnímu přístupu stává součástí evropského 
pracovního práva a součástí evropské strategie péče 
o zdraví a bezpečnost na pracovišti. Někdy – i když 
velmi zřídka – je kontinentální tradice v konfliktu 
s naším přístupem. Proto aktivně usilujeme o podporu 
pro modernizaci evropského pracovního práva. Jsem 
přesvědčen, že při pokrývání budoucích potřeb v této 
oblasti může švédský přístup přinést řadu pozitivních 
aspektů. 

zpracovala Hana Petrová 
redakčně kráceno 

plná verze na našich internetových stránkách 

LÉTO VE SKANDINÁVSKÉM DOMĚ 

29. června 2004 – Svatojánský piknik se zpěvem 
skandinávských písní. Určeno dospělým i dětem. 
Účast zdarma. Rezervujte si místo emailem 
kaa@scandinavianhouse.cz 
12. června až 4. července 2004 – Přijďte fandit fot-

balovým týmům na mistrovství Evropy v Portugalsku. 
Všechny důležité zápasy (nejen našich či skandináv-
ských týmů) budou v Kavárně Nordica promítány na 
velké plátno. 
2. července 2004 – Koncert dánské indie-rockové 

skupiny Cartridge. Formace je inspirována tvorbou 
amerických a britských skupin Radiohead, The Smiths 
či The Strokes. Začátek ve 20 hodin. 
polovina července – Přednáška Mildy Ostrauskaite-

ové z University of Wisconsin o současném skandi-
návském divadle s důrazem na dílo norské spisovatel-
ky a dramatičky Cecilie Løveidové. Datum akce se do-
zvíte na internetových stránkách Skandinávského do-
mu. 
Od 13. září 2004 – začíná podzimní výuka ve Skan-

dinávské jazykové škole. Nabízí se kurzy češtiny pro 
Skandinávce a švédštiny, norštiny, dánštiny a finštiny 
pro každého, a to v pěti úrovních. Výuka probíhá 
v malých skupinkách jednou týdně 2×45 min, kurz se-
stává z 12 lekcí a stojí 4000 Kč. Termín pro zápis do 
kurzů je 6. září. Více informací poskytne lektorka 
Charlotte Thuesenová, tel: 224816680, 
email: ct@scandinavianhouse.cz 
Aktuální informace naleznete také na internetových 

stránkách Skandinávského domu na adrese: 
www.scandinavianhouse.cz 
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Skupina evropských novinářů se v jednom afric-
kém národním parku seznamovala se životem slo-
nů. Po návratu domů psali o svých dojmem do no-
vin, každý o tom, co považoval za zajímavé pro 
své krajany. Angličan se zaměřil na lov slonů, 
Francouz zasvětil své čtenáře do sociálních pomě-
rů uvnitř sloní komunity, Němec psal o sloní potra-
vě, ale Fin se zamýšlel nad tím, co si africký slon 
myslí o Finech. 
Tato bezmála čtyřicet let stará historika z dob mých 

studií ve Finsku se mi dnes vybavuje, když čtu české 
noviny. Nadšeně se publikují různé průzkumy o tom, 
co si cizinci myslí o Češích – „Češi očima cizinců“... 
My Finové jsme měli v šedesátých a sedmdesátých 

letech minulého století velkou starost o to, co si o nás 
myslí cizinci. A často jsme měli pocit, že mínění cizin-
ců o Finsku je nějakým způsobem nesprávné. A právě 
tady byl problém. Bránili jsme se i věcné kritice, proto-
že jsme sami neviděli nebo nechtěli vidět vlastní nedo-
statky, a přičítali jsme chybu nedokonalé schopnosti 
zahraničního pozorovatele. Asi tak, jako kdyby byla 
chyba zrcadla, že obličej je křivý. Takováhle reakce 
ukazuje na nedostatek otevřenosti a zdravého sebe-
vědomí... 
Tématem centrální expozice letošního ročníku praž-

ského knižního veletrhu Svět knihy 2004 byla literatura 
Irska, Skotska a Walesu. Literaturu západních okrajo-
vých částí Evropy, představování malých jazyků 
a kultur, je možné právě teď brát jako část společen-
ské diskuse. Jako by to byla odpověď těm, kteří se 
opravdu, ale opravdu bojí nebo z nacionalistických dů-
vodů straší, že sjednocení Evropy povede k zániku 
kulturní a jazykové identity malých národů. 
Dynamičnost literatury a kultury Irska, Skotska 

a Walesu ukazuje, že starost o ztrátu identity je bez-
předmětná, nebo alespoň hodně nadsazená. Když an-
glický kulturní imperialismus za několik století, přesto-
že se o to opakovaně a důrazně pokoušel, nebyl scho-
pen pohltit Kelty a jejich kulturu, není racionální důvod 
předpokládat, že zlý vlk teď spolkne Čechy. 
Historie nabízí i jiné příklady vitality malých kultur. 

Finsko žilo více než sto let pod nadvládou ruského ca-
ra a přežilo. Estonsko, Litva a Lotyšsko přežily Sovět-
ský svaz a komunismus, což nebylo nic jiného než 
jedna z mnoha forem ruského imperialismu. Mnoho-
krát rozdělené Polsko taky žije. A dobrým příkladem 
jsou také sami Češi a Slováci, kteří se v roce 1918 při-
dali k samostatným národům, i když předtím byli skoro 
400 let rozpuštěni v etnické směsi habsburské dy-
nastie. 
Na výše uvedených příkladech jsem chtěl ukázat, že 

ani násilné připojení malého národa do většího celku 
nemusí znamenat degeneraci nebo rozpad malé kultu-
ry, ale malou kulturu to může dokonce posílit. Roky 
ruského útlaku ve Finsku na přelomu 19. a 20. století, 
stejně jako sovětská diktatura v Estonsku, Litvě 
a Lotyšsku po druhé světové válce posílily národní 
identitu ve všech těchto zemích... 

Ale abychom byli objektivní, musíme přiznat, že 
v Evropě existují také umírající etnické skupiny 
a kultury. Ty mají společné to, že jejich jazyk pomalu 
odumírá. Zdá se tedy, že tak dlouho, dokud jazyk pro-
speruje, prosperuje i kultura. Jazyk také udržuje vnitřní 
kohezi, a podporuje tak identitu etnické skupiny. Mys-
lím si, že v tomto smyslu je jazyk důležitějším činite-
lem než společná minulost. 
Vezmu příklad z Finska. Finská kultura je evropská 

menšinová kultura, jedna z okrajových kultur, ať to 
vezmeme zeměpisně nebo jazykově. Na konci roku 
2002 mělo Finsko 5,2 milionů obyvatel, z toho celko-
vého počtu 92 procent (to je 4,8 milionů) jsou finsky 
mluvící a 6 procent (to je 0,3 milionu) švédsky mluvící. 
Finsko je úředně dvojjazyčnou zemí a postavení 

švédsky mluvících Finů je zabezpečeno v ústavě. 
Z dvaceti univerzit a vysokých škol jsou tři švédské. 
Univerzita v Helsinkách je dvojjazyčná a Åbo Akademi 
v Turku čistě švédská. V Helsinkách je ještě švédská 
Vysoká škola ekonomická. 
Dvojjazyčný školský systém od školek po univerzitu 

zaručoval až do této doby postavení švédskojazyčné 
kultury, vědy a umění ve Finsku. Ale teď je na vzestu-
pu nová hrozba, která může poškodit pozici nejen 
švédskojazyčné, ale také finskojazyčné kultury, a to je 
angličtina. 
Podíl výuky v angličtině na univerzitách a vysokých 

školách se neustále zvětšuje, v poslední době jsem 
slyšel dokonce takové zprávy, že výuka na vysokých 
školách by mohla být jenom v angličtině, protože by to 
prospělo mezinárodní spolupráci. 
Pravdou je, že pro civilizovanou společnost se stane 

angličtina asi takovým jazykem, jako byla svého času 
latina, a neméně důležité budou i jiné velké jazyky. Ale 
změna výuky na vysokých školách v pouze anglickou 
by byla velkým neštěstím. Pomalu by to zabilo jak 
švédsko-, tak finskojazyčnou kulturu ve Finsku. 
Jazyk slouží jako pomůcka nejenom ke komunikaci, 

ale také k myšlení. Jazyk nám dává možnost myslet, 
ale také našemu myšlení vymezuje hranice. Jazyk řídí 
způsob našeho myšlení a je nástrojem paměti. 
Odlišná struktura jazyků vede ke strukturálně odliš-

nému myšlení, a právě toto je důležitá část naší identi-
ty – možná důležitější než vnitřní pocit ze společné mi-
nulosti, během níž se například vyvinuly společností 
schválené normy chování. 
Jestli je pravda, jak se domnívám, že vývoj jazyka je 

řízen literaturou, a jestli je pravda, jak se také domní-
vám, že vývoj identity je řízen jazykem, je také pravda, 
že vývoj identity je řízen literaturou. 
Evropské kultury tvoří pestrou mozaiku, v níž každý 

kousek má své místo a poslání. Finové se nemusí sty-
dět před africkým slovem a Češi se nepotřebují bát 
velkého zlého vlka. A také všichni ostatní mohou žít 
a pracovat a navyšovat nám všem evropské kulturní 
dědictví. Myslím si, že právě v rozmanitosti evrop-
ských kulturních proudů je ukryta jejich magická síla. 

Kari Senius, Britské listy, 31. 5. 2004 

O FINECH, SLONECH A ŠVÉDSKÉM JAZYCE 
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FINSKÉHO SÁMIEATNANU V SRDCI 
MARIÁNSKÉ DNY V SRDCI LAPONSKA 

Sámieatnan je domovina jednoho z posledních 
evropských „přírodních“ etnik, Sámů, známých 
u nás spíše jako Laponci. Sámové jsou národem 
bez státu, žijí na území čtyř zemí – Norska, Finska, 
Švédska a Ruska.  
Jejich život vždy determinovaly pro našince kruté pří-

rodní podmínky života daleko za polárním kruhem a 
v neposlední řadě i útlak ze strany majorit. Možná že 
právě z těchto důvodů si však Sámové zachovali i 
v době překotné technizace a globalizace svůj tradiční 
přístup k životu – těsné sepětí s přírodou, zejména se 
sobími stády, která jsou nadále jejich obživou 
a zaměstnáním, lpění na dávných tradicích, pozname-
naných animistickou vírou v přírodu a šamanismem, 
uchovávání tradičních forem kultury. Jistě si nemůže-
me představovat, že by toto etnikum žilo nyní nepo-
znamenáno civilizačními výdobytky v rašelinných chý-
ších či tee-pee připomínajících obydlích. Sámové na 
první pohled žijí jako my – využívají média včetně in-
ternetu, jezdí autem, používají mobilní telefony. Na 
druhou stranu dobrá polovička z nich stále kočuje se 
sobími stády tundrou; a ti, co nekočují, ve velké míře 
se svými kočovnými krajany kooperují, zajišťují odby-
tiště sobích produktů apod. 
Národní probuzení národa Sámů se datuje do sedm-

desátých let 20. století, v souvislosti s jejich mocnými 
protesty proti výstavbě monstrózní elektrárny na seve-
ronorské řece Altě. Výsledkem bylo krom drastické re-
dukce projektu sjednocení lidí sámské národnosti 
a oživení dávných, po staletí zakazovaných a ponižo-
vaných tradic a kultury. 
Staré tradice několikrát v roce ožívají na setkáních 

sámských etnik ze širokého okolí. Mezi nejznámější 
sešlosti patří velikonoce v norsko-sámské osadě Kau-
tokeino (Guovdageaidnu) a tzv. Márjjábeaivvit, Mari-
ánské dny ve finsko-sámském centru Enontekiö 
(Enoadat). Počátek této tradice se datuje až do konce 
14. století, kdy bylo poprvé švédskými misionáři za-
znamenáno mysticko-religiózní setkávání Sámů ze ši-
rého okolí na místě dnešní osady Rounala nyní ve 
Švédsku. Tato setkávání byla příležitostí pro misioná-
ře z jihu k masivnímu obracení „pohanských a čaro-
dějnických Laponců“ na „pravou víru“. V 16. století byl 
v dnešním Enontekiu postaven první křesťanský kos-
tel a setkávání Sámů bylo přesunuto sem, aby církev 
dostala vzpurné etnikum alespoň trochu pod kontrolu. 
Od těchto dob mají Mariánské dny (27. březen připadá 
ve finském kalendáři na Marju, Marii) výrazné křesťan-
ské prvky, nicméně se rozhodně nedají spojovat 
s křesťanskými poutními událostmi, jak je známe 
z našich podmínek. 

Sámové vždy brali tato setkání jako příležitost setká-
vat se mezi sebou (neboť prostory, kudy kočují se svý-
mi soby, jsou pro našince nepředstavitelné), navštěvo-
vat své přátele i mezi Finy, Nory a Švédy, věnovat se 
tradičním způsobům zábavy a hry, prodat zde sobí 
maso, kůže, a další předměty „lidové tvořivosti“. Po-
chopitelně zde docházelo ke křtům dětí, pohřbívání 
mrtvých či svatbám. 
I v současnosti jsou tyto akce zdrojem poznání sám-

ské kultury a životního stylu, přičemž pro samotné Sá-
my se stále jedná zejména o příležitost se setkat se 
svými příbuznými a přáteli, roztroušenými po celé veli-
ké zemi. Posledních dvacet let tato setkání organizuje 
sdružení enoadatských Sámů „Johtti Sápmelahččat“. 
Mívají podobu dovednostních soutěží sobařů, závodů 
sobích saní, koncertů tradiční vokální hudební formy 
joik, divadelních představení, hokejových zápasů 
apod. 

REPORTÁŽ PSANÁ Z LEDOVÉHO HROBU 

Do mestečka Enontekiö, sámské „metropole“ 
v severozápadním finském Laponsku, dorážím auto-
busem pozdě po dvaadvacáté hodině. Hustě sněží, 
teplota padá hluboko pod minus 10 stupňů. Párek tu-
ristů míří do místního hotelu, já se však hodlám ubyto-
vat v tom nejkrásnějším apartmánu – pod širým ne-
bem ve sněhovém záhrabu. 
Brzo ráno se zvedám z jámy, kterou zasypal během 

noci sníh. Je minus patnáct a do začátku slavností 
zbývá ještě plných šest hodin. Šipky u silnice avizují 
místo zahájení – jezero Ounasjärvi dva kilometry na 
sever od Enontekia. U cesty se tu a tam vyloupne z le-
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sa šedý srub, auta nejezdí, lidi nechodí ven. Nalézám 
srub organizátorů akce, kterou zatím připomínají jen 
žertovné plakátky a lávva (tee-pee) z větví a plátna, 
která budou sloužit jako recepce a prodejní stánky. 
Dodávám si odvahy a jdu do srubu.V síni sedí dvě 
starší sámské ženy, v obrovském hrnci vaří snad půl 
soba a vyrábějí sendviče. Je příjemné, že o mě vědí 
a čekají mě. Dostávám obligátní kávu a sendvič se so-
bím salámem a seznamuji se s organizátory akce, 
zejména se sympatickým Jouni Näkkälou, který tu ta-
há za všechny drátky. Obdivuji jeho nákladný a pestrý 
tradiční kroj, pošitý stovkami stříbrných ozdob. Posky-
tuji mu exempláře Severských listů a doprovázím to 
komentářem. Jak se dalo čekat, vládne nadšení, že se 
někdo z tak daleké a bezvýznamné země zajímá 
o jejich život a kulturu. 
Během dopoledne na místo dorážejí sobaři s lasy 

a opratěmi. V ohradě u kůlů již nervně přešlapují ti nej-
statnější sobi, závodní „koně“ pro jízdu v saních na za-
mrzlém jezeře. Lávvo-stánky jsou ověšeny krásnými 
brašnami ze sobí kůže, ozdobami z paroží, noblesními 
dýkami puukko a dalšími originálními ručními výrobky 
domorodců. Zima je neskutečná, patnáct pod nulou 
a stále pochmurně sněží. Naprosto nechápu sámské 
babičky v širokých sukních a tenkých spodkách. Publi-
kum tvoří také výhradně Sámové, schází se jich tu na 
stovku či dvě. Dění monitoruje norská televize. Než 
začne první disciplína, hod lasem na kůl (původně na 
sobí paroží), jdu si do srubu užít VIP tepla. 
Akce začíná dlouhým úvodním projevem v lapon-

štině, naštěstí následuje alespoň stručný překlad do 
finštiny. Hlasatel dlouze představuje jednotlivé závod-
níky – vrhačky a vrhače lasa. Závodníci pocházejí i z 
norské a švédské strany hranice, z Kautokeina, z Eir-
ra, z Muotkaduoddaru. Podstatou závodu je odházet 
na kůl ze vzdálenosti 7-11 metrů (ženy), resp. 11-15 
metrů (muži). Soutěží se na čas, nejlepší postupují do 
finále. Krásný pohled na mladé sobařky, jak zkušeným 
grifem utahují smyčku kolem kůlu! 
Před koncem mužského finále musím chtě-nechtě 

dovnitř, zout boty a pomalu rozmrzat. Vítězka ženské 
soutěže houpe v náručí děcko a srub rozeznívají první 
tóny konejšivého joiku. To už se rozjíždí divadelní 
představení pro děti. Vede jej drobná černovláska, 
slavná joikařka a kulturní hvězda Ulla Pirtijärvi-
Länsmanová. 
Vtahuje do své magie nejen děti, ale i mě. Vypráví 

o lovení ryb, sobí cestě tundrou, o slunci, co bojuje 
s polární nocí. Laponština je stále častěji prokládaná 
joikem, který se proplétá slovy jako stuha ve vlasech 
sámské krásky. Tohle je pravý joik, jeho podstata – 
vyjádření pocitů, které vyslovíš jen zpěvem, hlasovými 
modulacemi, které nelze nakašírovat pro turisty, které 
zní jen mezi sámským lidem, ze kterých spadává bo-
lest, zima a stres. Funguje to. Ulla přechází do zpíva-
ného příběhu o obrovi Stállovi, zlém ale hloupém stra-
šidlu sámských dětí. Děti se nejprve bojí, dělají mrtvé, 
ale poté, co je Stállu přemožen, duní srubem vítězné 
rytmy jejich dupotu. Takhle zněla odpradávna všechna 
lávva a gamme z rašeliny, tohle byl dech sámské ze-
mě, spontánní a prastarý. 

Dostávám velký talíř sobí polévky, zřejmě je to ša-
manský elixír, co vracel zesnulé z říše zemřelých. Po 
zimě ani stopa a já mohu zas ven, na sobí závody. Ty 
jsou v plném proudu a jejich průběh je značně drama-
tický. Sobař, ozbrojený krátkým bičem v ústech, si le-
há na břicho na lyžiny starých saní, rukama se drží 
postranic, vepředu se vzpíná zapřažený sob. Soba dr-
ží pořadatelé s vypětím všech sil. Start! Sobař zařve 
a jeho zvíře vyráží jak smyslů zbavené vpřed. Cílem je 
co nejrychleji objet velký okruh po zamrzlém jezeře. 
První sobař za smíchu četného publika přelétává hned 
po pár metrech hlavou napřed sobí ohradu. Druhý 
končí podobně, napadá mě, že bude těžké pořídit 
„cílovou fotografii“. 
Až třetí „žokej“ svého soba kočíruje. Řve na něj cosi 

syrovou laponštinou a práská mu nad ušima bičem, 
saní se drží jen jednou rukou. Sob letí vpřed a za jáso-
tu lidí se vřítí s nákladem do cíle. A jistě by rád pokra-
čoval mnohem dál. 
Kouzelné účinky polévky vyprchávají dřív, než bych 

chtěl. Na Ounasjärvi se snáší mrazivé šero a dnešní 
program pomalu končí. Zapřahám se tedy podobně ja-
ko sob do svého pulku, ve kterém táhnu své všechno 
živobytí a vyrážím plný jiskřivé radosti, nakažen virem 
dálného Severu, vstříc dalšímu záhrabu kdesi 
v závějích. V mém pase zůstává dále občanství České 
republiky, moje duše je však po tomto zážitku zase 
o něco víc Sámi. 

pro Severské listy Riku N. Podzemský, 8. dubna 2004 
foto Riku N. Podzemský a Enontekiön kunta 
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LEGEND SAAMIJSKÝCH ČTRNÁCTERO 

LEGENDA DRUHÁ – GUHKKIŽŽI LÉČÍ ASLAKOVA DĚDA 

Aslaka, nejmladšího ze siidy Menešjavvrr, dcera 
lidu bahenního zlatovlasá Annikki láskou omámila. 
Jeho děd Kiuggáš na smrt onemocněl a poslal pro 
Guhkkižžiho, noida enarského, by jej uzdravil. 
Aslak se hodlá přesvědčit o noidově síle. 
I druhého dne přibyl do siidy starý Guhkkižži. Jakmile 

z pulku bílým sobem taženého vystoupil, roztřásl mě 
děsivý, nepoznaný strach. V jeho zapadlých, vráskami 
téměř překrytých očích jsem uviděl, že moje skepse 
k němu item k Neviditelným jen dětskou nevědomostí 
byla. Když jsem do jeho očí drze pohlédl, abych si jej 
ozkoušel, zatočila se mi hlava a cítil jsem, jak mi nohy, 
podobny březovým kořenům pevným, do země vrůsta-
jí. Však nepovažoval jsem to za špatné znamení, poté 
co jsem s bratry a jinými ze siidy hovořil, nic takového 
oni necítili, jen úctu, z Guhkkižžiho moudra vyplývající. 
I říkal jsem si směle, což když zrovna já jsem tím, kdo 
nejdůležitější dotaz na noida mít bude, co když zrovna 
já se jeho učněm budu moci stát! I na samotnou An-
nikki jsem na chvíli zapomněl, cítě, že jsem dosavadní 
život svůj jen jedním okem viděl, že mi věci neuchopi-
telné, neviditelné hrubě pod prsty unikaly. Stál jsem 
tam dobrý věk a třásl se, přemyšluje najednou zcela ji-
nak, zatím však Guhkkižži do svého lávva, pro tuto 
příležitost postaveného, vstoupil, mlčel dlouho o sa-
motě a pak ven vyšel a otce mého o měch plný ostré 
pálenky z moruškových plodů požádal. 
I byli jsme všichni hrubě nedočkaví, co se dít bude, 

i strachovali jsme se o nemocného děda našeho, že 
z něj život uteče mezitím, však noid ani slova neřekl, 
měch s pálenkou uchopil a celé dva dny jsme ho na 
světle denním nespatřili a život v siidě se ke svému 
normálu zase vrátil. 
I bylo mi stále záhadou, jak vše probíhat bude, 

a strachoval jsem se, že noid poté, co léčebný obřad 
provede a děda k zdraví zpět navrátí, opět v pulk 
vsedne a odjede, aniž by hodlal upadnout ve prospěch 
siidy ve vědmý trans. Zjišťoval jsem, jaké otázky kdo 
z naší siidy má, a byl hrubě zklamán, nikdo mi nic sdě-
lit nechtěl, což jsem sice očekával (ani já bych se ni-
kdy nepřiznal, na co se chci optat), ale přišlo mi, že 
mlčení rodu nepocházelo ze stejných příčin jako to 
mé, ale spíše z toho, že nikdo žádný pořádný dotaz 
vlastně nemá. I obával jsem se, že Guhkkižži, toto vy-
cítiv, bude považovat za zbytečné se uvést do transu. 
Zvědavost a to podivné rozechvění mě však zcela 

prostoupilo, já jakoby zapomněl na vše, co mě trápí, 

a jen na osobu noida se soustředil, byv hrubě žádosti-
vý pozorovat jej při tom, jak děda mého vetchého 
uzdravovat bude. Tak silně mě Guhkkižži zaujal svým 
jediným pohledem po svém příjezdu, že vše, co s ním 
bylo spjato, zcela ovládlo mou mysl. 
Konečně po dvou dnech noid z lávva vylezl, hrubě 

opilý byl a děl, že až se slunce dotkne jeho lávva, za-
hájí v chyši mého děda léčení. Pravil, že moruškovou 
pálenkou tak nalitý je proto, aby své smysly utopil, neb 
si je jistý, že nemoc snadno zažene lépe takhle, než 
zcela otevřený, kdy by mohl svou sílu zcela vyzářit a 
z cesty se nevrátit. 
I vstoupil první, následován celou siidou (vyjma mé 

skeptické matky) do nuzné dědovy chatrče, kde to 
páchlo smrtí, nemocí a stářím. Dým z jalovcových vět-
ví lávvem pročpěl a já viděl vychrtlou, žlutou kůži mé-
ho milého děda, jeho zakalené, blánou potažené oči, 
on už dílem svou duši opustil. I sklonil se noid Guhk-
kižži nad mým dědou, mumlaje hlasem hrdelním melo-
dii, při které se mi opět nohy roztřásly a já se na zem 
holou, černou posadit musel, abych vědomí neztratil. 
Viděl jsem, že noid si na děda mého sedl a otázal se: 
„Kiuggášši, starče dobrý, pověz mi, co vidíš?“ 
Dlouho ticho bylo a pak se třaslavě můj děd ozval: 
„Tmu, bratře můj, zimu a mlhu jen.“ 
„I co tvé nohy cítí, je-li v nich síla, čili nic?“ 
„Nohou již nemám, bratře můj, jen vak pilin tam na 

konci mého těla je!“ 
„Chceš-li pak, Kiuggášši, ještě na našem světě déle 

prodlít, či chceš svou duši z trápící se schránky osvo-
bodit?“ 
I dlouho ticho bylo a pak se rozslzel děd můj drahý: 
„Ó, bratře, noide enarský, jak jen toužím zase vidět 

a chodit, jak malý chlapec zase toužím vidět slunce po 
dlouhé zimě, naslouchat zpěvu ptáků, do pulku se po-
sadit a soby tundrou hnát!“ 
I sklonil se noid ještě hlouběji a já s hrůzou viděl, jak 

svá ústa přisál na dědovo oko, strašlivě při tom nosem 
mumlaje, zblednuv a zežloutnuv posléze, že se vlast-
ně jedním tělem s mým dědem stal. Po chvíli neko-
nečné svá ústa odtrhl i na druhé oko jej za stejných 
procedur přiložil. Vysával on z očí dědových nemoc 
a slepotu. Pak zvedl se a místo očí samou blánu 
a mázdru měl, i kázal hlasem slabým, aby dědovi bře-
zovou korou oči přikryli. I lehl si celým tělem na tělo 
dědovo, jako by jej rozmačkat chtěl, a já ze svého 
koutku pozoroval, jak se z jeho nohou staly dva stro-

Během prázdnin připravíme k vydání sámské (laponské) příběhy inspirované starými legendami z pera Riku N. 
Podzemského, jediného nám známého Čecha, který „konvertoval“ k sámské národnosti. Dnes přinášíme ukázku 
z tohoto prvního díla nové edice Severských sešitů. 
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my, černé a plesnivé, z nichž dým 
očistný vycházel. Nevěřil jsem 
vlastním smyslům, však tušil, že 
jsem svědkem toho, čemu Bahňá-
ci říkali zázrak. I říkal si, že mě 
dým z jalovce a tíživá smrti atmo-
sféra v lávvu omámily nadobro a 
že sním, podoben svému opilému 
otci, jež se občas v kocovině ze 
sněhu po dlouhém spánku sbíral a 
o démonech černých, strašlivých 
pak dlouho vyprávěl a zapřísahal 
se při Liebolmaiovi, Olšovém mu-
ži, že se pálenky již nikdy netkne. 
Dlouho to vše trvalo či snad mo-

ment letmý, nevím. Však poté noid 
Guhkkižži hlasem stařeckým, 
kňourajícím sdělil, že jeho tělo 
v sobě má nemoc dědovu, nechať 
jej odnesou na březových větvích 
do jeho lávva a dají mu k loži další 
měch pálenky a den se střeží jej 
rušit. Kázal též vyklidit dědovo láv-
vo a pod trestem vyobcování ze 
siidy zapověděl do něj vstupovat, 
dokud on znamení nedá. 
Stalo se a já celou noc oka neza-

mhouřil, vyšel z lávva a obcházel 
jak hladový vlk kolem příbytku noi-
da, zda něco neuslyším. Slyšel 
jsem však jen strašlivé chrápání 
šamanovo. I šel jsem k lávvu dě-
dovu, obcházel jej a též s ušima 
napjatýma poslouchal, však nesly-
šel jsem nic. 
I spal noid Guhkkižži celou dlou-

hou noc i podstatnou část dne. K večeru ze svého láv-
va však vylezl, opět silný a neochvějný, a já se znovu 
roztřásl, neboť noid ke mně přistoupil a pravil: 
„Aslaku, synu Raihme, tvůj děd dlouho ještě bude 

žít. Ale toto není můj úkol největší. Dnes večer jsem 
se rozhodl v sáivo svět sestoupit, abych dotazy vaše 
zodpověděl!“ 
I zatetelilo se mi srdce radostí, neboť já byl jediný, 

s kým noid promluvil a věděl jsem již jistě, že jsem to 
já, kvůli komu se slovutný šaman ještě zdrží v naší 
chudé siidě, neb s nikým jiným on nehovořil. I viděla 
celá siida toto a já pozoroval, že se na mě dívají zcela 
jinak než dřív, se směsí strachu a obdivu, neboť ze 
svých zkušeností věděli, co toto znamená. 
Vtu se plaňky lávva dědova rozhrnuly a my všichni 

užasli v posvátné hrůze, neboť děd můj Kiuggáš z něj 
křepce jak mladík vyskočil, ač ještě včera polomrtvý 
byl a ničeho neviděl, na nohy se postavit nemohl. 
I viděl jsem, že šedé, spečené vlasy jeho zčernaly 
zas, viděl jsem, že jeho zřítelnice se zjasnily a jeho 
nohy statné mladé kmínky břízy připomínaly. 
Rozezněl se siidou dědův radostný joik, melodie 

houpavá a nade všechno radostná, jeho hlas byl jak 
trylek vodopádu řeky: 
„Oj, příteli Guhkkižži, oj děde vědomocný, zase vi-

dím, zase chodím, zase srdce moje pění, zase za so-
ba si vsednu, opět v tažný pulk si lehnu, zase dívek 
krásy vidím, zase sílu lesa cítím, zase zdravý jsem 
a mladý, zas mě medí dívčí vnady! Oj, příteli můj, tys 
nejsilnější, nejmoudřejší, zase tvým odleskem jsem, 
zase mužem v plné síle, zas chuti na pálenku mám, 
cítím ve své mladé žíle!!!“ 
I roznesla se zvěst o uzdravení lesem, stezkou, roklí, 

ptáci si ji zpívali, sobi si ji kručeli, medvědi ji brumlali, 
šedí vlci vrčeli! A já, Aslak, věděl, že jsem Saami, že 
jsem zažil kouzlo Neviditelnosti, že jsem jiný, než jsem 
býval. 

Riku N. Podzemský 

 

Děkuji Kruhu přírody za to, že jeho očima smím vidět 
svět. Děkuju Veraldenolmaiovi, že je tu se mnou, dale-
ko na jihu, že mi dal touhu vrátit se zpátky, tam odkud 
jsem vyšel kdysi, kam patřím. Děkuju Karence za hlu-
bokou inspiraci a pomoc s laponštinou a reáliemi. 
V těchto legendách je moje cesta domů. Vracím se. 

(-ros-) 

Sámská šamanská maska, foto Václav Marek 
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NA SIBIŘ PŘES GRÓNSKO 
ZENON FRANCEVIČ SVATOŠ (1886 – 1949) 
ČLEN RUSANOVY VÝPRAVY NA ŠPICBERKY 

Rusanovu chatu na Špicberkách zná snad každý, 
kdo toto souostroví navštívil, o tragickém příběhu 
jeho výpravy jsme na stránkách Severských listů 
psali a další informace pečlivý čtenář najde i na 
našich internetových stránkách. Málokdo však ví, 
že členem Rusanovy výpravy byl ruský zoolog 
českého původu Zenon Svatoš. Jeho cesta na 
Špicberky nebyla přímočará, stejně jako osudy je-
ho českých předků. 
 

CESTA ZAČÍNÁ V ČECHÁCH 

Otec Zenona, František Svatoš se narodil 10. března 
1857 v Luži u Chrudimi čp. 96, v rodině malorolníka 
Josefa Svatoše (nar. 1832) a jeho ženy Anny, rozené 
Roubínkové, jako nejstarší syn. Rodný dům Svatošů 
stojí dodnes na Komenského náměstí. 
Rodina Svatošových vlastnila 17 korců půdy, to je 

necelých 5 hektarů, které přestaly pro obživu rodiny 
stačit. Proto se v roce 1881 odstěhovali do Ruska. Ne-
byli v té době jedinými, kteří Luži z podobných důvodů 
opustili, a nebyli také jedinými Čechy, kteří přišli do 
Novorossijska. Rusko od roku 1867 ochotně přijímalo 
Čechy a poskytovalo jim četné úlevy. Právě se v této 
době začala na Volyni usazovat česká menšina. Lze 
předpokládat, že si Svatošovi vybrali Novorossijsk 
nejen z důvodu blízkosti úrodné Kubáně, kde mohli ja-
ko rolníci najít práci, ale i kvůli českým vesnicím 
v okolí. František Svatoš žil později v kozácké osadě 
Krymskaja (dnešní Krymsk asi 40 km severovýchodně 
od Novorossijska) a lze předpokládat, že zde buď pra-
coval v kozácké rodině nebo si od ní pronajal půdu. 
Jako jediný z rodiny zde také zůstal. Ostatní se asi po 
roce odstěhovali na Krym a žili v Simferopolu. Franti-
šek Svatoš se tu oženil a v Krymské se mu narodil syn 
Zenon (1886). O matce Zenona víme s jistotou jen to, 
že nebyla Češka, a podle jména jejího syna lze usuzo-
vat, že byla pravoslavného vyznání. Oba rodiče bohu-
žel brzo zemřeli a Zenona se ujali jeho čeští příbuzní 
v Simferopolu. 
 

MLÁDÍ ZENONA SVATOŠE 

Zenona zpočátku vychovávali prarodiče spolu 
s vlastními dětmi. S jistotou víme, že měli kromě nej-
staršího Františka ještě jednoho syna, který byl mno-
hem mladší než František. Zenon v Simferopolu vystu-
doval reálné gymnázium, jeho příbuzným se tedy ne-
vedlo nejhůře. Vzdělání nebývalo v té době v Rusku 
základní prioritou a také si jej nemohl každý dovolit. 

Ale Zenon byl 
i nadaným dítě-
tem. 
Většina Čechů 

se v té době neu-
sazovala v Rus-
ku natrvalo. Při-
cházeli si přede-
vším vydělat 
a chtěli se vrátit. 
Z tohoto důvodu 
si ponechávali 
rakouské občan-
ství. Zenon je 
měl po svém otci 
také. Podle jeho 
německy psa-
ných dokladů 
však získal po 
ruském zvyku 
ještě otčestvo 
Francevič. Za-
tímco se jeho příbuzní časem vrátili do Čech, Zenon 
Svatoš spojil celý svůj život s Ruskem. V Simferopolu 
poznal svou budoucí manželku Jelizavetu Afanasjev-
nu, která mu byla velkou oporou na jeho životní cestě. 
Po svatbě se odstěhovali do Petrohradu, kde Svatoš 
získal místo preparátora v Zoologickém muzeum aka-
demie věd. 
 
Z PETROHRADU DO AFRIKY 
A NA ŠPICBERKY. 

V letech 1911 až 12 podnikl svoji první velkou a vý-
znamnou cestu. S expedicí vedenou knížetem A. K. 
Gorčakovem odjel 25. listopadu 1911 lodí z Marseille 
do východní Afriky. Jeho úkolem bylo lovit a prepa-
rovat velké africké savce pro muzejní sbírky. Výprava 
přivezla do Petrohradu 137 trofejí afrických zvířat, dále 
asi 7000 preparátů hmyzu a 80 lihových preparátů. Br-
zy po návratu z Afriky, ještě v červnu roku 1912, odjíž-
dí Svatoš s další expedicí. Tentokrát na Špicberky pod 
vedením V. A. Rusanova. Hlavním úkolem této expe-
dice byl geologický výzkum, a především zmapování 
volných uhelných ložisek. Kromě Rusanova a jeho 
snoubenky Juliette Jean měla expedice ještě 12 členů, 
mezi nimi dva vědecké pracovníky, báňského inženýra 
Rudolfa Samojloviče a zoologa Zenona Svatoše. 
Expedice se sešla v Alexandrovsku (dnes součást 
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Murmansku), na-
lodila se na loď 
Herkules a vyplula 
na severní cestu 
26. června 1912. 
Jednalo se o po-
měrně malou loď, 
dřevěný kutr dlou-
hý 22 m a široký 6 
m. Takové se teh-
dy používaly na 
lov tuleňů ve vo-
dách severního 
Norska. 
Expedice půso-

bila na Špicber-
kách měsíc a půl, 
přitom obeplula 
1100 km pobřeží, 
často se vyloďo-
vala a sbírala 
vzorky pro další 
zpracování geolo-
gy či biology. V zálivu Colesbukta si postavila chatu, 
která osudy expedice dodnes připomíná návštěvníkům 
Špicberk. Expedice navenek působila jako soukromá 
přírodovědná výprava V. A. Rusanova, přestože jejím 
hlavním cílem bylo zmapování ložisek uhlí a vyhodno-
cení možnosti jeho těžby. Rusko vzhledem k politické 
situaci a již pobíhající těžbě uhlí Norskem, skutečný 
záměr expedice tajilo. Teprve za 20 let se začalo na 
místech vytypovaných Samojlovičem těžit uhlí. Jeho 
těžba byla ukončena v roce 1961. 
Ve světle těchto informací se může přítomnost Zeno-

na Svatoše v expedici jevit jen jako zástěrka proto, 
aby výprava působila dojmem neškodné vědecké ex-
pedice. Svatoš tak svoji přítomnost v expedici rozhod-
ně nevnímal a přivezl do Petrohradu velké množství 
konzervovaných mořských živočichů i rostlin. Během 
expedice sledoval i ptactvo Špicberk. 
Z expedice se Zenon Svatoš spolu s Popovem a Sa-

mojlovičem vrátili předčasně turistickým parníkem, 
který již tehdy spojoval Petrohrad a Špicberky. Důvo-
dem jeho návratu byly zdravotní potíže. Předčasný ná-
vrat mu však zachránil život. Expedice se měla vrátit 
do Ruska již v říjnu 1912, V. A. Rusanov se však roz-
hodl pro riskantní cestu. Lodí Herkules chtěl proplout 
podél severního pobřeží Eurasie do Tichého oceánu. 
Tato cesta však skončila tragicky a celá posádka lodi 
zahynula. Když se v roce 1936 našly pozůstatky expe-
dice na pobřeží Tajmyrského poloostrova, byl mezi ni-
mi i Rusanovův deník. V něm je možno si přečíst: 
„Musím říci, že se Zenon Svatoš ukázal být skvělým 
pracovníkem a neúnavným sběratelem. Jeho sbírky 
se vyznačují mnohostranností, důkladností a pečlivým 
zpracováním…“ 
 

OSUD JMÉNEM BAJKAL 

Po návratu ze Špicberk se Svatoš dlouho v Petrohra-
du nezdržel. Již na podzim roku 1913 se pod vedením 

G. G. Doppelmaiera vydává na Bajkal jako člen Bar-
guzinské sobolí expedice. 
Cesta na Bajkal se stala Zenonu Svatošovi osudnou, 

do Petrohradu se již nevrátil a celý svůj zbytek života 
zasvětil Barguzinskému zapovědniku (bajkalské sobolí 
rezervaci), jehož se stal v roce 1924 ředitelem. Ředite-
lem  byl až do konce roku 1945, kdy odešel pracovat 
do Barguzinského 
obvodního peda-
gogického kabine-
tu. 
Svatoš zemřel v 

roce 1949 a je po-
hřben v Barguzinu. 
Svatošovo půso-
bení na Bajkale by 
si zasloužilo mno-
hem více prostoru 
a vystačilo by na 
samostatný člá-
nek. O Svatošově 
působení v bajkal-
ské oblasti natoči-
la v poslední době 
dokument i Česká 
televize. 
Naděžda Gutzerová 

Ruslanova chata na Špicberkách, foto Vladimír Vojíř 
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AŽ NA SEVER SVĚTA Z ČECH 

V noci přestala severní královna plakat. Přiblížilo 
se ráno, na němž je vždycky nejkrásnější, jak vy-
cházející ještě oranžové slunce postupně zlátne. 
Teplo prolíná vrcholky smrků a bříz a zvolna se-
stupuje níž a níž, aby probudilo ptáky choulící se 
ve spleti větví. 

Vyhrabal jsem se ze spacího pytle, otevřel dveře au-
ta, aby spory plísní mohly volně opouštět vnitřek mého 
obýváku, a přemýšlel co dále. Rozpřáhl jsem ruce 
slunci vstříc a nadýchl se chladivého vzduchu. Ve 
zpětném zrcátku jsem zkontroloval, zda mám správně 
pěšinku ve vlasech, a přinutil se přemýšlet, což pro 
člověka mého typu byl problém téměř neřešitelný. 
Další již delší dobu naplánovanou a kručením 

v žaludku uspíšenou akcí byla nutná revize zásob. 
Moje potravní inventura je shledala jako krajně nedo-
statečné. Hra vabank byla však nejzřetelnější 
v peněžence. Teoretický výpočet nákladů na cestu do 
Stockholmu se rovnal sebevražedné výpravě do stra-
tosféry bez padáku, a ještě k tomu na Ikarových zá-
dech. Tak tedy cesta stopem? Ale tady v lesích? Byly 
tady jen krávy, co bučely jak nepovedená filharmo-
nie... Po zralé úvaze jsem otevřel tu láhev vína pro 
Blanku. Co ale udělá litr těžkého vína s hladovým vý-

rostkem! 
...potácel jsem se okolo auta, zachytával se předmě-

tů, které se přibližovaly a vzdalovaly, občas sebou se-
kl, abych opět vstával a s údivem, že se „ty věci“ hýba-
jí, jsem je zdravil a pronášel k ním monology typu: „Ty 
bílej bělogvardějče, jdi se objímat s někým jiným,“ což 
patřilo jedné z těch dvou bříz, pod kterými jsem našel 
ty křemenáče. „Mamíííí,“ zavzlykal jsem... Nic se ale 
nestalo! Máma byla moc daleko! 
Jako v agónii jsem zaslechl zvuk motoru jakéhosi au-

ta. Na boku mělo namalovaný velký červený kříž. 
Světla mu svítila do polotmy a olizovala okraje příko-
pu, ve kterém jsem se chvěl zimou. Sprška drobných 
kaménků ze šotoliny, z níž byla silnička vybudována, 
mě posypala od hlavy až k patě. „Hledají mě!“ myslel 
jsem si. „Jedou pro mě!“ 
„Tady jsem!“ křičel jsem jak pominutý, „přece mě ta-

dy nenecháte chcípnout!“ Ale nechali, protože mě ne-
viděli! Někoho z domečku nakládali, nasedli a pak 
jsem viděl jen zadní světla mizející ve zvířeném pra-
chu silničky. Zvuk zvolna, ale pro mě nebezpečně jistě 
zanikal v cloně lesa. Ve dveřích dřevěného domečku 
stala stařenka a dívala se chvíli na stáj a chvíli do 
směru, kam odjela sanitka. Plakala! Plakala tak use-
davě a tak hlučně, že její vzlyky nebylo možno 
přeslechnout ani přes dunění kopyt prchající části stá-
da. 
...nevím jak dlouho jsem spal, ale najednou jsem cí-

til, jak mě jakési chapadlo zvedá. Cítil jsem kosmaté 
přísavky zabořené do ramene a slabý, ale vytrvalý tah 
směrem nahoru. Co to bylo? Kraken, krakatice, oliheň, 
anakonda nebo co to vlastně bylo? 
Chyba lávky! Na konci toho domnělého chapadla by-

la ta uplakaná babka. „Kan du hjelpe meg?“ zavzlyka-
la a jak smyslu zbavená mě chytila za rameno 
a snažila se mi pomoci na nohy. Byla ve svém úsilí 
neobyčejně vytrvalá a houževnatá. 
„Hus,“ přikázala stařena. „Hus!“ 
„Ajemfromprague,“ řekl jsem. 
Přes silničku jsem přešel po čtyřech a pak jsem se 

pokusil opět vstát. Nikdy bych nevěřil, co v té ženské 
bylo síly! Objal jsem ji okolo ramene a ona opravdu 
dokázala „dopravit“ moje zcela opilé tělo ke dveřím 
dřevěného domečku. 
...styděl jsem se, ale nechal jsem ze sebe sundat 

veškeré oblečení, kterého opravdu moc nebylo, a vlezl 
za její asistence do lázně. Voda byla teplá a ruce sta-
řeny „Oliheň“, jak jsem ji blekotavě pojmenoval, mě 
umyly. Máchat mě musela dvakrát! Vana po použití 
vypadala jak neumytý talíř se zbytky gulášové polév-
ky. Pak jsem již bez cizí pomoci vstal. Režný ručník, 

KRÁLOVNA KRÁSY 
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hřeben a zcela nově vybalený kartáček na zuby mě 
zvolna vracely do života. „Oliheň“ mě vzala za ruce, 
otočila je dlaněmi nejprve nahoru a pak dolů. Dlaně si 
pečlivě a dlouho prohlížela. Pak vzala nůžky 
a ostříhala mi nehty. Upír jménem „Ajemfromprague“ 
se po třech týdnech stal opět člověkem! 
Když jsem seděl za stolem v kuchyňce jako psí bud-

ka a jedl sladký chleba se sýrem, ukázala si Olih na 
místo, kde normální ženy nosí prsa, a řekla: „Norvej.“ 
Vstal jsem, vrávoravě se uklonil a řekl: „Karban.“ Tím 

jsme se vzájemně představili a stařena pro mě byla 
pro budoucí časy vždy jen Olih Norvejová! 
...vstávat z teplé postele byla pro mě vždycky robota. 

A to hovořím o stavu střízlivém! Vzpomínky na to, jak 
mě Olih Norvejová drbala žínkou ve vaně a pak mě 
tlačila po točitých úzkých schodech do pokoje, byly 
i přes milosrdnou šedou mlhu opilosti tak živé, že jsem 
se rozhodl co nejspěšněji opustit místo, kde jsem boj 
s lahví vína a starou babkou zcela prohrál. 
Trenýrky visely vyprané na šňůře nad vanou a byly 

téměř suché. Vedle nich byly přehozeny moje kalhoty 
s dírami na kolenou, ale taky vyprané. Domek byl 
prázdný. Rychle jsem se oblékl a jen tak letmo pohlédl 
do otevřených dveří kuchyně. 
Vida! Na stole ležel podnos a na něm připravená sní-

daně: Dvě naklepaná vajíčka, zřejmě uvařená natvrdo, 
plátek salámu, marmeláda a chleba. Vedle stála ko-
nev s čajem a cukr. Příbor ležel podél podnosu. „No,“ 
řekl jsem si, „odejít můžeš sytý. Hladový daleko nedo-
jedeš!“ 
Co kdybych si tady vypůjčil pár korun, jen tak na 

benzín? „Vrátím je,“ sliboval jsem neadresně. Nepřipa-
dalo mi to jako hřích. S vracením jsem měl totiž boha-
tou zkušenost z domova, kdy „vzít si něco s sebou“ 
cestou ze zaměstnání bylo zcela běžné a mezi spolu-
pracovníky kvalifikováno jako součást naturálního pří-
jmuů. Nikdo se nepozastavoval 
nad tím, že se bralo ze státního, 
poněvadž se to ze státního opět 
doplnilo. Měl jsem to v krvi! To, že 
jsem se ocitl na hranici dvou zcela 
odlišných morálních světů, jsem 
zatím ještě netušil! 
Spěšně jsem zkontroloval, jestli 

se Olih nevrací, a když jsem ji nevi-
děl, ale slyšel hrkat s kolečkem, na 
němž neustále něco vozila, pokra-
čoval jsem v hledání. 
Třetí dveře v chodbě byly vstu-

pem do ložnice. Tam dvě starodáv-
né postele, po každé straně jeden 
noční stolek, dvě dřevěné židle, 
starý lustr a dvě skříně. Na jedné 
z nich ležela jakási nádoba. Vypa-
dalo to jako veliká sklenice na víno, 
bylo to asi z pálené hlíny a mělo to 
víčko. Přisunul jsem si jednu ze 
židlí, stoupl si na ni a víčko sundal. 
Poněvadž jsem dovnitř neviděl, sá-
hl jsem tam dvěma prsty. Nic! Jen 
nějaký prach! Pak mi došlo, že je 

to urna s popelem nebožtíka. Na boku nesla nápis Jan 
Jonassen a letopočet 1962. Vedle stála z části uhořelá 
svíčka a jakási suchá kytka. Bez emocí jsem si otřel 
prach o kalhoty, víčko přiklopil a slezl že židle. Ma-
jestát smrti se mě ještě nedotýkal. Mému věku byl 
vzdálen mnoho světelných let! 
Otevřel jsem šuple u zastlané postele a konečně! Byl 

tam položen paklík papírových peněz a krabička 
s několika řetízky na krk, dva prsteny, brož s nějakým 
kamínkem a dětský zoubek se svazkem do lokny sple-
tených vlasů převázaných červenou mašličkou. Vlasy 
byly sivé. Rychle jsem oddělil několik papírových ban-
kovek a zasunul je do zadní kapsy trenýrek. 
Olih stále jezdila sem a tam s kolečkem od jakési vy-

soké a široké válcovité plechovky, asi silážní věže, 
směrem do stáje. S nákladem tam a zpět prázdná. 
Chvílemi sepnula jakýsi knoflík a z té roury se začala 
sypat ta zelená hmota. Když jí bylo dost, naložila si 
náklad širokou lopatou na kolečko a jela. A tak stále 
dokola! Jak motorová myš! 
Uvědomil jsem si, že skřípavý zvuk nenamazaného 

trakaře bylo slyšet celou noc. Bylo mi jí líto. Ovanul 
mě jakýsi závan soucitu, úcty a obdivu k té staré ženě. 
Ale i vzdor! 
„To jsi narazila na toho pravého,“ našeptávala mi 

moje lenost při pohledu na shrbenou Olih, kývající se 
jak matematické kyvadlo, na kterém je zavěšeno ko-
lečko. „Já ti tady přece nebudu za kus žvance utírat 
kravský zadky. To teda ne,“ meditoval jsem sám pro 
sebe. „Klidně jsi mě mohla nechat v tom příkopě. Byl 
bych si pomohl sám i bez tebe“. 
...ve vzpomínkách jsem se vrátil do letošního jara, 

kdy jsem začal realizovat „svoji“ emigrantskou anabá-
zi. A bylo to ponižující! A jak! Seděli za stolem. Bylo 
jich pět: předseda odborů, předseda partaje, vedoucí 
brigády socialistické práce, předseda svazu mládeže 
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a jeho zástupce. „Tak ty ses nám, soudruhu, rozhodl 
vstoupit do brigády socialistické práce? Proč, soudru-
hu?“ Abych svojí prací podpořil boj proti sžíravému ka-
pitalistickému nepříteli. „No, mohl bys také vstoupit do 
Lidových milicí,“ řekl předseda. „Měl bys potom mnoho 
výhod, pracovních a tak.“ ...místní organizace ČSM 
neměla námitky, jen předseda mi bokem sdělil, že 
„pokud se nevrátím, bude mít průšvih“. Pak mnohaho-
dinové několikeré čekání na pas a výjezdní povolení 
s mnoha kolonkami a povinnosti nechat je orazítkovat 
na příslušných orgánech. Potřebné valuty jsem za slib 
vrácení získal od Blanky, která žila ve Stockholmu. Asi 
to byla složitá bankovní machinace, protože jich došlo 
podstatně méně, než bylo odesláno... 
Rychlík mých rozjetých vzpomínek přerušilo vrzání 

kolečka. 
„Tak vidíš, babko. Nedovedeš uhnout ze svých po-

vinností a možná zásad ani o vlas! Padneš tady na 
hubu, ale kolečko ti z ruky nikdo nevytrhne! A proti to-
bě stojím já. Mladý, pružný až křivý a pokroucený. 
Kdybych byl jako ty, tak jsme se nikdy nepoznali, pro-
tože by se pod moje výjezdní povolení nikdo nepode-
psal! Tak se nediv!“ 
„Tak si tady klidně makej a ahoj,“ triumfoval jsem. 
Vzal jsem si ty dva chleby s tím kolečkem salámu 

a opatrně, aby mě Olih neviděla, jsem obešel dům, 
přešel šotolinovou cestu a zamířil k autu. Nalezl jsem 
ho ve stejném stavu, v jakém jsem je opustil. Dal jsem 
se do urychleného uklízení, vyházel nepotřebné věci 
do příkopu, včetně láhve od vína, setřel skla a zasunul 
klíček do zapalování... Baterie byla prázdná! 
Nakonec jsem snědl sladký chleba se salámem napil 

se vody z jezera a rozhodl se sbalit si nejnutnější věci 
a jít pěšky... Vzal jsem z lodičky pogumovaný kabát, 
sedl si do auta a poslouchal, jak kapky deště mono-
tónně dopadají na střechu. Proti všem předpokladům 
jsem usnul. 
Nevím, kolik bylo hodin, ale muselo být dost pozdě, 

když se mnou Olih zalomcovala. 
„Unnskyld at jeg forstyrrer,“ řekla tiše. – „Ajemfrom-

prague,“ kontroval jsem rozespale. 
Pak otevřela dveře mého auta a pokynula mi rukou, 

abych ji následoval. Ovanul mě studený chlad a všiml 
jsem si, že z pogumovaného kabátu, kterým jsem byl 
přikrytý, se kouří. 
Pomalu, jako naprogramovaná, krok po kroku došla 

ke dveřím domku. Připomínala mi loutku s topornými 
pohyby nohou a rukou. Musela být smrtelně unavená. 
Vstoupil jsem s ní do chodby a byl příjemně překva-
pen teplem, které na mě dýchlo. 
Stal jsem trochu bezradně do doby, než ukázala na 

židli v kuchyni. Sundala ze mne mokrý kabát 
a pootevřenými dveřmi jej vyhodila na dvůr. Zašla do 
koupelny a lehce na mě hodila ručník. Setřel jsem si 
vodu z obličeje a mokrou rukou prohrábl vlasy. Šrám 
na nose zabolel. 
...to jídlo moc vonělo! To jídlo vonělo dokonce tak, že 

by mu odolal jen člověk, jehož tělesná teplota by se 
rovnala teplotě vnějšího okolí, tedy mrtvý! Nejedl jsem. 
Čekal jsem na pokyn! 
Dívala se na mě a laskavě řekla: „Mat.“ – To moje 

naučené „Ajemfromprague“ jsem pronášel už skrze 
první sousto rýže s omáčkou. Nevzpomínám si, že 
bych někdy jedl něco lepšího! 
Stála ve světle lampy a dívala se na mě. Oči měla 

hluboce zapadlé a zarámované černí značící hlubokou 
únavu. Víčka jí nezadržitelně padala a překrývala zor-
nice, aby na smrt unavenému tělu poskytla sebekratší 
odpočinek. Přihrble se opírala o opěradlo židle 
a slzela. Tentokrát plakala tiše, odevzdaně a nechala 
slzy volně téci po voskových tvářích umazaných od 
zeleně rostlin. Zdálo se mi, že její pláč vymývá posled-
ní zbytky energie utrápeného a upracovaného sval-
stva. 
Když si všimla, že ji pozoruji, provinile si uhladila vla-

sy. Zůstaly na nich zbytky zelené hmoty. Najednou se 
otočila a odešla. Netrvalo to snad ani minutu a již bylo 
slyšet, jak lopatou nabírá siláž, a pak monotónní vrzá-
ní kolečka a pláč. Zůstal jsem sedět na židli v kuchyni 
a sám odolával únavě. 
...zdálo se mi, že jsem zaslechl plechové zařinčení 

kolečka a pád! Zvolna jsem se probíral ze spánku 
a masíroval si přeležený zátylek. Podíval jsem se na 
hodiny. Bylo půl třetí ráno. Přes záda jsem měl přeho-
zenou deku, která mě příjemné hrála. Asi Olih! 
Olih ležela na poloviční cestě mezi silážní věží 

a stájí. Kapuci overalu měla shrnutou na krk a obliče-
jem ryla v kamenné drti. Ležela na boku hned vedle 
zelené hromádky a levou ruku měla jakoby vytrčenou 
za zády. Mokré vlasy ji splihle visely zčásti přes obličej 
a zčásti přes zátylek. Kolečko od zelené hmoty leželo 
převržené a zčásti překrývalo její nohy. Celým jejím 
tělem probíhalo jakoby impulzivní cukání. Ruka obrá-
cená dlaní nahoru byla od krve z popraskaných 
puchýřů. 
„Olih!“ zašeptal jsem a opatrně s ní zacloumal. 
„Olih!“ 

výběr ze vzpomínek Františka Karbana 
na jeho první cestu na Sever, pokračování příště 

na našich internetových stránkách 
naleznete kompletní verzi všech kapitol 

ilustrační foto virtual.finland.fi 
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ODLIŠNÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ 

První, co mne v Praze překvapilo, bylo velmi 
zdvořilé chování průměrného Čecha na veřej-
nosti. V Dánsku jsem se při vstupování do ve-
řejných budov naučila mít nataženou paži, aby 
mne dveře nepraštily do obličeje. Proto mi ně-
jakou dobu trvalo – i když ne zas tak dlouhou – 
zvyknout si na lidi, především muže, kteří mi 
tady v Praze vždy dveře podrží. Také si pama-
tuji, jak jsem byla ohromená z cestujících 
v tramvaji, kteří si uvolňovali sedačky – to se 
bohužel v dánských prostředních MHD vidí má-
lokdy. Později, když jsem začala češtině více 
rozumět, jsem pochopila, že tato zdvořilost je 
hluboce zakořeněná i v jazyce. To jsem si 
dobře uvědomila, když jsem jednou matce své 
české kamarádky tykala. Vykání matce své ka-
marádky je však v Dánsku nemyslitelné. Tyká 
se tam jak starším lidem, tak předsedovi vlády. 
Je však všeobecně známo, že od stereotypu 
zdvořilých Čechů se liší pražští číšníci. 
Méně jednoznačné jsou mé zkušenosti vyplý-

vající z mého působení na univerzitě. Studenti, 
kteří opakovaně omlouvají své absence, jako 
by žádali rozhřešení, kteří mi dávají zjevně 
opsané domácí úkoly nebo kteří při ústní pre-
zentaci čekají na učitelovo souhlasné kývání, 
místo toho aby udržovali oční kontakt se zbyt-
kem publika, tedy svými spolužáky, působí do-
jmem, že „se učí kvůli učiteli“, místo aby „se 
učili pro život“. Ten druhý princip je přitom nej-
oblíbenějším pedagogickým sloganem v sou-
časném Dánsku. S tím souvisí i další jasný roz-
díl mezi oběma zeměmi – a sice obsah a způ-
sob školní výuky. V Dánsku se velmi cení 
schopnost samostatného, kritického a analytic-
kého myšlení, schopnost tvorby subjektivního 
názoru na základě znalosti objektivních faktů či 
schopnost správného zacházení s velkým 
množstvím dat. Toto vše dánský vzdělávací 
systém velmi podporuje, a to již od prvního 
stupně základní školy, kde „učit se učit“ je hlav-
ním cílem – někdy na úkor faktografických zna-
lostí. V tomto ohledu je Dánsko v přímé opozici 
k Česku. Oba systémy mají samozřejmě své 
klady a zápory a já jako učitel sním o kompro-
misním ideálu. I když bychom si museli odpus-
tit pár zdvořilostních frází... 

Christel Tarberová 

Christel Tarberová (*1972) žije v Praze rok 
a půl. Vyučuje dánštinu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. 
 

O ČEŠÍCH SEVEŘANÉ 
FORSKELLIGE TILGANGE TIL AT LÆRE 

Når jeg tænker tilbage på mine første uger i Prag er det 
første, og muligvis ret banale, som falder mig ind, hvor beno-
vet jeg var over tjekkernes høflige opførsel. Fra Danmark var 
jeg vant til altid at have en arm strakt ud foran mig, når jeg 
gik igennem en dør til et offentligt sted, for ikke at få den 
i hovedet. Derfor tog det mig også noget tid – omend ikke så 
længe – at vænne mig til, at folk, og især mænd, holdt døre-
ne for mig her i Prag. Jeg kan også huske, hvor forundret og 
imponeret jeg var over alle de mennesker, som havde travlt 
med at rejse sig for hinanden på sporvognen – jeg må med 
skam melde, at dette desværre er et sjældent syn på offentli-
ge transportmidler i Danmark. Senere, da jeg var blevet me-
re fortrolig med det tjekkiske sprog, fandt jeg ud af, at al den-
ne høflighed også har dybe rødder i sproget; dette erfarede 
jeg på den hårde måde, idet jeg prompte blev rettet, da jeg 
tiltalte en tjekkisk vens mor med „du“. At sige „De“ til en vens 
mor ville dog være utænkeligt i Danmark, hvor både ældre 
mennesker og statsministeren over én kam bliver tiltalt med 
„du“. Undtagelsen til stereoptypen om „den høflige tjekke“ er 
dog de pragske tjenere, men dette må så afgjort siges at 
være en banal observation. 
Mindre simple er måske de observationer, som mit job som 

underviser på universitetet har givet anledning til. Studeren-
de som gentagne gange undskylder deres fravær over for 
mig for at få „syndsforladelse“; som afleverer opgaver, der 
tydeligvis er skrevet af fra en bog eller fra internettet; eller 
som konstant søger bekræftende nik fra læreren under 
mundtlige oplæg frem for at søge øjenkontakt med resten af 
tilhørerne, deres klassekammerater, synes at afsløre en 
holdning om at „lære for lærerens skyld“ fremfor at „lære for 
livet“ – sidstnævnte er et hæderkronet pædagogisk princip 
i Danmark i dag. I samme boldgade finder vi en anden klar 
forskel mellem Danmark og her, nemlig i undervisningsind-
hold og -metode. I det danske uddannelsessystem er nogle 
af de mest værdsatte værdier evnen til at tænke selvstæn-
digt og kritisk, analystisk evne, evnen til at danne subjektive 
meninger på baggrund af objektive fakta, evnen til at 
håndtere og overskue store mængder af data m.v. Følgelig 
fremelskes disse evner fra de allerførste niveuaer af folke-
skolen, hvor det at „lære at lære“ er en altoverskyggende 
målsætning, til tider på bekostning af håndgribelig, faktuel 
viden. I denne henseende står det danske uddannelsessys-
tem i direkte modsætning til det tjekkiske med dets kraftige 
fokus på reproduktion af faktuel viden. Begge systemer har 
deres fordele og ulemper; som lærer drømmer jeg selv-
følgelig om den ideelle syntese. Også selvom det skulle 
koste et par høflighedsfraser undervejs... 

Christel Tarber 

Christel Tarber (*1972) har boet i Prag i halvandet år og 
arbejder som udsendt dansk lektor ved Filosofisk fakultet på 
Karlsuniversitetet 
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KINEMATOGRAFIE SEVERSKÁ 

Velmi zajímavý je nový „český“ film, celovečerní 
debut islandského režiséra Börkura Gunnarssona. 
Gunnarsson je absolventem FAMU a žije v Praze.  

Napsal a natočil auten-
tický, přesvědčivý a zá-
bavný film ze života 
mladých lidí v českém 
prostředí: dobře odpo-
zorované české reálie 
doplnil mezinárodní 
profesionalitou. Nemám 
tím v úmyslu nijak urá-
žet český film, ale v Sil-
ném kafi prostě je ně-
co, co ho činí sebejistě 

mezinárodně přijatelným a srozumitelným. Ten film je 
český, ale zároveň vím, že by byl srozumitelný i zahra-
ničnímu publiku. Nepropadá někdy trochu infantilním 
vtípkům, které občas charakterizují nejnovější české 
filmy. Přitom je Silný kafe i dobrou komedií. 
Tento film proniká hluboko do jádra svých postav – 

je to zralé svědectví, které do českého prostředí přiná-
ší nadhled. Ten se ale především projevuje způsobem 
režijního vedení a výkony herců spíše než explicitním 
vyjadřováním nějakého „mezinárodního“ pohledu na 
svět. Své herce vede islandský režisér a scénárista 
opravdu jistou rukou. Film nabízí pohled zvenčí, a je 
tedy do určité míry „jiný“ – přitom však české realitě 
autor a režisér dobře rozumí. 
Silný kafe se částečně odehrává ve filmařském 

a hereckém prostředí. Je především studií mezilid-
ských vztahů – jeho protagonisté vůči sobě většinou 
jednají neohrabaně – dělají v mezilidských vztazích 
brutální chyby. 
Snímek začíná jednou velmi „českou“ scénou – pro-

ducent Honza vnutí do filmu, který se v Silném kafi na-
táčí, svou dívku jako mikrofonistku. Neurotický se-
bestředný režisér David (hraje ho až s určitou woo-
dyallenovskou inspirací Martin Hoffman) si mu teatrál-
ně stěžuje, že je tato mikrofonistka „úplně blbá“, že je 
nemožná a že pokud bude „na place“, nedokáže film 
dotočit. Producent režisérovi vysvětlí, že mikrofonistka 
je jeho dívka a režisér ji musí ve štábu strpět. Režisér 
se producentovi podvolí. 
Film čechovovsky pokračuje zdánlivě bez zápletky a 

soustřeďuje se na každodenní život několika mladých 
lidí. Na ulici se s velkým nadšením po mnoha letech 
shledají Češka Renata a Finka Maya a rozhodnou se 
vzít své partnery na výlet do Českého Šternberka, kde 
kdysi obě chodily do školy. Jejich milenci pro výlet ne-
projeví zrovna nadšení: Chorvat Tomislav, který má 

s Mayou značně bouřlivý vztah, prostě odmítne jet. 
Zůstane v Praze a sedí ve své oblíbené hospodě, než 
se nakonec rozhodne se do Českého Šternberka pře-
ce jen vydat. Režisér David vůbec nechce opustit 
městské prostředí: venkov ho nezajímá, je mu nepří-
jemný a obtěžuje ho. 
Během cesty i posléze plavby na kánoích po řece 

Sázavě se vztahy v mladé čtveřici vyvíjejí a krystalizu-
jí – mnoho situací baví svou komikou, jsou však i váž-
nou analýzou mezilidských vztahů. Zábavné a komic-
ké jsou některé neurotické monology režiséra Davida. 
Martin Hoffman vytvořil skutečně přesvědčivou posta-
vu sobeckého až odpudivého mladíka, s nímž se jeho 
dívka nakonec rozejde. 
Škola ve Šternberku je polorozpadlá a koupil ji po-

starší Islanďan. Ve vesnici shodou okolností bydlí 
i rodiče producenta Honzy, který, jak se ukáže, byl 
před mnoha lety prvním milencem Davidovy Renaty. 
V domě si výletníci i s producentem uspořádají mej-
dan. Renata naváže nový milostný vztah s romanti-
kem „Tichomilem“ Láďou z Českého Šternberka. Vši-
chni jsou nakonec po zásluze odměněni i potrestáni, 
závěr filmu však nepůsobí schematicky. Zajímavé jsou 
i okrajové postavy lidí starší generace, matka (Hana 
Maciuchová), která má citlivý literární vztah k „Ticho-
milovi“, a otec (Jiří Lábus), necitlivý primitiv, který se 
pořád jen dívá na televizi. 
V rámci přesného odpozorování partnerských vztahů 

porozuměl režisér dobře i vztahu mezi muži a dívkami: 
muži (snad kromě „Tichomila“) – ať jsou jakéhokoliv 
věku – vyznívají ve filmu většinou jako sebestřední, 
nepříliš citliví sobci, s jejichž dětinským chováním mu-
sejí mít ženy trpělivost. V tomto smyslu je otec, které-
ho dobře hraje Jiří Lábus, archetypální postavou. 
Zajímavé je, že pro české kritiky bylo poněkud ne-

přesvědčivé mezinárodní „obsazení“ filmu. Je skuteč-
ně realistické, aby polorozpadlou školu v Českém 
Šternberku vlastnil Islanďan? A jak často najdete 
v Praze Finku, která by chodila s Chorvatem a vzá-
jemně by se dorozumívali česky? Tento „mezinárodní“ 
aspekt Gunnarssonova filmu mi však nevadí. 
Trochu rušivě působí ve filmu jeho technická kvali-

ta – byl zjevně natočen co nejlevnějším způsobem ně-
jakou malou kamerou, která v celcích působí – zřejmě 
v důsledku své malé rozlišovací schopnosti – nezaos-
třeně. Kvalitě filmu to však neubírá. Herci, kteří ve fil-
mu hrají, jsou dosud v podstatě neznámí, alespoň pro 
filmového diváka. Byli však velmi dobře vybráni a i je-
jich zásluhou působí film velmi autenticky. 

Jan Čulík, Britské listy 

SILNÝ KAFE: FILM, KTERÝ OTEVÍRÁ ČESKOU KINEMATOGRAFII SVĚTU 
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V PRAZE MÁM KLID NA PRÁCI 

Börkur Gunnarsson (*1971) pocházející z islandské-
ho Garðabæru již několik let žije v Praze. Poprvé 
k nám přijel v listopadu 1998 kvůli své přítelkyni. Přes-
tože se s ní později rozešel, v Praze kvůli započatým 
a posléze nedokončeným studiím na FAMU zůstal – 
a dnes o návratu na Island ani neuvažuje. „Našel jsem 
tu skvělé kamarády a spolupracovníky, které bych na 
Islandu hledal těžko. Navíc mne tu nikdo nezná, takže 
mám klid na práci,“ vysvětluje Börkur a dodává, že ho 
tu drží i velmi podobná mentalita obyvatel. „Islanďané 
i Češi byli po dlouhá staletí malé porobené národy, 
z čehož vychází i podobný humor a styl uvažování,“ ří-
ká Börkur poněkud islandsky znějící češtinou. 
Silný kafe je Börkurův celovečerní debut, před tím 

natočil jen několik krátkých a televizních filmů. 
V Silném kafi řeší vztahy současných mladých lidí, 
které často troskotají na nedostatečné komunikaci či 
přehnaném očekávání partnerů. Tématem i svým ko-
mediálním žánrem se film řadí po bok snímků jako Jíz-
da či Samotáři. S druhým filmem jej navíc pojí i velmi 
podobné logo, mezinárodní obsazení i velký důraz na 
hudbu. Díky novým skladbám českých skupin South-
paw či Roe-deer patří právě hudební stránka k těm 
nejsilnějším z celého filmu. 
S realizací filmu kromě mnoha firem a Fondu pro 

rozvoj kinematografie pomohl i islandský honorární 
konzul v ČR a majitel pražské restaurace Reykjavík 
Þórir Gunnarsson. Stejně tak další islandský podnika-
tel Thor Thors (o experimentálním tanečním předsta-
vení jeho dcery Stefíi jsme psali právě před rokem), 
který bydlí v Českém Šternberku, a právě u nich se 
natáčela většina scén. 
Další Börkurův snímek, jehož pracovní název je Přá-

telství, byl měl do kin přijít na podzim příštího roku. Di-
váci se jistě mají na co těšit. 

Martin Benda, 30. 5. 2004 
foto SPI International 

www.silnykafe.cz 

režisér Börkur Gunnarsson v akci 
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O STÁTECH SEVERU NOVÉ KNIHY 

Na začátku května se na trh dostala dlouho oče-
kávaná populárně-geografická publikace, předsta-
vující jak pestrou a unikátní přírodu ostrova, tak 
i Island jako zemi, která, i když leží jakoby odstrče-
ná uprostřed oceánu, není uzavřená do sebe.  
Žije v sounáležitosti se světem, ale přitom si dokáže 

zachovávat vlastní bohatou identitu. Dýchne na vás 
atmosféra života jeho obyvatel, v kontextu drsných pří-
rodních podmínek, relativního bohatství i odlehlosti. 
Island je nejřidčeji osídlenou zemí Evropy. Téměř 

čtyři pětiny z rozlohy ostrova je stále v původním sta-
vu. To znamená členité pobřeží s množstvím zátok 
a fjordů, početná jezera a dravé ledovcové řeky, ne-
pravidelně tryskající gejzíry i sirné prameny, množství 
vodopádů a kilometry ztuhlých lávových polí ve vnitro-
zemí. 
Velká část rozlohy ostrova je pokryta ledovci, ale zá-

roveň jde i o oblast geologicky mladou a mimořádně 
vulkanicky aktivní. Tento kontrast je patrný v islandské 
krajině na každém kroku a čtenář do ní může nahléd-
nout prostřednictvím množství hezkých fotografií. Kni-
ha dvojice zkušených autorů je však víc než kolekcí 
fotografií drsné přírody z turisticky nejznámějších míst. 
Oba se na Island pravidelně vrací a navštívili ostrov již 
mnohokrát. Proto ho mohli představit v barvách, které 
krátkodobí návštěvníci nemají šanci poznat. Můžeme 
nahlédnout do života současných Islanďanů, vyrazíme 
uprostřed prosince s rybáři na moře, prožijeme den po 
dni na islandské farmě... 
Knížka Island – soulad protikladů vychází v na-
kladatelství Mladá Fronta a k dostání je za 349 Kč. 
 

RYBÁŘI 

Čtyři hodiny ráno v pustém dalvickém přístavu. Stu-
dená tma. Za chvíli se z ní ale vynořuje Gunnlaugur 
řečený Aly s velkou termoskou pod paží. První, co Aly 
udělá, když přijde na loď, je, že nastartuje motor 
a zapne počítač, na jehož obrazovce se objeví známé 
logo Windows 98. Dřevěné lodě jsou dnes minulostí. 
Nahradily je tovární plastové trupy s moderní elektro-
nickou výbavou a silným motorem. Přijíždí vyso-
kozdvižný vozík a Aly nakládá několik beden s ledem. 
Za chvíli přichází Jón, druhý člen posádky, a můžeme 
vyrazit. Loď je rok stará, dlouhá devět metrů a vybave-
ná nejnovější technikou. Aly mi ukazuje podrobnou 
námořní mapu, která se zobrazuje na monitoru počíta-
če. Podle potřeby lze její výřezy zvětšovat nebo zmen-
šovat. Na mapě jsou díky připojenému satelitnímu při-
jímači různobarevnými čarami zobrazeny místa lovu 

v několika mi-
nulých týd-
nech. 
Po vyplutí 

obstarává Jón 
nějaké věci na 
palubě a pak 
zalézá do mi-
niaturní kajuty 
na přídi, aby 
urval ještě pár 
hodin spánku. 
Než dopluje-
me do míst, 
kde by podle 
zkušeností z 
posledních dní 
mělo být nej-
víc ryb, bude 
to trvat přes 
dvě hodiny. 
Aly kormidluje 
loď téměř po paměti a cestou nám ukazuje světla ma-
jáků na ostrůvku Hrísey a na konci Eyjafjordu. Na ra-
daru vidíme několik teček – asi kolegové. Až za pár 
minut jsou patrná i jejich poziční světla. Stále plná 
tma. Na monitoru můžeme kontrolovat svou polohu, 
která se vykresluje na mapě v reálném čase. Díky 
technice víme, že k našemu dnešnímu cíli zbývá ještě 
20 mil a současnou rychlostí 17 uzlů tam budeme za 
66 minut… 
Aly si zvětšuje výřez mapy na monitoru, až je na 

něm jen bílá plocha. Ukazuje, kam dnes míříme. Ne-
chápeme, podle čeho to na bílé ploše určil. S trackbal-
lem, ovládajícm počítač místo obyčejné počítačové 
myši, si rozumí stejně jako s kormidlem. Říká, že na 
moře ho otec vzal poprvé, když mu bylo sedm let. Léta 
pracoval na velkém trajleru, před deseti lety dokonce 
odešel na pár let na farmu do Dánska. Prý chtěl zkusit 
zase něco jiného. Teď strká do CD přehrávače stříbr-
ný kotouček a malou kabinou zaduní tvrdý rock. Asi 
aby neusnul. Na moři byli s Jónem i včera. 
V půl sedmé jsme na místě. Budeme chytat techni-

kou zvanou long line, něco jako na těžko. Na palubě 
máme 23 balíků šňůr dlouhých 200 metrů. Jón si bere 
oblek z tlusté pogumované tkaniny a jde na záď. Na-
vazuje první „lajnu“ k bójce se závažím a nasazuje 
první svazek s dvěma stovkami ostrých háčků pod ja-
kýsi velký trychtýř. Do něj sype první kbelík návnady – 
drobné kousky rybího masa. Aly snížil otáčky motoru 
a kormidlem udržuje loď v přímém směru. Na zádi vy-
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hazuje Jón bóji do moře. První šňůra s háčky se začí-
ná tahem vody sama odvíjet. Přitom musí každý há-
ček proletět spodní částí trychtýře s návnadou, kde si 
okamžik před tím, než skončí v moři, zasekne sám je-
den z kousků masa. Jón se má co otáčet. Každou 
chvíli je třeba doplnit návnadu nebo navázat další šňů-
ru s háčky. 
Než tímto způsobem položíme celých téměř pět kilo-

metrů návnad, pomalu se rozední a je možné zhas-
nout velký pracovní reflektor, osvětlující palubu devíti-
metrového člunu. Na čtyři a půl tisíce háčků 
s návnadou čeká asi metr od mořského dna na hlado-
vé ryby. Právě u dna by měly být ty největší. Samotné 
háčky jsou umístěny asi metr od sebe na dalším asi 
80 centimetrů dlouhém lanku, které je teprve připevně-
no k centrální šňůře. To nám včera pyšně ukazoval 
Mumi. Nově si pořídil boční lanka s volně otočným 
uchycením z nerezové ocele, které znemožňuje, aby 
ho chycená ryba ukroutila. Jeden kousek prý přijde na 
20 dolarů. 
Teď máme čas na krátký oddech. Ryby potřebují ale-

spoň tři hodiny na to, aby si návnadu našly. S klade-
ním jsme začali před více než dvěma hodinami, takže 
za další hodinu můžeme začít tahat první šňůru. Aly ří-
ká, že na velkém trajleru se dá vydělat ještě víc než 
tady. Tato práce má prý zase výhodu v tom, že je ale-
spoň každý den doma. Z pochopitelných důvodů má 
mnoho mužů pracujících na moři manželské problé-
my… I práce je prý na malé lodi zajímavější. Může ří-
dit loď, pod ruku mu přijde více druhů ryb a během 
dne je svým vlastním pánem. 
Několik mil od břehu, nad kterým se teď, krátce po 

jedenácté hodině, konečně objevilo slunce, jsou sluš-
né vlny a s lodí, která má vypnutý motor, to docela 
houpe. Nic pro slabé žaludky. Paluba se začíná při-
pravovat na vytahování úlovku. Na boku se vyklápí ja-
kýsi naviják, připravují se prázdné plastové kontejnery. 
Podle přesné satelitní navigace nacházíme první polo-
ženou bóji. Jón vytahuje na palubu konec šňůry a za-
kládá ji do navijáku. Loď pomalu pluje na volnoběžné 
otáčky a buben navijáku vytahuje na palubu první háč-
ky. Několik prvních je prázdných, ale pak je tu první 
treska, za ní další a pak už to jde ráz naráz. Ryba je 

vytažena k bubnu, kde se jí vytrhne z huby háček 
a ona sklouzne do jakési velké vyvýšené bedny upro-
střed paluby. Aly stojí na boku lodi s krátkou tyčí s ost-
rým zahnutým hákem na konci a kontroluje ryby, které 
jsou jedna po druhé vytahovány na palubu. Čas od ča-
su nějaký větší kousek zasekne a pomůže mu nahoru, 
aby se ryba během asi dvoumetrové cesty z vody 
k bubnu neutrhla. Zatím Jón stojí u bedny s ostrým no-
žem v ruce. Bere jednu rybu za druhou a prořezává 
jim „hrdlo“, pokud se tomu tak u ryby dá říkat. Pak je 
třídí podle druhu i velikosti do několika kádí napuště-
ných vodou. Ryby ve vodě vykrví, takže do přístavu je 
už přivezou pěkně čisté a lesklé. Takhle to půjde bez 
přestávky dalších více než sedm hodin. Průměrná dél-
ka ryb je 45 až 65 centimetrů a váha cca 2,5 až 3,5 ki-
logramu. Největší kusy měří 70 centimetrů a váží 5 až 
6 kilogramů. 
Naviják se vždy musí zastavit jen na co nejkratší do-

bu, kdy je potřeba rozvázat jednotlivé šňůry a uklidit je 
do vaku. Již vykrvené ryby pak Aly s Jónem hází do 
kádí v podpalubí. Když se ryby nahromadí, vypne Aly 
na chvíli naviják, vezme do ruky nůž a pomůže Jónovi. 
Několikrát se stane, že se treska utrhne z háčku 
a spadne zpět do vody dřív, než ji šňůra vytáhne na 
palubu. Aly bleskurychle vytahuje připravenou dlouhou 
tyč se čtyřzubcem a naklání se přes palubu, aby ji 
chytil. Jednou se mu to nepodaří, tak neváhá dát zpět-
ný chod, aby nepřišli ani o tu jednu jedinou průměrně 
velkou tresku. Trochu mě to překvapuje, protože z to-
ho množství ryb, které během jednoho dne dva muži 
vytáhnou z moře, jde o malý zlomek celkového úlovku. 
„Good fish, good price,“ vysvětluje to později svou 
úspornou angličtinou Aly. Na Islandu asi neříkají, že 
správná hospodyňka pro pírko i přes plot skočí, ale 
spíše pro tresku i zpátky zacouvá… Slunce už zase 
dávno zašlo za zasněžené svahy fjordu na obzoru, ale 
bude trvat ještě pár hodin, než bude poslední dnešní 
úlovek na palubě. 
Do přístavu v Dalvíku se vracíme až v devět hodin 

večer. Oba chlapi jsou unaveni, ale očividně spokoje-
ni. V podpalubí vezeme pět tun ryb. Převážně tresek, 
pár beden redfish (okouník mořský, lat. sebastes mari-
nus) a pár desítek platýzů. Běžný denní úlovek je od 

dvou do čtyř tun. Dnes si oba vydě-
lali 80 tisíc. Průměrná islandská mě-
síční mzda se přitom pohybuje ko-
lem 130 tisíc. Mumiho loď ročně vy-
loví asi 600 tun ryb. Když přirážíme 
k molu, už na nás Mumi čeká s ně-
kolika dalšími pomocníky. Malým je-
řábem se z lodě vykládají bedny s 
rybami a vysokozdvižným vozíkem 
se odvážejí do skladu. To už ale ob-
starají jiní. Aly a Jón odcházejí do-
mů. Dnes byl dobrý den, tak zítra je-
dou zase. Dneska jsme jim přinesli 
štěstí, tak prý máme přijít zas. Ráno 
ve čtyři zase na molu… 

ukázka a fotografie z knihy 
Jakuba Havla a Hynka Adámka 

Island – soulad protikladů 
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KNIŽNÍ KOUTEK KNIŽNÍ KOUTEK 

Neuvěřitelně plodná překladatelka z finštiny zná-
má především téměř každoročním překladem další 
z Waltariho knížek vydává další knížku, tentokrát 
to je román Vždycky jedna noc. 
Využívá v ní mimo jiné zážitky ze svého několikaleté-

ho diplomatického působení na českém velvyslanectví 
v Helsinkách. Knížka vychází opět v havlíčkobrod-
ském nakladatelství Hejkal. 
Román vypráví o snech a touhách nejenom mladých 

žen a odehrává se v Česku a Finsku. Jádrem děje je 
příběh mladé a naivní Češky Ilony, která se výhodně 
vdá za manažera globální Firmy. Brzy se však ukáže, 
že všechno je trochu jinak a že ani život v blahobytné 
zemi Evropské unie nevyřeší všechny problémy. 
„Neosobní vypravěčka předkládá v neveselém příbě-

hu osudy a hlavně myšlenky tří velmi si nepodobných 
žen,“ píše Olga Stehlíková na stránkách Lidových no-
vin. „Ačkoli mužské charaktery zůstanou zcela nezná-
mé a nedovíme se o nich víc, než co se vejde do úvah 
s nimi spojených hrdinek, ani jedno pohlaví nevychází 
v nasnadě jsoucí bilanci právě pozitivně... Styl vyprá-
vění je přitom dobrou alternativou k útočně i latentně 
feministickým knihám některých současných autorek.“ 
 

UKÁZKA Z KNÍŽKY 

„Strašně moc vám děkuju, jste moc hodný, že jste 
v neděli dopoledne přijel,“ řekla Ilona, když vyšli před 
teď už úplně opuštěnou budovu terminálu. I ulice ko-
lem vypadala opuštěně. Dopoledne se pomalu přehu-
povalo do nedělního poledne. Po tramvaji nebylo ani 
stopy a na zastávce nikdo nečekal, ale na kraji parko-
viště čekaly dva taxíky. 
„No počkejte, to není tak jednoduchý,“ usmál se kon-

zul shovívavě a pobaveně. Ilona se zastavila a Sinikka 
jí zase pustila ruku. 
„Máte tady auto?“ 
„Ne... manžel... chtěla jsem jet taxíkem,“ mumlala 

Ilona, ale konzul se zase tak shovívavě usmál a vedl 
je obě k tmavě modrému mercedesu... 
„Ale proč mě vlastně nechtěli pustit?“ zeptala se pak. 

Jeli teď po západní výpadovce směrem k okruhu. Kar-
hula byla opravdu daleko a konzul to ještě z větší dál-
ky objížděl, jel na východ přes západ. 
„To je velice komplikovaný a nebude jednoduchý to 

vyřešit,“ zvážněl konzul. „Jste tady už skoro tři měsí-
ce,“ dodal, když viděl Ilonin tázavý a nechápavý po-
hled. Každému říkal, že ve Finsku má bezvízový režim 
na rozdíl od Česka přesná pravidla a že kdo tady chce 
být déle než tři měsíce, musí si vyřídit povolení 
k pobytu a je to jeho věc, ne věc velvyslanectví, ale ta-

hle mladá žena mu jednak byla docela sympatická 
a hlavně měla za muže ředitele Firmy, a pokud to byla 
pravda – konzul Peterka jí zatím moc nevěřil – , byl by 
to velice cenný kontakt. 
„Stavte se za mnou zítra na úřadě, zajedeme na cizi-

neckou policii,“ řekl, když Ilonu a mlčenlivou Sinikku 
vysadil na parkovišti mezi paneláčky. 
„Na jakém úřadě?“ zeptala se vyděšeně Ilona 

a konzul se rozesmál. „No přece na ambasádě, vidíte, 
práce člověka tak pohltí, že mu uniká realita,“ vysvětlil 
ne úplně logicky. 
„A kde tu ambasádu najdu?“ troufla si Ilona na další 

otázku. 
„Vy jste se tam ještě nebyla podívat?“ teď se zase 

konzul zatvářil skoro vyděšeně, jak mohla Ilona něco 
tak důležitého opomenout. Sáhl do kapsy a podal jí vi-
zitku. „Je to nedaleko přístavu, Armfeltintie 14,“ řekl. 
„Moi,“ laškovně zamával Sinice, nasedl do mercedesu 
a odjel. 
Ilona mu taky chtěla dát vizitku, ale našla ji pozdě 

a stejně žádnou svoji neměla, jen Ilmariho ještě 
z Malajsie a tam by musela místo Ilmari napsat Ilona 
a místo Kuala Lumpur Karhula, vlastně to znělo doce-
la podobně. 
„Víš, kdo to byl?“ zeptala se Sinikky. 
„Ne,“ řekla Sinikka – krátce, ale ne odmítavě. Už byly 

doma. Ilona vytáhla z ledničky mrkvovou krabici. Tohle 
jídlo s podivným názvem si oblíbila a líbil se jí i název. 
Byl to slaný mrkvový nákyp v alobalové vaničce, stači-
lo ho jen ohřát v mikrovlnce a pak na něj nandat hus-
tou kysanou smetanu. I Sinikka měla mrkvovou krabici 
ráda. 
„To byl český konzul, víš, a já jsem taky z Česka,“ 

vysvětlovala Ilona... 
 
Pokud knížku neseženete u svého knihkupce, dá 
se objednat na adrese Nakladatelství Hejkal, Dolní 
153, 580 01 Havlíčkův Brod za 169 Kč. ISBN 80-
86026-26-4. Internet.adresa http://www.hejkal.cz 
 
Markéta Hejkalová (*1960 v Praze) zakladatelka 

a ředitelka Podzimního knižního trhu v Havlíčkově 
Brodě, překladatelka z finštiny (Mika Waltari), autorka 
novely Mimo mysu, knížky pro děti Šli myšáci do svě-
ta, románů Ženy a cizinci na konci tisíciletí a Vždycky 
jedna noc a naučné knížky Finsko, kterou vydalo na-
kladatelství Libri v edici Stručná historie států. 

MARKÉTA HEJKALOVÁ: VŽDYCKY JEDNA NOC 
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ARNALDUR INDRIÐASON: 
SEVERNÍ BLATA 

Island je všeobecně znám jako nekonfliktní ze-
mě, kde se zločiny nevedou, vraždy dvojnásob. 
O to více člověka překvapí žánr detektivky, kde 
reykjavícký komisař Erlendur vyšetřuje vraždu.  
Nakladatelství MOBA přináší svým čtenářům 

a milovníkům napětí novou edici severských detekti-
vek. První z této řady je islandský román Arnaldura In-
driðasona Severní blata, který získal v roce 2002 
prestižní cenu Glasnyckel (Skleněný klíč) každoročně 
udělovanou nejlepší severské detektivce. Jeho druhý 
detektivní román Dech smrti byl nominován na tuto ce-
nu v roce 2003. 
„...na počátku to vypadalo jako úplně obyčejná vraž-

da. Ve svém bytě na předměstí Reykjavíku byl nale-
zen mrtvý starý muž a nikdo se nenamáhal zakrývat 
stopy či předstírat, že zemřel vlastní rukou. Případem 
je pověřen komisař Erlendur Sveinson z reykjavícké 
kriminálky. Mrtvý žil sám a neměl nikoho blízkého, 
sousedé nevědí nic. Jediným vodítkem tedy zůstává 
podivný vzkaz „Já jsem ON“ nalezený u těla a malá 
amatérská fotografie dětského hrobu ve věcech ne-
božtíka. Důležitou informaci o osobnosti oběti poskyt-
ne vyšetřovatelům i její počítač, v němž najdou nepře-
bernou zásobu pornofilmů...“ 
Pro českého čtenáře znamená román kromě strhují-

cího zážitku i neobyčejně zajímavou, pravdivou 
a nepřikrášlenou exkurzi do poněkud vzdálené 
a exotické každodenní islandské reality. 
 

UKÁZKA Z KNÍŽKY 

Lilo jako z konve, když Erlendur a Sigurdur Óli vy-
skočili z auta, vyběhli po schodech k domu pro několik 
rodin v Stígahlí a zazvonili. V autě se chvilku rozmýš-
leli, jestli nemají ten nejhorší déšť přečkat v suchu, ale 
Erlendur neměl chuť vysedávat v autě a vyběhl ven. 

Sigurdur Óli se pustil za ním. Ve vteřině byli promoče-
ní na kost. Voda crčela Sigurdurovi Ólimu z vlasů na 
šíji a dál na záda a on se nevraživě díval na Erlendu-
ra, zatímco čekali, až jim někdo otevře. 
Vyšetřovatelé, kterým byl případ zavražděného sta-

rého pána přidělen, měli brzy ráno poradu, na které 
diskutovali o různých možnostech. Jedna teorie byla 
založená na předpokladu, že byl Holberg zavražděn 
bez motivu a že se jeho vrah předtím nějakou dobu, 
možná i několik dní, potloukal po okolí. Zloděj, který 
hledal možnost, jak vniknout do domu. Zaklepal u Hol-
berga, aby zjistil, jestli je někdo doma, a když mu Hol-
berg otevřel, ztratil nervy. Vzkaz, který po sobě zane-
chal, měl za cíl pouze zmást policii, žádný jiný význam 
neměl. 
Ve stejný den, kdy našli Holberga mrtvého, přišlo 

hlášení o nějakém mladíkovi v zelené bundě s kapuci, 
který přepadl dvě starší ženy – dvojčata. Dostal se ně-
jak na schodiště a pak u nich zaklepal. Když mu ote-
vřely, vnikl do bytu, přibouchl za sebou dveře a chtěl 
po nich peníze. Když mu nevyhověly, uhodil jednu z 
nich pěstí do obličeje, druhou shodil na zem a kopal 
do ní, a pak utekl. 
Z mluvítka se ozval hlas a Sigurdur Óli řekl, kdo jsou. 

Ozval se bzučák a dveře se otevřely. Chodba byla 
osvětlená jen slabě a bylo to tam cítit, jako když se v 
domě dlouho neuklízí. Když vyšli do druhého patra, 
stála jedna z žen ve dveřích a čekala na ně. 
„Už jste ho dopadli?“ zeptala se jich. 
„Bohužel ne,“ řekl Sigurdur Óli a zavrtěl hlavou. „Ale 

rádi bychom o něm s vámi...“ 
„Už ho chytili?“ bylo slyšet z bytu a další exemplář 

téže ženy se objevil ve dveřích. Bylo jim asi sedmde-
sát, obě na sobě měly černé sukně a červené roláky a 
obě měly prošedivělé natupírované vlasy.Jejich kulaté 
obličeje se leskly a byly plné očekávání. 
„Ne, ještě ne,“ odpověděl Erlendur. 
„Takový chudák,“ řekla žena číslo jedna. Jmenovala 

se Fjóla a pozvala je dál. 
„Ještě ho lituj,“ řekla žena číslo dvě, která se jmeno-

vala Birna, a zavřela za nimi dveře. „Byl to darebák, 
který ti jednu vrazil a vypadal odporně. Tak jakýpak 
chudák.“ 
Vyšetřovatelé se usadili v obývacím pokoji a střídavě 

se dívali z jedné ženy na druhou. Byt byl malý. Sigu-
rdur Óli si všiml dvou sousedících ložnic. Z obývacího 
pokoje bylo dveřmi vidět do malé kuchyně... 
 
Pokud knížku neseženete u svého knihkupce, dá 
se objednat na adrese MOBA, zasílatelská služba, 
Kotlářská 53, 602 00 Brno za 189 Kč. ISBN 80-243-
1324-3. Internet. adresa http://www.mobaknihy.cz 
 
Arnaldur Indriðason (*1961) patří ve své vlasti 

k předním autorům žánru a jeho kriminální romány 
jsou vysoce hodnoceny. Pracoval jako novinář 
a filmový kritik u největších islandských novin Morgun-
bladid. Dnes žije jako spisovatel na volné noze 
v Reykjavíku a s velkým úspěchem vydává své romá-
ny. Autor se díky ocenění řadí k elitě, jako jsou Hen-
ning Mankell, Hakan Nesser, Ake Edwardson a Kjell 
Ericsson. 
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KALEIDOSKOP 1. SEVERSKÝ 
ZÁKAZ KOUŘENÍ V NORSKU 

Norsko se úderem půlnoci na 1. června 2004 sta-
lo druhou evropskou zemí, která vyrazila do tvrdé-
ho boje s kuřáky.  
Podobně jako v Irsku si tamní konzumenti tabáku od 

úterý nevychutnají svou cigaretu, doutník a jiné tabá-
kové výrobky v barech a restauracích. 
„Je to milník v naší zdravotní politice. Za pár let se 

ohlédneme zpět a budeme si klást otázku, proč jsme 
to proboha neudělali již mnohem dříve?“ prohlásil tam-
ní ministr zdravotnictví Dagfinn Høybråten. Vláda zá-
kon oficiálně zdůvodnila potřebou chránit zdraví číšní-
ků, kuchařů, majitelů a dalších zaměstnanců restaura-
cí před následky pasivního kouření. Reklama proti 
kouření, která v Norsku běží, poukazuje na to, že po 
desetiletích, kdy návštěvníci restaurací neomezeně 
holdovali nikotinovému opojení, dluží personálu proti-
službu. 
V Norsku kouří více než čtvrtina dospělých. Od roku 

1988 se v zemi kouření omezuje, je zakázáno i na dal-
ších veřejných místech, jako jsou kanceláře, výtahy 
a dopravní prostředky. Na rozdíl od Irů ale Norové vět-
šinou opatření vlády podporují. Může za to také sku-
tečnost, že zatím mohou kouřit venku a na veřejných 
prostranstvích. 
Norské opatření vychází ze studií, které poukazují na 

škodlivé následky pasivního kouření. Tím trpí zejména 
nekuřáci, kteří musí v zakouřených prostorách pobý-
vat. Například podle zprávy, kterou vydalo americké 
ministerstvo zdravotnictví v posledním květnovém týd-
nu, ohrožují tabákové výrobky téměř každý orgán 
v těle, dokonce i takové, u kterých se to dříve nepřed-
pokládalo. Zvyšuje se i nebezpečí rakoviny děložního 
čípku, ledvin, slinivky břišní či žaludku. Tabákové vý-
robky mohou přispívat i ke vzniku zápalu plic či u žen 
zvýšit riziko rakoviny prsu. 

ms + denní tisk, 1. června 2004 

NORSKÝ KRÁL NA ZNÁMKÁCH 

Mezi členy Severské společnosti se jistě najde řada 
sběratelů nejmenších grafických listů – poštovních 
známek. Norská pošta je známá svojí velmi rozumnou 
ediční politikou, vzpomeňme jenom na dlouhodobě vy-
dávanou poštovní trubku. 3. července minulého roku 
bylo stoleté výročí narození norského krále Olava V., 
otce dnešního Haralda V. 
Jako téměř každý severský monarcha moderní doby 

byl i král Olav V. svým lidem velmi oblíbený, 
v neposlední řadě proto, že se věnoval oblíbených se-
verským sportům. Byl znám jako výborný lyžař 
a milovník vodních sportů. Vynikal v běhu a věnoval 
se i skoku na lyžích. Byl velmi vytrvalý a odvážný 
v jízdě na plachetnici. Jeho největší a nejznámější 

úspěch v tomto sportu je zlatá medaile na olympij-
ských hrách v Amsterodamu v roce 1928. 
Za svoji velkou popularitu byl svým lidem zván 

„lidovým králem“. Norská pošta vydala již dříve na 
poštovních známkách dvanáct motivů z jeho života. Je 
to série, kterou každý filatelista jistě ocení. 

Jaroslav Tejkal 

 

VLÁDA ODSOUHLASILA PRONÁJEM 
ŠVÉDSKÝCH GRIPENŮ 

Česká vláda schválila pronájem 14 stíhaček Gri-
pen že Švédska.  
Podle ministra obrany Miroslava Kostelky kabinet 

souhlasí s podobou smluv o desetiletém pronájmu. 
Kostelka doplnil, že ČR bude pronajímat 12 jednomíst-
ných letounů Jas-39 Gripen C a dva nové dvoumístné 
Jas-39 Gripen D. „Chci prohlásit, že letoun skutečně 
splňuje podmínky interoperability v rámci NATO, má 
systém identifikace vlastní-cizí, bude schopen tanko-
vat za letu, komunikuje v angličtině a nemá problémy 
s létáním za špatných povětrnostních podmínek,“ řekl 
ministr k výhradám, které se na gripeny snášely před 
definitivním rozhodnutím. Zdůraznil, že stíhačky jsou 
určeny pro protivzdušnou obranu státu a nebudou vy-
užívány v akcích proti cílům na zemi. Česká strana za 
ne zaplatí 19,65 miliardy korun, součástí smluv jsou i 
programy zpětných investic do české ekonomiky. Sou-
částí kontraktu je také víceúčelový simulátor, systém 
plánování misi, kompletní technické zabezpečení le-
tounů, výcvik pozemního i létajícího personálu a kom-
pletní logistický servis po dobu deseti let. „Proti naším 
původním požadavkům je do ceny zahrnut i dodatečný 
výcvik personálu v hodnotě zhruba 50 miliónů korun. 
Švédská strana navíc předá výsledky švédského vý-
voje a výzkumu v hodnotě 450 miliónů korun,“ řekl mi-
nistr. Po deseti letech se letouny vrátí do Švédska. 

Radio Praha, 9. června 2004 

 



Severské listy 2/04 - 27 

Michael Stanovský 
nakladatelství, vydavatelství 
Dřenice 51 
537 01  Chrudim 
Czech Republic 

Závazně objednávám Severské listy 
jednoroční předplatné (4 čísla) 
za cenu 145 Kč (do zahraničí 325 Kč nebo 11 €)   *) 

*) nehodící se škrtněte 

Jméno a příjmení: 
 
 
 
 
Adresa: 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis: 

SEVERSKÉ LISTY • ČÍSLO 2/2004 

Vychází čtvrtletně, ročník 7 (Sobí noviny ročník 14) 
Obsah článků nevyjadřuje nutně stanovisko redakce, 
autor odpovídá za obsah a ručí za uváděné informace. 
Materiály zde uveřejněné podléhají platnému 
autorskému zákonu. Přetištění článků z časopisu je 
možné pouze s uvedením zdroje. Redakce žádá, aby 
byla o každém takovémto použití informována. 

Vydává: Severská společnost, IČO: 18627234 
ve vydavatelství Michael Stanovský, IČ: 44437773 

Adresa redakce: Dřenice 51, 537 01 Chrudim 
email: info@severskelisty.cz 
Internet: www.severskelisty.cz 

Šéfredaktor a editor: Michael Stanovský,  
tel: 603 538 168, 466 652 460, 
email: stanovsky@severskelisty.cz 

Redaktor a tajemník redakce: Pavel Dobrovský, 
tel: 607 686 940, 271 961 752, 
email: dobrovsky@severskelisty.cz 

Jazyková spolupráce: Saša Daňková 
Sazba: YMS software 
Osvit: KOZEL pre-press studio Pardubice 
Tisk: Tiskárna Grafion Pardubice 
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15. května 2004 
Vychází dne 20. června 2004 
Rozšiřuje a předplatné vyřizuje administrace: 
Severské listy, Dřenice 51, 537 01 Chrudim 
nebo na internetu www.severskelisty.cz/abonence 

Cena včetně poštovného: 40 Kč, do zahraničí 3 € 
Pro členy Severské společnosti zdarma. 
Redakční uzávěrky: 1.3. - 15.5. - 1.9. - 15.11.2004 
 
REGISTRACE: ISSN 1212-5385, MK ČR E 8208 

SEVERSKÉ LISTY PŘEDPLATNÉ 
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU  

Předplatné časopisu na jeden rok (4 čísla) činí v České 
republice 145 Kč, do zahraničí 325 Kč (nebo 11 €). 

Objednávku proveďte pomocí dole vytištěného objedna-
cího lístku nebo elektronickou cestou z Internetu na 
adrese: www.severskelisty.cz/abonence. Časopis si 
můžete objednat i telefonicky na mobilním čísle 
603 538 168. Další informace spolu se zálohovou fak-
turou Vám doručíme po přijetí objednávky. 
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ČLENOVÉ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Členové Severské společnosti mají předplatné Sever-
ských listů zdarma v rámci členství. Časopis je jim za-
sílán až poté, co uhradí roční členský příspěvek. 

Veškerou agendu Severské společnosti včetně rozesí-
lání pozvánek vyřizuje sekretářka Jana Kypová, 
tel: 235 300 005, email: sekretarka@severskelisty.cz 

Agendu brněnské pobočky vyřizuje tajemnice Věra 
Konrádová, tel: 543 240 728. 

 
PŘIHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Přihlášku si vyžádejte na adrese Severská společnost, 
Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15 — nebo na 
Internetu: www.severskelisty.cz/prihlaska 

Členské příspěvky vyřizuje hospodářka Severské spo-
lečnosti Daniela Mikulejská, tel: 220 383 472 
email: hospodarka@severskelisty.cz. 
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RESTITUCE V GRÓNSKU 

Nejen u nás jsou problémy s restitucemi, nejen 
v Sovětském svazu byli lidé násilně přesídlováni. 
Koncem května přinesly tiskové agentury zprávu 
o skupině grónských Inuitů (Eskymáků), kteří svůj 
letitý spor s dánskou vládou chtějí řešit u Evrop-
ského soudu pro lidská práva v Haagu. 

Z oblasti Thule, z místa, kde mají dnes Spojené státy 
jednu z největších vojenských základen, byli před půl-
stoletím místní obyvatelé proti své vůli přestěhováni 
o více než sto kilometrů severněji. Asi 250 členů sdru-
žení Hingitaq 53 (sdružení Deportovaní z roku 1953) 
se léta marně od Dánska domáhá restituce svých po-
zemků a odškodnění za vynucené přesídlení. V úterý 
25. května 2004 podali žalobu k haagskému soudu, 
oznámil advokát žalujících Christian Harlang. 
Grónsko tvoří autonomní součást Dánského králov-

ství. Zákonodárným sborem je 21členný parlament. Fi-
nanční i zahraniční po-
litika je však v rukou 
dánské vlády. Nedávno 
se Kodaň i autonomní 
grónská vláda dohodla 
s americkou armádou 
na modernizaci vojen-
ské základny v Thule a 
její začlenění do pro-
jektu protiraketové ob-
rany. 

ms + denní tisk, 27. 
května 2004 

 

KALEIDOSKOP 2. SEVERSKÝ 

Již přes 50 let slouží grónská zákadna Thule americké-
mu letectvu a námořnictvu.. foto www.thuleforum.cz 

STOTISÍCILETÍ OBYVATELÉ GRÓNSKA 

Tým amerických vědců vedený Vanyou Mitevo-
vou a Jeanem z Pensylvánské univerzity, který 
prováděl výzkum na grónských ledovcích, objevil 
mimořádně staré mikroby. Svůj objev oznámili na 
neworleánském zasedání Americké mikrobiologic-
ké společnosti a koncem května 2004 o něm infor-
moval i odborný časopis New Scientist. 
Tyto odolné mikroby přežily v ledu nejméně sto dva-

cet tisíc let. A přitom nešlo o náhodu, jeden krychlový 
milimetr ledu obsahoval až deset miliónů mikrobů. Me-
zi největší překážky, s nimiž se primitivní organismy 
musely za statisíce let své existence vypořádat, patřily 
věčný mráz, sucho, vysoký tlak, nedostatek kyslíku 
a velmi nízká koncentrace živin. 
Výzkumy na ledovcích jsou z vědeckého hlediska 

nesmírně zajímavé. Až několik kilometrů tlustá ledov-
cová vrstva obsahuje ve spodních partiích nesmírně 
staré, a přitom poměrně dobře zakonzervované usa-
zeniny. Ledovec totiž nevzniká zmrznutím vody, je to 
sníh, který postupem času dosáhne tak velké tloušťky, 
že vlivem vzniklých velkých tlaků postupně tvrdne, až 
se ledu podobá. Na zemský povrch každoročně spad-
ne určité množství sněhových srážek. V chladných ob-
lastech nestihnou roztát, další rok se přidá další vrstva 
a mohutnost sněhové přikrývky roste. Ve spodních 
vrstvách se díky narůstající hmotnosti sněhová vrstva 
stlačuje, nejprve vzniká forma sněhu podobná těžké-
mu firnu, který dobře znají lyžaři, v další fázi se ze 
sněhu stává „téměř“ led, forma, které říkáme ledovec. 
Na povrch země nepadá jen sníh, ale usazují se tu i ji-
né látky, například prach, v dobách velkých sopečných 
výbuchů i popel a také různé mikroorganismy, kterých 
je i v polárních oblastech ve vzduchu spousta. Všech-
ny tyto usazeniny se spolu se sněhem zhutňují 
v ledovec. Pokud nenastane výrazné tání, jsou uvěz-
něny v ledu téměř navždy. Vědci se k nim dostávají 

pomocí vrtů. Čím je ledovec mohut-
nější a čím je vrt hlubší, tím starší jsou 
sedimenty, které je možno prozkou-
mat. 
Vědecký tým při laboratorní analýze 
nalezených mikroorganismů zjistil, že 
v minimálně patnácti případech se 
jedná o nové, doposud neznámé dru-
hy. Rozměry většiny objevených mik-
roorganismů navíc nepřesahovaly ani 
tisícinu milimetru, jsou tedy téměř de-
setkrát menší, než dnešní známé dru-
hy. Přitom není zcela jasné, zda jde 
opravdu o trpasličí mikroorganismy, 
nebo o dlouhými léty „vyhublé“ verze 
běžně velkých mikroorganismů. 

ms, 31. května 2004 
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ČÁST ČTVRTÁ – LÉTO 

Když jsem opustil „Zemi okounů“, abych se na-
krátko vrátil tam, kde jsem prožil z největší části tři 
předcházející roční období, čekalo mě tam na pev-
nině velké překvapení. Za tu dobu, co jsem se po-
hyboval po tři neděle z ostrova na ostrov, od po-
břeží do vnitrozemí rychle jako nikdy předtím, za 
tu dobu se změnilo hodně.  
Možná i proto, že oproti „Zemi okounů“ byly stromy 

vyšší, a co bylo zelené, bylo zelenější, zdálo se, že 
jsem byl na cestách mnohem déle. Vítr, co ošlehával 
všechno, co mu přišlo do cesty, jsem nechal kdesi za 
sebou. Zde vládl klid, který sálal jako teplo z vyhřátých 
skal spolu s vůní pryskyřice borovic. 
Zatímco tam na ostrovech se borovice kroutily, že 

vypadaly, jako kdyby je kdosi vyvrátil z kořenů a koru-
nou zasadil zpět do země, tady na pevnině dosahova-
ly rovné kmeny vysoko nad zem. Když ve světě tisíců 
ostrovů rozkvétaly koberce lesních bylin, zde po nich 
již nebylo ani památky. A zatímco uprostřed moře se 
ostatní stromy jen nejistě obalovaly listy, přes okno do 
mého pokoje se světlo dostávalo již jen skrz šero listo-
ví korun. 
Neměl jsem ale mnoho času, abych mohl postřeh-

nout všechno, co se v okolí mého domu na jižním po-
břeží změnilo. Léto s sebou přineslo touhu po nových 
dobrodružstvích, a tak se stalo, že jsem opustil své 
staré obydlí a vydal se přímo do středu Seppovy ze-
mě, kde jsem měl strávit celé tři následující měsíce 
ještě před tím, než nadobro opustím svou severní hos-
titelskou zemi. 
Asi jsem si jen stěží mohl vybrat lepší místo pro to, 

abych mohl i nadále objevovat tváře této země. Jestli 
se mi kdy zazdálo, že voda má v těchto končinách jak-
si navrch nad pevnou půdou, tato domněnka se v kraji 
mého nového působiště více než potvrdila. Ovšem to, 
co by se mohlo zdát jako jednoznačná výhoda, mělo 
i svou stinnou stránku v podobě neustále bodajících 
komárů. Byla to však přece jenom malá daň za to, že 
člověk mohl trávit různorodou činností u vody neko-
nečně dlouhé chvíle.  
Riika žila zcela osamělým životem v malém dřevě-

ném srubu uprostřed lesa. Necelou hodinu cesty od 
mého bydlení na okraji města. Vlastně jsem si tam ani 
nepřipadal jako ve městě, protože kolem domu byla 
velká zahrada a tu obepínal les. Na okolní domky bylo 
vidět jen s velkou námahou. Přijal jsem pozvání Sep-
povy sestry... 
Tam, kam jsme dorazili, je malý plácek, již kdysi dáv-

no vysekaný mezi stromy v lese a ohrazený nízkou 
zídkou z navršených oblých balvanů porostlých me-
chem, zapadaných listím a zetlelými větvemi. Dutiny 
a mezery mezi kameny jsou již také vyplněny hlínou 

a jehličím a i tam se daří všemu, co roste. Za valem 
stojí dva malé sruby. Jeden z nich je dřevník. V tom 
druhém s rozpadlou stříškou nad vstupem žije Riika. 
Místo má svou starou a poutavou historii. Hned si ji 
nechávám vyprávět. Potom už mně nic nemůže zabrá-
nit v tom, abych se pustil k prozkoumání okolí. Stále 
znatelné další kamenné valy a zídky mezi stromy 
v lese potvrzují to, co mně Riika pověděla. Kdysi dáv-
no tu stávalo několik dalších roubenek. 
Samota se vlastně nachází na poměrně prudkém 

svahu mezi dvěma jezery. Horní jezero je větší 
a klidné, se zarostlým bažinatým břehem. Dolní jezero 
je menší. Působí neklidně – strmými svahy, které do 
něj zapadají. Obě jezera jsou propojena krátkými, zato 
však divokými peřejemi. Pár kroků od jejich úzkého 
balvanitého koryta, přibližně uprostřed vzdálenosti me-
zi vodními plochami, bydlí Riika. 
Nenapadá mě nic lepšího, než že se vydám po kluz-

kých kamenech peřejemi směrem k dolnímu jezeru. 
Proplétám se větvemi. Je po dešti. Voda bouří a ohlu-
šuje více než předtím. Teď mi ujela noha. Vlhko noha-
vice přitahuje komáry ještě víc, ale to mě nemůže od-
radit od mého záměru. Přede mnou se objeví zbytky 
prkenného náhonu. To, co nedaleko mne připomíná 
malou pyramidu, je ve skutečnosti zborcená roubená 
zeď starého mlýna. Po chvíli přeskakování po kame-
nech objevuji i mlýnské kolo uvězněné mezi kořeny 
v korytě peřejí. Obhlížím zbytky zdi s kamennou pod-
stavou ze všech stran. Utápí se v zeleni listoví a kap-
radin. Mravenci jsou jeho obyvateli a zkázu dokončuje 
kmen mladého vyvráceného stromu, jež dopadl přímo 
na střechu. Všímám si struktury dřeva a spojů trámů. 
Vše je pokryto silnou vrstvou průkopníků života. Na 
některých místech je však stále patrná stará barva. 

Večery a čas za deště trávíme v sauně nebo 
v obytné světnici domku. Stromy i všechno ostatní se 
při pohledu přes staré nerovné sklo v okenici jakoby 
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vlní. Ještě před setměním jsem po bouřce vyrazil do 
lesa k hornímu jezeru. Půda se propadala pod noha-
ma, u ucha pískalo, na tváři píchalo, všude mokro. Ke-
říky jeřabin ničeho nedbaly a procházejícím vystavo-
valy rozložité bílé trsy květů. Stejně tak přízemní rojov-
níky byly právě v květu. 
U břehu v rákosí mezi nízkými vrbami a břízami kot-

vila stará dřevěná loď. Temná načernalá obloha se 
odrážela na hladině vody, na níž se jako plovoucí ost-
rov pohybovala sněhově bílá labuť. A pak se krajem 
začalo znenadání rozléhat teskné táhlé volání jeřábů, 
jež zůstali skryti v houštinách na břehu. Zaposlouchal 
jsem se do té písně, jakou jsem ještě nikdy neslyšel, 
ale když se voda počala opět čeřit dopadajícími kap-
kami deště, rozhodl jsem se vrátit zpět do tepla chalu-
py. Za zvuku praskajícího dřeva v krbu se dobře usí-
nalo. 
Dny plačtivé a mlhavé jsem měl na tom zvláštním 

místě raději. Přišly však i slunečné a parné chvíle, kdy 
se na molu u dolního jezera dobře leželo a člověk 
mohl pozorovat honící se mraky a tmavnoucí koruny 
olší a bříz, jež se ohýbaly ve větru. A když se spustila 
znenadání přeháňka, kvetoucí lekníny na hladině se 
rozhoupaly s přicházejícími vlnami a na jejich plo-
chých listech se tříštily s pleskáním proudy dešťové 
vody. Netrvalo ale nijak dlouho a voda z vlhkých šatů 
i prken mola se opět vypařila pod sluncem, když se 
mraky zase rozehnaly. 
Několikrát za celé léto jsem se na to místo vracel. 

Dny se prodlužovaly nenápadně, a tak jsem téměř ani 
nevnímal skutečnost, že ani v nejpozdějších hodinách 
nebylo potřeba svítit. Když se někdy večery v sauně a 
u ohně protáhly, pouze únava a světlejší obloha na vý-
chodě mohly prozradit, že se již píše nový den. Léto 
bylo suché a horké. Jen kratší přeháňky a bouřky 
osvěžovaly tu zemi. Nejdelší den z těch dlouhých byl 
studený a zamračený, oheň nebylo možné zažehnout. 
Nespatřoval jsem v tom ale nic symbolického, jen čísi 
dobrý smysl pro humor. 
Riika měla kamarádku, se kterou mě seznámila. Sei-

ja obývala kraj v rovinách poblíž nejsevernějšího místa 
slaného zálivu u západního pobřeží země. Kraj širý, 
bohatě obdělávaný. Kraj plochý, sivě zelený, sem tam 
s hnědočervenými staveními a seníky v polích. Kraj 
ptáků a ryb ze slaných vod a s ostrovem rovným, ne-
daleko ledabyle pohozeným a nevelkým. Pahorky 
a jezera jsem na pár dní vyměnil za planiny a mořský 
svět se šumějícím rákosím. 
Riika byla menší, Seija protáhlá. Jedna světlá, druhá 

tmavá. Odkud jsem přijel, země vrchovitá, na ná-
vštěvě rovinatá... 
Musím přiznat, že na zpáteční cestě z krátkého výle-

tu jsem již s nedočkavostí vyhlížel zase ta množství je-
zer a kopcovitou krajinu, jež je svírala a na kterou 
jsem za pár neděl od svého přesídlení již přivykl. 
A léto panovalo horké, jako kdybych snad ani ne na 

severu, nýbrž na jihu pobýval. Tráva se měnila v seno, 
stíny se přiostřovaly, a jak se předtím dny nenápadně 
prodlužovaly, o to víc se teď zase zkracovaly. Listí 
bříz, snad tím suchem a horkem, žloutlo, ale možná, 
že i těch neděl, co léto panovalo, ještě několik přibylo. 

Vždyť i toho času u všech jezer stráveného již se ne-
dalo dopočítat. Voda v nich se zdála být někdy tak 
opojně modrá, dny prosluněné a lesy nepropustné 
a štědré, až jsem měl pocit, že to všechno ani nikdy 
neskončí. Tak jak plody jeřabin uzrávaly před očima, 
jsem však zase z toho snu rychle procital. Blížil se 
totiž i okamžik, kdy se budu jednoho dne s celým 
svým druhým domovem muset rozloučit. 
Jako závěrečnou cestu jsem proto zvolil cestu na 

místo, které se nalézá až na samém konci Seppovy 
země, jež je vlastně pannou na mapě naší části světa. 
Pannou svým tvarem, ale také čistotou, jakou předsta-
vuje. Zvolil jsem cestu na konec světa. A snad proto, 
že to byla pouť poslední, vydal jsem se na ni sám. 
Místo okolí posvátné hory bylo velmi vzdálené. Štěstí 

mi ale přálo a díky laskavosti lidí, kteří mířili stejným 
směrem, jsem se mu rychle přibližoval. Za tu dobu, co 
jsem strávil na cestě tam a zpátky, jsem měl příležitost 
poznávat nejen měnící se krajinu, ale i ty lidi, co mně 
pomohli dostat se vždy o kus cesty dál. 
Od mé poslední větší výpravy se hodně událo. Tráva 

i listí zežloutlo, slunce svítilo jasněji a ostřeji. Teď 
zrovna projíždíme místy, kde jsem byl na návštěvě 
u Seiji. Na stromech i lukách to opravdu jen září a vy-
metená modrá obloha tvoří tomu všemu zlatu pěkný 
podklad. Jak asi teď vypadá ten můj seník v poli? 
O pár hodin cesty dál se rozložitý kraj ještě rozšiřuje. 

Přejíždíme přes mohutná ramena lososových řek 
s balvanitými koryty, na některých místech hluboce 
zaříznutými do strání. Slída v ohlazených plochých ka-
menech na březích takových řek se leskne, i když jste 
daleko od nich. Protáhlé nevysoké hřbety vystupující 
nad okolní rovinu se jako jazyky přimykají k řečištím 
a prostorným údolím. V podvečer se v mírném větru 
vlní provazce trávy. Jako vlasy spletené v cop se ohý-
bá i keřík jeřabiny, jejíž sytě červené bobule plodů sví-
tí v prořídlé koruně. 
Sotva se ráno stačí zvednout mlhavý opar nad ře-

kou, vjíždím do řídkého borovicového lesa bez konce. 
Jeho parohatí obyvatelé nás vítají stejně jako i první 
holé pahorky daleko na obzoru. Když potom i ty ne-
cháváme za sebou, nemohu si nevzpomenout na ještě 
zimní výpravu do těchto polárních krajů okolo posled-
ního dne loňského roku. 
Všechny smrky se již dávno vytratily. Zbývají jen po-

slední nenápadné borovičky mezi převažujícími bříza-
mi. Teď už to opravdu začíná působit jako na konci 
světa. Mírně zvlněné bažinaté planiny pokořují i ty nej-
otužilejší borové stromky. Na zemi je růžovo a zlato, to 
samé v korunách břízek a vrb. Ještě to ale nekončí. 
Sotva se ocitneme za nenápadným hřbetem co leží 
přímo proti nám, vůz se ocitne jako nad propastí. Pa-
dáme doslova na druhou stranu svahu, zatímco před 
námi se v dálce rozprostírají zcela odlišné hory. Hrubé 
i nerovné a ještě dál za nimi ostré a vysoké tak, že 
jsou zahaleny za mraky. Mračna se jen vzácně roze-
stoupí a potom lze rozpoznat sněhové čepice a jazyky 
na vzdálených vrcholcích. 
A tak jsem stanul po dvou dnech cesty pod tou po-

svátnou horou a nazítří jsem se vydal směrem k jejímu 
nejvyššímu bodu. Vládlo mlhavo. Jakmile jsem prošel 
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nízkým žlutým pokrouceným hájem, dál už nerostlo 
nic, co by omezovalo výhled na daleké kamenné plá-
ně a vrchy. Něco se ale přece jen našlo. Husté mraky, 
jež se znenadání překlenuly přes údolí z protějšího 
svahu, ohrozily málem 
další postup směrem 
nahoru. 
Brzy se ale opět na 

chvíli vyjasnilo, a tak 
jsem mohl obdivovat 
pěkně z výšky ten pustý 
a drsný kraj. Jezera me-
zi pahorky se prosvítila, 
ožily i březové háje se 
svými strakatými ko-
runami hluboko pode 
mnou, vzplála i kameni-
tá zem přímo pod noha-
ma. Náhle jsem si všim-
nul i docela drobných 
keříků, oddenků a koře-
nů nejrůznějších pří-
zemních bylin, které 
předtím zakrývalo tem-
no hustých oblak. Bříza 
tu vytrvale šplhala po 
balvanech a stěnách 
skal v podobě plazivých 
větviček s drobnými zlatými lístky. Jiné keříky, jež při-
pomínaly svými listy i bobulemi brusinky, naopak zvoli-
ly purpurovou barvu. Některé skalničky byly ještě do-
sud zelené. Dohromady se potom mohlo zdát, že celý 
kraj vesele odolává náročným podmínkám. 
Z vrcholu hory byl pěkný pohled na všechny strany. 

Zanedlouho jsem se již nacházel v jeho stínu. Strou-
hami s vodopády a rýhami potoků crčela voda 
z prudkých stěn směrem do údolí nebo do jezer po 
obou stranách výrazného hřbetu, který jsem pokořil. 
Připadal jsem si, jako bych šel krajinou dosud nepo-
znanou. Tak také půso-
bilo ticho, liduprázdno, 
nekonečno. To chvílemi 
vyvolávalo úzkost a zá-
roveň dodávalo sílu z 
poznání nevšedního. 
Než jsem se opět ztratil 
v souvislém březovém 
porostu, tak jak jsem 
scházel dále do údolí, 
barevných osamělých 
stromků postupně přibý-
valo. Nebylo pochyb, že 
tady již začal podzim... 
Na noc se zvednul vítr, 

jaký již dlouho nepama-
tuji. Jemu i prudkému 
dešti podlehl nakonec 
můj stan se všemi věc-
mi, a tak jsem již násle-
dující ráno po probdělé 
noci vyčkával v nevlíd-

ném počasí na cestě, abych se co nejrychleji za po-
moci přívětivých lidí dostal stejným způsobem tak jako 
na toto místo zase zpět k dosud zeleným kopcům 
a modrým jezerům. 

Přestože jsem na zpáteční cestě s narůstající vzdá-
leností od paže Seppovy země opět odkládal vrstvy 
svého oblečení, už také tam dole jsem pocítil, že léto 
je na odchodu. Rána mě vítala zkřehlými prsty, někte-
ré stromy již ztratily téměř všechny své listy. Nic na-
plat. Bylo na čase se rozloučit... 
Mnohokrát jsem pomyslel na to, jak rozdílně se moh-

la má cesta během tohoto čtyřverší ubírat a jak jsem 
rád, že jsem prošel právě tím, o čem jsem psal. Za to 
všechno děkuji. 

text a foto Ondřej Mrvík 






