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SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI Z AKCÍ  
22. listopadu 2004 se v 
pražském kině mat usku-
tečnila přednáška a beseda 
doc. RNDr. Jana Mináře, 
DrSc, na téma Amelie 
Posse–Brázdová, význam-
ná osobnost českosloven-
sko-švédských  
Akci připravila místopřed-
sedkyně Severské společ-
nosti Lidmila Němcová spo-
lu se Švédskou sekcí v 
rámci cyklu Ženy a Sever. 
 
Na horní fotografii je 
RNDr. Jan Minář, DrSc,  
 
Na prostřední fotografii 
besedují členové Severské 
společnosti na fotografiemi 
a dalšími artefakty ze sbírky 
Jana Mináře. 

foto Jiří Bartoň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradičním Vánočním kon-
certem u příležitosti 87 let 
trvání Finské republiky si 
4. prosince 2004 připomněli 
členové Severské společ-
nosti finský státní svátek 
nazývaný Dnem nezávis-
losti. V hudebním sále 
Michnova paláce zahrál 
pod taktovkou Pavla Hryzá-
ka orchestr Akademia Pra-
ha. Na programu byly 
skladby především finských 
proslulých autorů. 

foto Jiří Bartoň 
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LISTY 4/2004 SEVERSKÉ 
PŘIŠLO NÁM PSANÍ 

PRIATELIA FÍNSKA NA SLOVENSKU 
SUOMEN YSTÄVÄT SLOVAKIASSA 

Na Slovensku vznikla v máji tohto roku (2004) spo-
ločnosť „Priatelia Fínska na Slovensku – Suomen Ys-
tävät Slovakiassa“. Zameranie tejto spoločnosti je pre-
dovšetkým rozvíjať informovanosť slovenskej verej-
nosti o fínskej kultúre, histórii, jazyku a krajine – po-
dobne ako Vašej "Severskej spoločnosti". 
Naša spoločnosť sa zatiaľ nemôže pochváliť takou 
širokou aktivitou ako vaša, no takisto na Slovensku sú 
desiatky nadšencov a priateľov Fínska a Severu.  
O Fínsku a jeho zaujímavostiach informujeme členov 
a záujemcov na našich internetových stránkach na in-
ternetovej adrese www.ssys.szm.sk.  
Naši členovia by takisto radi prispievali do Sever-
ských listov svojimi príspevkami – medzi nami sú za-
nietenci pre fínsku hudbu, históriu, literatúru a jazyk – 
žiaľ, vydávanie časopisu vám môžeme v tejto chvíli 
iba závidieť. 
Čo je pozitívne – máme veľmi dobré vzťahy s Fín-
skym veľvyslanectvom v Bratislave, ktoré je naším 
patrónom. Naším hlavným partnerom vo Fínsku je or-
ganizácia Slovakian Ystävät Suomessa (internetová 
adresa: www.slovakianystavat.com) združujúca priate-
ľov Slovenska vo Fínsku. 
Zo srdca prajem Severským Listom a Severskej spo-
ločnosti všetko dobré a ďakujem za záslužnú prácu. 
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SEVERSKÉ SEŠITY VYCHÁZEJÍ 

Vyšlo první číslo přílohy našeho časopisu nazvané Severské sešity. 
V Sešitech by se měly objevovat ucelenější útvary, sbírky povídek aj. 
Rozsah odpovídá zhruba jednomu číslu Severských listů, formát je 
menší - A4. Předpokládáme, že budou vycházet 1x, maximálně 2x roč-
ně. V prvním čísle jsou sámské (laponské) příběhy ČTRNÁCTERO LE-
GEND SAAMIJSKÝCH z pera Riku N. Podzemského. V letošním čísle 
Severských listů (2/04) byla jako ukázka otištěna druhá legenda 
„Guhkkižži léčí Aslakova děda“. Legendy jsou doprovázeny autentický-
mi historickými fotografiemi ze života Sámů od italského etnografa Nino 
Bùssoliho a českého sámologa Václava Marka.  
LEGENDY si můžete do vyprodání zásob objednat na adrese Sever-
ských listů, Dřenice 51, 53701 Chrudim za 30 Kč (pošleme Vám je 
s nejbližším číslem Severských listů, máte-li je objednané) nebo za 45 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 

FILMY O SEVERSKÝCH ZEMÍCH 

STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

18. října 2004 – TV film o islandské prezidentce VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR, podvečer u příležitosti 80. naroze-
nin režiséra Ladislava Daneše, kino MAT Praha 1, připravila Islandská sekce. 
22. listopadu 2004 – AMELIE POSSE – BRÁZDOVÁ, významná osobnost československo-švédských vztahů 
přednáška doc. RNDr. Jana Mináře, DrSc, kino MAT Praha 1, v rámci cyklu Ženy a Sever. 
4. prosince 2004 – oslava DNE NEZÁVISLOSTI Finské republiky, koncert Komorního orchestru Akademie Pra-
ha, Hudební sál Michnova paláce, Tyršův dům, připravilo velvyslanectvím Finské republiky ve spolupráci 
s Finskou sekcí. 
9. prosince 2004 – promítání filmu o bývalé předsedkyni norské vlády GRO HARLEM BRUNDTLANDOVÉ, pod-
večer u příležitosti 80. narozenin režiséra Ladislava Daneše, kino MAT Praha 1, připravila Norská sekce v rámci 
cyklu Ženy a Sever. 
10. prosince 2004 – oslava svátku SVATÉ LUCIE v hotelu Intercontinental, připravila brněnská pobočka Sever-
ské společnosti. 
13. prosince 2004 – oslava svátku SVATÉ LUCIE na palubě lodi Čechie, připravila Švédská sekce. 
15. prosince 2004 – přednáška doc. Ing. Jaroslava Macháčka, CSc. ISLAND: BIOSFÉRICKÁ HARMONIE v bu-

V pondělí 19. dubna 2004 měli členové Severské 
společnosti možnost shlédnout čtyři dokumentár-
ní filmy ze čtyř severských zemí. Filmy natočil Ru-
dolf Krejčík, který působí jako docent na pražské 
Filmové Akademii múzických umění (FAMU).  

Protože tuto zajímavou projekci připravila Lidmila 
Němcová z Islandské sekce, není divu, že první film 
byl o Islandu. Následovaly pak filmy, které Rudolf Krej-
čík natočil v Dánsku, Švédsku a Finsku. Vzhledem k 
tomu, že v Praze právě probíhal 6. ročník filmového 
festivalu dokumentárních filmů „Jeden svět“, byl náš 
pobyt v projekčním sále časově omezen. Nezbyl tedy 
ani čas na besedu s tvůrcem filmů. Navštívili jsme te-
dy doc. Krejčíka ještě jednou. Odpovědi na naše otáz-
ky jistě vhodně doprovodí dubnovou projekci – a 
všichni členové Severské společnosti si je rádi přečtou 
i po delší době. 
Co bylo na těch filmech nejpozoruhodnějšího? Doba, 
kdy byly natočeny! Bylo to téměř před čtyřiceti lety – v 
rozmezí devíti let (1964 až 1972) –, a přesto zůstaly 
svým způsobem aktuální a mají i dnešnímu divákovi 
co říci. 
Film ze Švédska s názvem „Slunce zvané Lucie“ na-
točil Rudolf Krejčík v roce 1964. V roce 1958 měl do-
stat Nobelovu cenu za literaturu spisovatel Boris Pas-
ternak. Byl nenáviděn tehdejší sovětskou vládou pře-
devším proto, že v roce 1957 vydal v Itálii slavný ro-
mán Doktor Živago. Sovětské úřady jej přinutily Nobe-
lovu cenu odmítnout. Možná by jej pustili, ale nebyl by 

se směl vrátit. Švéd-
skou Lucii měl koru-
novat francouzský 
spisovatel Jean-
Paul Sartre, ale ten 
to jako přívrženec 
komunistů odmítl. 
Lucii nakonec koru-
noval starosta. 
Jak Rudolf Krejčík 
vzpomíná, již sa-
motný příjezd do 
„kapi ta l ist ického“ 
Švédska na Čecho-
slováky působil, ja-
ko by přijeli do země 
divů: žasli nad 
množstvím ovoce, 
květin, sortimentem v obchodních domech, nad pod-
zemními garážemi a dalšími, pro dnešního člověka již 
naprosto běžnými věcmi. Do Švédska byla skupina fil-
mařů pozvána ČSA, natáčeli tam pro ně reklamní film. 
Proto je i ve filmu „Slunce zvané Lucie“, který vlastně 
vznikl jako „přídavek“ z iniciativy filmařů, spousta le-
teckých záběrů. 
I další tři filmy byly „vedlejším produktem“ reklamních 
snímků, tentokrát si je objednal podnik zahraničního 
obchodu Škodaexport. Tento podnik vyvážel na sever, 
zvláště pak na Island, vodní turbíny. Měl s tím docela 
úspěch, je veřejným tajemstvím, že ve vodnatých se-
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verských státech se většina elektřiny vyrábí z vodní 
energie. Proto se i v Krejčíkových filmech objevují de-
tailní záběry stroje s nápisem Škoda. 
V roce 1967 vznikl film o Islandu nazvaný „Jaro na 
mléčné řece“. Na jaře jsou islandské řeky mléčně 
zbarveny, je to způsobeno tajícím sněhem. I v tomto 
filmu jsou letecké záběry; použití letadla filmařům zaří-
dil tehdejší obchodní rada z našeho zastupitelství. Le-
tadlo bylo k dispozici pouze jeden den. Celé dopoled-
ne s nimi létal starší pilot, odpoledne pak řízení pře-
vzal mladík, který se často řídil instrukční knížkou. Na-
pínavé okamžiky filmaři zažili především na úzkém le-
tišti. Letiště na ostrově Vestmannæyjar je totiž vybu-
dováno mezi mořem a horami – břeh tvoří vysoký sráz 
a ranvej je hodně úzká, blízkost skály také pocitu bez-
pečí nepřidá. Přistáli pochopitelně dobře, ale později 
se dověděli, že právě před týdnem tam jedno letadlo 
havarovalo, protože přistálo do moře, kde jsou neustá-
le vysoké vlny. 
Filmový štáb měl také velké štěstí, že viděl zrod so-
pečného ostrůvku Surtsey. Vědci tu potom sledovali, 
jak se nový ostrůvek osidluje, za jak dlouho se tu obje-
ví rostliny a zvířata. Dodnes ostrůvek není obydlen lid-
mi, dokonce i vědci se zde smí zdržovat jen na zvlášt-
ní povolení a nezbytně nutnou dobu. To proto, aby lid-
ská přítomnost co nejméně narušovala přirozené pří-
rodní děje. 
Filmový štáb Rudolfa Krejčíka byl opravdu minimální, 
peněz nebylo nazbyt. Na Islandu byli jen tři lidé: reži-
sér, kameraman a produkční. Mělo to ale výhodu 
v tom, že jim stačilo jediné auto. Filmy se pak dodělá-
valy až doma, stříhaly se, dodával se zvuk, přírodní 
ruchy i hudba. Komentáře četli známí herci a hlasatelé 
– Otakar Brousek, Luděk Munzar, Jan Tříska, Richard 
Honzovič a další. 
V roce 1969 vznikl film o Dánsku „Země královny 
Dagmar“. Zajímavé je, že se tento film u nás nesměl 
dlouho promítat. Na začátku filmu si totiž nějací kluci 
prohlížejí pornografický časopis. V roce 1972 vznikl 
film „Finská zima“ doprovázený nádhernou hudbou Je-
ana Sibelia. Rudolf Krejčík jen lituje, že se mu nepo-
dařilo dokončit severskou sérii o film z Norska. Politic-
ká situace v naší zemi tomu již nepřála. 
Po shlédnutí filmů všichni diváci nabyli přesvědčení, 
že režisér věděl, co chce natočit. Nešlo jen o povrchní 
pohled na příslušnou zemi, nešlo o klasický 
„cestovatelský film“, kterých se dnes v našich televi-
zích vysílá spousta. Samozřejmě se pan Krejčík musel 
na natáčení předem důkladně připravit, prostudoval 
řadu materiálů, získal potřebné kontakty a měl před-
stavu, co a kde bude filmovat. Přesto docházelo k ne-
plánovaným scénám, se kterými připravený scénář 
nepočítal. Například scény, kdy děti lezou na pomník, 
a podobně. Zachytit takové okamžiky je součástí umě-
leckého talentu, který v sobě každý filmový tvůrce má. 
Krejčíkovy filmy se svého času promítaly v našich ki-
nech jako krátké filmy před celovečerními (jak tehdy 
bývalo zvykem). Vysílala je i Československá televize. 
Časem však skončily v Národním filmovém archivu, 
jeden z nich je dokonce označen hvězdičkou, což zna-
mená, že existuje jen jediná kopie a film se běžně ne-

půjčuje. Rudolf Krejčík jako režisér získal však mimo-
řádné povolení si svůj film z archivu vypůjčit. 
Všichni účastníci (nejen) „islandského“ večírku byli 
filmy nadšeni. Dokonce i sám režisér Krejčík viděl své 
vlastní filmy opět po mnoha letech. S uspokojením 
konstatoval, že nezestárly. K tomu lze jen dodat: Vyni-
kající filmy nikdy nezestárnou! 
Ještě nějaké zajímavosti o Islandu: když nastává v 
létě noc, na ulicích se svítí, přestože pořádná tma ne-
nastává (Island je těsně pod polárním kruhem). To 
proto, aby lidé poznali, že už je noc a není den. Islan-
ďané také vynikají počtem natočených filmů na jedno-
ho obyvatele: Islanďanů je něco přes 250 000, ale roč-
ně natočí kolem 20 filmů. K tomu účinně napomáhá i 
naše republika; na naší FAMU jsou islandští studenti 
zastoupeni snad nejvíce ze všech vysokých škol v ČR. 

s Rudolfem Krejčíkem rozmlouvala Helena Confortiová 
redakčně upraveno, foto Jiří Bartoň 

I S L A N D 
BIOSFÉRICKÁ HARMONIE 

Stav biosféry závisí na souladu mezi lidským spole-
čenstvím a jejími ostatními součástmi. Tento soulad 
systematicky podporuje mezivládní program Člověk a 
biosféra (Man and Biosphere, MaB), založený již 
v roce 1970 na půdě Unesco a v současné době sdru-
žující 136 zemí. 
Jedním z hlavních záměrů tohoto programu je vytvá-
ření a udržování sítě biosférických rezervací, vznikají-
cích v environmentálně hodnotných územních celcích, 
jejichž funkcí je prosazovat trvale udržitelné formy 
symbiózy lidí a ostatních složek krajiny a biosféry vů-
bec. Celosvětově bylo doposud vyhlášeno 440 biosfé-
rických rezervací v devadesáti sedmi zemích, z toho 
v Evropě a Severní Americe se jich vyskytuje 225 a 
nalezneme je zde v třiceti jedna státech. Mezi nimi Is-
land chybí. 
Je to překvapivé, nebo pochopitelné? Obojí odpověď 
má svoji platnost. Překvapivé nám může toto zjištění 
připadat, když si vybavíme množství zachovaných pů-
vodních přírodně hodnotných lokalit a útvarů islandské 
krajiny. Na druhé straně je však zřejmé, že soužití 
s přírodou a její respektování bylo a je pro obyvatele 
Islandu nejen objektivní podmínkou účinného hospo-
daření v krajině, ale také neodmyslitelným a příznač-
ným rysem životního způsobu a součástí hodnot, tvo-
řících životní úroveň této země, jednu z nejvyšších na 
světě. 
Možno tedy připustit, že vytváření daného typu chrá-
něných území, tak, jak je známe odjinud, by na Islan-
du mělo relativně malý význam, protože celý ostrov 
tvoří jednu velkou a unikátní biosférickou rezervaci. 
Tato představa je založena na řadě poznatků a argu-
mentů, o nichž se hovořilo při setkání a diskusi 
k tématu uvedenému v názvu tohoto příspěvku, pořá-
daném Islandskou sekcí Severské společnosti. 

Jaroslav Macháček, 4. 11. 2004 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER V BRNĚ 

V teplém podzimním večeru se začala scházet do 
historického sálu Galerie na radnici spousta lidí. 
Brněnská pobočka Severské společnosti zde 
uspořádala kulturní akci (dříve oblíbené 
„Islandské večery“), tentokrát zaměřenou na 55. 
výročí úmrtí norské spisovatelky Sigrid Undseto-
vé. Spolupořadatelem byl Výbor pro národnostní 
menšiny při ZMČ Brno-Řečkovice, v jehož sídle, 
známém pořádáním výstav a koncertů, se akce ko-
nala. 

Posluchače nepřilákalo jen atraktivní spojení hudby 
a slova, ale také interpreti: řečkovický rodák Pavel 
Wallinger,  koncertní mistr Státní filharmonie Brno a 
primarius stejnojmenného kvarteta, a jeho kolega, vio-
loncellista Jan Škrdlík. Objevilo se také mnoho ctitelů 
současné vážné hudby, kterým je dobře známo jméno 
hudebního skladatele PhDr. Richarda Mayera, který 
celý večer uváděl. 
Nejprve se návštěvníci ponořili do dávné minulosti – 
do časů starých severských ság. Příběh o Ljotovi a Vi-
gdis zpracovaný Sigrid Undsetovou přednesl pan Jiří 
Brož. Syrová legenda, plná lásky i nenávisti až za 
hrob, zobrazuje neklidnou dobu před tisíci lety – dobu 
přijetí křesťanství na Islandu. Příběh Norky Vigdis a Is-
lanďana Ljota obsahuje další vložené příběhy, na je-
jichž pozadí probíhá vývoj výrazné ženské hrdinky od 
pohanské nenávisti ke křesťanskému smíření, vykou-
peného až smrtí. 
Dvoudílný přednes proložily i dvě skladby Richarda 
Mayera. Je zajímavé, jak hudba a slovo obsahem 
vzdálené tisíc let vytvořily dojmový celek! Svědčí to o 
tom, že umění nezná hranice územní ani časové a že 
dokáže spojovat a obohatit vnímavé lidi všech epoch a 
národů. 
Jako první zazněla šestidílná Variace pro housle a 
violoncello. Téma – andante cantabile. Hudební téma, 
které si předávaly oba nástroje, bylo obměňováno v 
mnoha rytmech a tempech: scherzo, allegro, andante 
religioso a v závěrečném bouřlivém allegru. Fascinují-
cí výkon obou mladých umělců nedal posluchačům ani 
vydechnout. Atmosféra skladby, možná pod dojmem 
předchozího čtení, vyvolávala představy chladné se-
verské krajiny, neklidného moře a lidských osudů, kte-
ré začíná prozařovat světlo naděje a usmíření. 
I druhá skladba nezapřela Mayerův rukopis – tempe-
rament a nespoutanost v rytmech a melodii, ale záro-
veň formální propracovanost, která zanechává v zau-
jatém posluchači harmonii. Akordickým smírem jeho 
skladby také často končí. Sonáta pro housle a violon-
cello byla přednesena s uměleckým zápalem a suve-
renitou, kterou se v tak obtížné skladbě mohou poch-

lubit jen špičkoví umělci. Publikum je také odměnilo 
dlouhotrvajícím potleskem. 
Obě Mayerovy skladby pocházejí z doby před více 
než 20 lety, kdy se několikrát hrály. Skladatel je vyzve-
dl ze svého archivu, znovu nechal interpretovat a neli-
toval. Doba prověřila jejich kvalitu a mladí posluchači 
se ho dokonce tázali, kdy vyjde toto nebo jiné jeho dílo 
na CD. Skladatel jim bohužel nemohl vyhovět. Poslu-
chači měli alespoň k dispozici několik nahrávek jiných 
autorů v podání členů Wallingerova kvarteta. 
Příjemný večer mohl také proběhnou díky mece-
nášům umění – sponzorům, kterými byla cestovní 
kancelář Periscope Skandinávie a pan J. Caha z Brna. 
Pořadatele mile překvapil i sál plný posluchačů v do-
bě, kdy v Brně probíhá mnoho akcí populární hudby. 
Je vidět, že kvalitní umění si své posluchače vždycky 
najde. 

Eliška Štaudová 

Sigr id  Undsetová 
(1882–1949) patří k vrchol-
ným zjevům norské litera-
tury. Do života však vstou-
pila naprosto „neliterárně“ 
– po absolvování gymná-
zia začala ihned pracovat 
jako úřednice u firmy 
Wisbeck, která v Norsku 
zastupovala známý kon-
cern AEG. V té době vy-
cházela její literární díla, v 
nichž jako jedna z prvních 
zachytila život pracující že-
ny a s tím související mezi-
lidské a rodinné problémy. Řekněme rovnou, že Und-
setová se po složitých osobních zkušenostech dopra-
covala k tradičním pohledům a hlavní poslání ženy vi-
dí v péči o rodinu a ve vytváření harmonického rodin-
ného soužití. V roce 1928 obdržela Nobelovu cenu za 
historické romány z norského středověku (Kristina 
Vavřincova, Olav Audunssón). Se studiem tohoto dě-
jinného úseku souvisela i její konverze ke katolicismu, 
kdy Bůh byl pro ni prvotní realitou a člověk jeho dílem.  
Příběh o Ljotovi a Vigdis patří k ranné tvorbě Sigrid 
Undsetové. Ačkoliv ho napsala ve svých 27 letech, ne-
můžeme si nepovšimnout velice zdařilé fabulace a ne-
obyčejně plastického vylíčení života norské a island-
ské společnosti na přelomu 10. a 11. století. Román 
vyšel česky v roce 1987 v překladu B. Kóllnové – Ehr-
mannové a s předmluvou naší přední nordistky Heleny 
Kadečkové. 
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DIVADLO V PRAZE SEVERSKÉ 
REINE BRYNOLFSSON: PARALYSIE GÉNÉRALE 

Našim divákům se jen zřídkakdy naskytne mož-
nost seznámit se současným švédským divadel-
ním děním. Ještě nikdy u nás například nehosto-
val Dramaten neboli Královské dramatické divadlo 
ze Stockholmu, nejznámější a nejvýznamnější 
švédská scéna, před několika málo dny – v rámci 
takzvaného Skandinávského podzimu – však Pra-
hu navštívil člen jeho stálého souboru Reine Bry-
nolfsson a vystoupil v Divadle Na zábradlí. 

Dnes jednapadesátiletý Brynolfsson je předním před-
stavitelem herecké generace, která ve Švédsku na-
stoupila po světově proslulé „stáji Ingmara Bergmana“ 
Maxi von Sydowovi, Erlandu Josephssonovi, Harriet 
Anderssonové, Bibi Anderssonové a dalších. Na svém 
kontě má řadu účinkování ve filmech a televizních in-
scenacích – z těch, které jsme měli možnost vidět i u 
nás, jmenujme Píseň pro Martina dánského režiséra 
Billeho Augusta – a samozřejmě i divadelních rolí: na 
prknech Královského dramatického divadla si mimo ji-
né zahrál v hrách Shakespearových, Sartrových či 
hvězdy současného švédského dramatického nebe 
Larse Noréna. 
Vystupovat v nějakém kuse švédského dramatika 

číslo jedna Augusta Strindberga se mu za dvacet let 
profesionální kariéry podařilo zatím jenom jednou, ale 
jak se sám svěřil, navzdory tomu je tímto autorem ne-
smírně přitahován a fascinován. Právě jemu věnoval 
monodrama Paralysie Générale, které spolu 
s dramaturgem Jacobem Hirdwallem připravil pro 
stockholmskou experimentální scénu Elverket a poté 
představil v Divadle Na zábradlí. 

Paralysie Générale je francouzský termín pro progre-
sivní paralýzu, poslední stadium syfilidy, což už samo 
o sobě leccos naznačuje o obsahu a charakteru celé-
ho představení. Brynolfsson vychází ze Strindbergo-
vých textů, především jeho nesmírně rozsáhlé kore-
spondence, která v posledním půlstoletí vyšla ve dva-
advaceti svazcích tiskem. Ve svých dopisech se Strin-
dberg zabývá stejnými otázkami a tématy jako ve 
svých dílech, i když, pravda, ještě otevřeněji a razant-
něji: píše například o švédském provincialismu, o roz-
poruplném, ambivalentním vztahu muže a ženy, jejž 
chápe jako nesmiřitelný boj pohlaví, o jizvách na duši, 
které si člověk nese z dětství až do konce života, či o 
tragickém údělu celého lidstva, na něž pohlíží s hlubo-
kým schopenhauerovským pesimismem. 
Brynolfsson s velkou bravurou a erudicí namíchal di-
vadelní koktejl, ve kterém nechyběly ani takové ingre-
dience jako rozmačkávání a konzumace syrových va-
jec, a s pravou strindbergovskou zarputilostí ho naser-
víroval divákům. Tím je nadchl a snad i trochu popudil, 
v každém případě nikoho nenechal lhostejného. Svou 
interpretací dokázal, že myšlenky a postoje již téměř 
sto let mrtvého klasika jsou – promiňte mi ten otřelý 
výraz – stále živé a aktuální. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

Reine Brynolfsson, foto Jiří Bartoň 

Členové Severské společnosti na besedě po představení 
foto Jiří Bartoň 
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PO SEVERU CESTUJEME  
DELLENBANAN – A JEJÍ PŘÁTELÉ 

Je 28. června 2004, jedna hodina odpoledne, veš-
kerá má zavazadla jsou již odbavena a já nervózně 
vyčkávám, až se letištním rozhlasem ozve pokyn 
pro cestující do Stockholmu, aby laskavě nastou-
pili do letadla. Hlavou mi probíhají nejrůznější 
myšlenky a já si snad už po sté detailně opakuji 
veškeré pokyny pana Jaroslava Kantůrka, nynější-
ho ředitele Českého centra ve Stockholmu, které 
se týkají orientace na tamějším letišti. Především 
se neustále ujišťuji o umístění nástupiště dálko-
vých vlaků (fjärrtåg). 

Po dvouhodinovém letu jsem si téměř jistá, že kýže-
né místo najdu, a když se mi to skutečně povede, žas-
nu nejen nad čistými dřevěnými lavičkami, ale i nad 
uklizenou podlahou a elektronickým displejem znázor-
ňujícím příjezd nejbližšího vlaku a rozmístění jeho 
vagónů podél celého nástupiště. Ohromena usedám 
do vozu 2. třídy, který by se mohl svým vybavením 
měřit s prvotřídními českými soupravami, a vydávám 
se dále na sever do malebného přístavního města Hu-
diksvall. 
Jestliže mi až dosud stačila k dorozumění angličtina, 

Glada Hudik (Hrdý Hudik), jak jej jeho obyvatelé nazý-
vají, tomu učinil konec. Řidič autobusu ovládal pouze 
svou mateřskou řeč a tak i já, vděčící za dvouletou vý-
uku Heleně Neborové, jsem byla odkázána na vlastní 
znalost švédštiny. Ač panovala z počátku jazyková ne-
jistota na obou stranách, vše nakonec dobře dopadlo 
a mně se, na radu řidičovu, podařilo vystoupit 
v městečku Delsbo, v mé cílové stanici. Následující tři 
týdny patřily k těm nejlepším zážitkům mého života, 
vytvořily si už navždy pomyslný punc jedinečnosti a 
neopakovatelné výjimečnosti. 
Oblast Hälsigland, konkrétně Hudiksvalls komun, 
kde Delsbo leží, je známá svými jezery, nížinami a le-
sy. V 19. století se odtud dopravovalo vytěžené dřevo 
prostřednictvím železnice Dellenbanan do Hudiksval-
lu, tedy k moři, do přístavu. První část trasy byla zpro-
vozněna v roce 1860 a o dvacet let později sloužila 
frekventovaná železniční trať nejen k nákladním trans-
portům, ale i k přepravě osob. Švédské státní dráhy 
však byly v roce 1985 nuceny zastavit osobní dopravu 
kvůli minimálnímu vytížení a bylo pak už jen otázkou 
času, kdy stejný osud potká i nákladní provoz. 
V dnešní době už bohužel dráha slouží pouze turistic-
kým účelům a to pouze z části. Je ovšem potřeba vyu-
žívaný úsek udržovat, kontrolovat a zajišťovat poža-
davky výletníků, kteří si rádi vyjedou na zapůjčených 
drezínách po starých kolejích uprostřed malebné, ty-
picky jihošvédské krajiny. 
Nezisková organizace Dellenbananvännern (neboli Na drezíně přes železniční most 

Brána před přejezdem silnice je skoro hotová 

Skupina šlapacích drezín, které jsou k dispozici turistům 



Severské listy 4/04 - 9 

Přátelé dráhy Dellen), která nese svůj název 
podle oblasti, jíž vévodí kráterová jezera Dellen-
sjöarna, vznikla v roce 1985 nejen za správním 
účelem. Jejich hlavním cílem je opět zahájit pro-
voz, ovšem s daleko nižšími náklady tak, aby 
železnice nebyla ekonomicky ztrátová. A právě 
součástí dobrovolnického projektu, organizova-
ného Dellenbananvännern pro lidi z celého svě-
ta, jsem se stala i já. 
Znamenalo to po dobu tří týdnů vykonávat o 
všedních dnech práci nutnou ke zrenovování 
úseku asi dvaceti kilometrů. Tohoto úkolu se 
úspěšně a s elánem zhostilo dohromady devět 
mladých zástupců nejrůznějších koutů světa. 
Uprostřed zapadlého severského venkova spolu 
kilometrovníky podél trati natírala Finka 
s Češkou, brány a výstražné cedule budoval 
Slovák s Lotyšem, vegetaci mezi kolejemi od-
straňovali Japonec žijící v Kanadě s Polkou a 
Holanďankou a truhlářské úpravy železniční 
stanice jsme se účastnili všichni společně v čele 
s vedoucím skupiny Švédem Andreasem. 
Odměnou nám bylo to nejsrdečnější zacháze-
ní ze strany Dellenbananvännern, jejichž hlavní 
člen Carl se svou dcerou Annou-Karin se snažili 
každou volnou chvílí zpestřit náš program a 
ukázat co nejvíce zajímavostí jak kulturních, tak 
přírodních. 
Tak se nám podařilo navštívit 2 folklórní festi-
valy v místních skanzenech u příležitosti oslav 
švédského Midsommar, obdivovat švédskou 
faunu během prohlídky ZOO, pozorovat letní 
mlhy nad jezery Dellensjöarna z vyhlídky 
Avholmsberget. Brázdit na kánoích vody taměj-
ší řeky, koupat se v jezerech a při tom se ne-
chat kolébat záplavou půlnočního slunce a ne-
byli jsme ochuzeni ani o pozvání na typicky 
švédskou večeři, skvěle dokreslující atmosféru 
červeného domečku s bíle natřenými okny. 
Ještě teď, když si na ony chvíle vzpomenu, cí-
tím na jazyku chuť ostkaka (sýrového koláče, 
jenž sám o sobě vypadá jako tvarohový sýr) 
čerstvě zalitého horkým jahodovým sirupem, 
který jsem ochutnala jako specialitu během jed-
noho festivalu a pamatuji si ten pocit, když nám 
při cestě do zoologické zahrady v Jarvsö vypo-
věděl službu motor. Bylo letní dopoledne, slun-
ce příjemně hřálo a my jsme vykročili po silnici 
pěšky. Zastavilo hned první auto, na které jsme 
mávli, a za těch deset minut jízdy nám příjemná 
paní řidička stačila povyprávět o svém bratranci, 
který hraje v Holandsku fotbal, a velice ji zauja-
lo, že pracujeme na železnici zadarmo. 
Podobně jsme nejspíše zapůsobili na redakto-
ry švédské veřejnoprávní televize TV 2, neboť 
neváhali navštívit Delsbo, aby natočili několika-
minutový televizní příspěvek a zařadili ho hned 
následujícího dne do hlavního televizního zpra-
vodajství. 

text a foto Gabriela Romanová 

Železniční trať vedoucí směrem Ljusdal 

Historické vlakové soupravy v železniční stanici Delsbo 

Přístroj k ovládání výhybek a návěstí v železniční stanici v Delsbo 
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AŽ NA SEVER SVĚTA Z ČECH 
KRÁLOVNA KRÁSY 3. 

Třetí část vzpomínek Františka Karbana na jeho prv-
ní cestu na Sever. 

 
Těch prací bylo přes den víc, ale já byl se „svým“ 
traktorem šťastný. Nikdy jsem nezapomněl poplácat 
ho po některém z plechů a utřít případnou nečistotu. 
Hlavní bylo, že jsem si mohl dělat, co chci, a to, co 
jsem dělal, jsem dělat chtěl! Byl bych považoval za 
svatokrádež vyndávat tu baterii, abych ji mohl dát do 
Ragulina. Čert ho vzal! 
Zajel jsem pod přístřešek a v duchu zalitoval, že ta 
hala není dvakrát tak dlouhá. Olih byla na operačním 
sále. Sešel jsem dolů k jezeru a posadil se na lodičku. 
Pak jsem zašel do auta a vyndal papír a kuličkové pe-
ro a k lodičce se vrátil. 

Psal jsem: 
Nydala 14. 8. 1964 
Milá maminko, posílám Ti velkou pusu. 
Představ si, že jsem jel lodí, která byla pět set metrů 
dlouhá. Bylo v ní naskládáno vlakové nádraží, které s 
vlaky i s výpravčím přejíždělo z jednoho místa na dru-
hé. Rozumí se samo sebou, že vlaky vyjížděly, jen 
když byla loď v přístavu! 
Ten lodní kolos se jmenoval VON WOLSSAM 2. Vl-
ny byly obrovské jak třípatrový dům paní Talackové. 
Když jsem vystoupil, hrála hudba a nějací dva páno-
vé se mě ptali, jestli bych na ně neměl několik minut 
čas. Souhlasil jsem! 
Představ si mami, že mi nabídli, jestli bych nechtěl 
dělat ředitele nějaké obrovské farmy, která prý se jme-
nuje NORTH GOLGOTA. Je tam tisíc krav, obrovské 
stádo koní a dvacet hal. Rostou tam okolo citrusy, pal-
my, batáty a manioky! Když jsem souhlasil, hned mi 
dali auto značky Mercedes a ptali se, jestli mi vyhovu-
je. Seděl jsem na sedadle vzadu a z baru upíjel fran-

couzský koňak. Neboj se, jenom trochu! 
Malinko jsem zpíval budovatelské písničky a vzpomí-
nal na soudruhy z brigády a pak taky na ty z ČSM. 
Doufám, že mi doma s mým kolečkem na maltu nikdo 
nejezdí! 
Řidič mercedesu obíhal a otevíral mi dveře, kdykoli 
jsem se rozhodl vystoupit a porozhlédnout se, co by 
se dalo vylepšit. Řekl jsem mu: Tohle mi soudruhu ne-
dělej! Jsi člověk, tak se postav rovně a čelem k problé-
mům! Četl jsi antiduering, soudruhu? Soudruh Lenin 
řekl: – Jen se nehrbit! Dveře si umím otevřít sám! 
Ti dva pánové tleskali a nějaký dědeček začal zpívat 
Internacionálu. Až mě to málem rozplakalo! Přijelo ně-
jaké jiné auto, dědečkovi za ten zpěv dali nové sako s 
dlouhými provázky na rukávech a ten z toho byl tak 
šťastný, že ho museli dva podpírat, když nastupoval 
do auta s červeným křížem. 
Na jiném místě, které se jmenovalo LJUNGBY, mi 
nějaké soudružky házely na auto květiny, které trhaly 
přímo nad silnicí. Nařídil jsem odbočit doleva. Byla 
tam autobusová zastávka a u ní stálo kolo. Nařídil 
jsem zase zastavit a na kole se za potlesku přítom-
ných obyvatel projel. 
Dost dlouho mi trvalo, než jsem zjistil, kde se otvírá 
kufr u Mercedesu. Ale představ si, mami! To kolo se 
tam vešlo, ani jsem ho nemusel rozebírat! 
V NORTH GOLGOTA mě čekali všichni oblečení ve 
svátečních livrejích. Čekal mě tam taky dopis od pana 
předsedy vlády, že by se se mnou rád sešel v nejbližší 
době za účelem návrhu přestavby švédského země-
dělství s ohledem na autarkii. 
Odepsal jsem mu, že jej nakontaktuji na jednoho 
soudruha, který ví jak z kořínků vyrábět adenin. Obra-
tem přišel telegram! Text: „Navrhujeme Vás na Nobe-
lovu cenu za práce v oblasti výsadby podzemnice olej-
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né v oblasti Rovaniemi.“ To už se do toho závistivě za-
pojili i Finové, mami! 
Představ si, mami, že ten soudruh Nobel vyráběl 
semtex jako naši soudruzi v Semtíně. A pak že k sobě 
lidi nemají blízko! 
Ten semtex, mami, se používá k podkládání noh u 
skříní, když není podlaha úplně rovná. Nesmí se prý 
buchat dveřmi, ale prý je to dobré. Když se náhodou 
bouchne, tak se šaty řádně vypráší. 
Kluci-hulváti z Pisandy říkali, že semtex se dá taky 
jíst! Pak prý se vystrčí holá zadnice z lesa a dupne se. 
Zajedu osobně za panem Nobelem. Tady je fůra králí-
ků! Budeme je lovit! 
Míla Sadílek říkal, že při výstřelu je nutné držet se za 
pytlík, jinak prý letí za lovenou zvěří! Míla Sadílek taky 
říkal, mami, že velké kule moc rozbíjí zvěřinu. Tak pro-
to! 
Víš, mami, v Africe mají asi dost křivých podlah nebo 
možná hodně králíků. Jsou jich prý plná letadla a hop-
kají mezi sedadly. Já bych se asi styděl vystrčit holou 
zadnici mezi letuškami, ale kluci-hulváti říkali, že se i 
tací najdou. Po výstřelu letadlo obyčejně spadne i s 
králíky! 
A v Jižní Americe némlich tak! 
Moje sekretářka, mami, se jmenuje Olih Norvejová – 
a představ si, mami, že hned druhý den jsem ji nesl do 
postele! Švédky prý mají hladinu estrogenu kyfózní 
nebo lordózní, podle toho, jak svítí slunce! A to tady 
svítí furt! Neboj se mami, vím že s podřízenými si ne-
můžu nic začínat. A ani se mi moc nelíbila. Byla cítit 
senáží! 
Každý den se koupu v jezeru a chytám lososy. Jsou 
tak krotcí, že žerou knedlíky z ruky. Pak taky hraju 
golf. Z úcty ke mně navrtali zdejší soudruzi jamky o 
průměru dva metry, abych se lépe trefil. Včera do jed-
né spadla kuna a nemohla ven. Potvora, a ještě se 
tam vykadila! 
Nařídil jsem Olih, aby novináře odkazovala na mého 
náměstka. Jmenuje se JAN JONASSEN. Je moc ucti-
vý, jen mi vadí, že stále mlčí! Spí na skříni. 
Včera přijel nějaký pán a řekl mi, že je zástupcem fir-
my HALLBERG-RASSY a že vyrábí jachty. Vybral 
jsem si tu největší. Měří 62 stop. Z první výplaty ji za-
platím a pak Ti taky pošlu něco pro holky. 
Představ si, mami, HALLBERG-RASSY! Nejslavnější 
loděnice na světě! Rovnat se jí může tak nanejvýš 

americkej HUNTER. Ale ten nemá motor Yanmar! To 
má jen Rassy! 
Včera jsem si objednal ústřice až z Paříže. Letadlem 
je dovezli do Jönkopingu a pak hydroplánem za mnou 
na jezero. Tak pospíchali, že je dovezli ještě horké! 
Představ si, mami, že se pokapou citronem, obalí a 
smaží na olivovém oleji. Bylo jich moc! Snědl jsem 
jednu a ostatní jsem rozdal soudruhům a soudružkám. 
Někteří si pozvraceli livrej a objímali břízy. Tady se jim 
říká „belogvardějky“. Tak je to jídlo silné! Nebo se ně-
čeho přejedli! 
Vidíš, olivy! Málem bych zapomněl! Prosím Tě, pošli 
dopis na ústřední výbor a zeptej se soudruhů, jak se 
poroučí větru a dešti. Tady vůbec neprší a sazeničky 
by mohly zaschnout. Zítra vydám nařízení, aby je tady 
okolo vysázeli. 
Mám tady čtyři ložnice jako soudruh Stalin. U jedné 
mi každé ráno zpívá kos. Jako náš tatínek! Jenže tatí-
nek zpívá večer a U Bambasů na Betlémském náměs-
tí. 
Jo, mami, máš ještě ty černé šaty? Nejsou už odřené 
na zádech? Jestli ano, napiš. Pošlu Ti letenku do Paří-
že. U Diora si koupíš šaty nové i nějaký ten parfém. A 
šaty nemusí být zrovna černé! Odpověď napiš na ad-
resu Olih Norvejová, Nydala, Švédsko. 
Tvůj syn Feryk 
Dopis jsem dopsal, zalepil do obálky a nalepil na něj 
známku s prezidentem. Samozřejmě s tím naším. 
Když přijel konvista pro mléko, dal jsem mu ho do ko-
šíku. Ani jsem nezaváhal. Pochopil a kývl. 
Sešel jsem dolů k autu a i přes setrvávající jásavý 
pocit vítězství jsem měl svědění, jestli jsem dneska 
něco někde nepřehnojil. Asi ten dopis! Máma přeci ne-
ní retardovaná! 
Utíkal jsem nahoru k rampě, ale konvista už tam ne-
byl. Do deníčku jsem si napsal: „Seš blbec blbej! 14. 
8. 1964“ Pak jsem si sundal ty pomyslné růžovoučké 
brýle a zahodil je daleko do jezera. 
Ostatně máma byla chytřejší než já, protože na 
tenhle dopis mi nikdy neodepsala. 

František Karban 
ilustrační foto Marcela Amblerová 

Tím končí vzpomínky Františka Karbana. Na strán-
kách tištěného vydání Severských listů jsme otiskli jen 
zkrácenou verzi – první část. Kompletní verzi nalezne-
te na najdete na našich internetových stránkách. 
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FILMOVÝ KOUTEK FILMOVÝ KOUTEK 
RESTART 

„O mladejch, od mladejch, pro mladý.“ 

V unikátní spolupráci dvou filmových škol, praž-
ské FAMU a finské UIAH, se v současné době na-
táčí film Restart, který se realizuje i díky spoluprá-
ci s českou produkční firmou Axman production. 
Veškerá natáčení probíhají v Praze, ve Finsku se 
pak bude film dokončovat (střih, zvuk). Pro větši-
nu z tvůrců jde o absolventský film. Restart ale ne-
ní klasickým studentským filmem, jeho ambice 
jsou vyšší, neuvidíme ho jen na filmových festiva-
lech a v klubových kinech, po dokončení by se 
měl objevit v běžných kinech. O vysílací práva má 
navíc zájem finská televize YLE. V českých kinech 
můžete Restart spatřit na jaře 2005. 

Scenárista Ondřej Ládek označil film Restart za film 
„o mladejch, od mladejch, pro mladý“. Sylva a Martin 
jsou mladý moderní pár, žijí moderním životem v mo-
derním velkoměstě a také jejich vztah je veskrze mo-
derní. Slibují si, že se nikdy v životě nevezmou, že se 
z nich nestane jen pozlacená jmenovka na dveřích, rá-
di si hrají se svými city i s city druhých lidí a právě jed-
na taková hra, aprílový žert, odstartuje koloběh udá-
lostí, který má šanci změnit jejich dosavadní život, má 
šanci stát se jejich restartem. 
Na několik otázek týkajících se připravovaného filmu 
i vzájemné spolupráce odpovídá jeho producentka 
Karla Stojáková. 
Spolupráce na společném projektu mezi dvěma 
filmovými školami u nás není příliš obvyklá. Jak 
jste se ke spolupráci s finskou UIAH vlastně do-
stali? 
Napadlo mě to po přečtení scénáře, který se mi líbil 
a jehož látka je mezinárodně srozumitelná. Vždycky 
jsem chtěla natočit svůj první celovečerní film v rámci 
evropské koprodukce. Já osobně v ní vidím budouc-
nost evropské kinematografie. Vzájemná spolupráce 
evropských zemí, vzájemné shánění finančních pro-

středků, možnost čerpat z evropských fondů a v nepo-
slední řadě i navazování kontaktů jsou pro mladou ge-
neraci filmařů nesmírně důležité a pravděpodobně i 
nezbytné. Finskou školu i práci kameramana Kasimira 
Lehta jsem znala již z dřívějška, a tak jsem za režisé-
rem filmu Juliem Ševčíkem zašla s návrhem česko-
finské koprodukce a do Finska jsme se spolu vypravili 
už téměř najisto. 
Jak se vám s finskými kolegy pracuje? 
Domlouváme se navzájem v angličtině, ale vzájemné 
lekce finštiny i češtiny již samozřejmě proběhly. Naši 
finští kolegové jsou neuvěřitelně jazykově nadaní. To 
je důležité i pro zvukovou složku filmu. Na té pracuje 
finská zvukařka, která si musí poradit s úskalími cizího 
jazyka, protože film se točí v českém znění. Jinak je 
ale vzájemná spolupráce skvělá a naše nejlepší před-
stavy o ní se každodenně zhmotňují na place při natá-
čení. Každopádně jsme pro film všichni stejně zapále-
ní a děláme ho s plným nasazením, které si poradí i s 
kompromisy, jež nutně přináší střet našich představ s 
rozpočtem. Celý štáb ale dává do natáčení všechny 
své síly i um a myslím, že to z filmu bude cítit. 
Myslíte si, že vzájemné zkušenosti ze společné-
ho projektu povedou k další spolupráci mezi FA-
MU a UIAH? 
Myslím, že už se dokonce o něčem takovém uvažu-
je. Děkanové obou škol – Michal Bregant, děkan praž-
ské FAMU – a Lauri Törhonen, děkan školy v Helsin-
kách – jsou v kontaktu, a náš Restart se tedy může 
stát takovou vlaštovkou spolupráce filmových škol do 
budoucna. 
Restart je poměrně ambiciózní projekt, jaký 
úspěch by vás uspokojil? 
Z mého hlediska by to byla distribuce do kin v obou 
zemích, hojná návštěvnost na festivalech a třeba i ně-
jaký prodej do evropských TV stanic. To je myslím ide-
ální úspěch, který by nám udělal velikou radost a plně 
nás uspokojil. 

Jakub Leníček, Český rozhlas 
převzato z internetových stránek www.rozhlas.cz 

 

RESTART 
Režie: Julius Ševčík; kamera: Kasimir Lehto; scé-
nář: Ondřej Ládek a Julius Ševčík podle povídky 
Ondřeje Ládka „UPREAL“; střih: Aleksi Raij; zvuk: 
Anne Tolkkinen; produkce: Axman production 
(Karla Stojáková), FAMU, UIAH 
Hrají: Lenka Krobotová (Sylva), Filip Čapka 
(Martin), Václav Jiráček (Robert), Anna Polívková 
(Marie), Hana Seidlová (matka Martina a Roberta), 
Tomáš Pavelka (Sylvin šéf), Jan Révai (tanečník) 
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SEVERSKÉ KULTURY ZE SVĚTA  
POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY MIKY WALTARIHO 

Slavný finský spisovatel Mika Waltari je znám 
především jako autor historických románů, ale do 
jeho rozsáhlého díla patří i pohádky. První svazek 
Čínská kočka a jiné pohádky už česky vyšly v 
Knižním klubu roku 2002, druhý svazek Bílý slon a 
jiné pohádky obsahuje 18 pohádkových příběhů o 
lidech, zvířatech, nadpřirozených bytostech i oby-
čejných a neobyčejných věcech, třeba o sportov-
ním automobilu a nákladním autu či o stroji, který 
dělal myši. 

Rozsáhlá tvorba Miky Waltariho (1908-1979) zahrnu-
je kromě známějších historických románů také dvě 
sbírky moderních pohádkových příběhů, které vydal 
ve 30. letech. Ano, příběhů, neboť klasické pohádky, v 
nichž princové bojují se sedmihlavými saněmi, připo-
mínají jen vzdáleně. Waltari nejčastěji situuje své pří-
běhy do vzdálených, tajemstvím opředených zemí, 
což souvisí s dobovým nadšením pro odlehlé, exotické 
světy. Nezapře inspiraci indickým myšlením, pohádka-
mi z Tisíce a jedné noci, čerpá však i z křesťanských 
legend (vždyť také studoval teologii a byl jen krůček 
od povolání pastora). A nechybějí ani příběhy psané 
původně pro nejužší rodinu, v nichž je slavný spisova-
tel hlavně otcem malé dcery Sátu, tedy pohádky. Hlav-
ními postavami Waltariho příběhů jsou personifikova-
ná zvířata i autíčka, holčičky a kluci i netradiční prin-
cezny a princové. Humanistické poselství Bílého slona 

a jiných pohádek v překladu Jana Petra Velkoborské-
ho jistě ocení i odrostlejší čtenáři tohoto žánru, neboť 
„každý moudrý člověk ví, že je nezbytné občas stavět 
hrady z písku. Jinak by život nestál za nic.“ 

Lenka Fárová 

Mika Waltari, Bílý slon a jiné pohádky, z finštiny 
přeložil Jan Petr Velkoborský, ilustrace Miloslav 
Disman, 112 stran, 24x16,5 cm, Knižní klub, Praha 

NA SEVERU OTEVŘELI NOVÝ UMĚLECKÝ PORTÁL 

Severské středisko pro výkonné umění 
NORDSCEN podporované Severskou radou minis-
trů a Severským kulturním fondem je zaměřeno na 
propagaci a rozvíjení tvůrčího partnerství v oblasti 
výkonného umění a na šíření informací o sever-
ském dramatickém, tanečním a muzikálovém umě-
ní. 
V rámci těchto cílů se v současné době realizuje pro-
jekt, ve kterém své úsilí spojili se střediskem 
NORDSCEN další kulturní instituce v Dánsku, Norsku 
a Švédsku. Jsou to Muzeum současného umění Ro-
skilde, Dansens Hus ve Stockholmu a Teatergarasjen 
v Bergenu. 
Výsledkem je nový internetový portál Scenerum, pro-
střednictvím kterého mají severští výkonní umělci dal-
ší prostor pro tvůrčí setkávání a práci. Protože je virtu-
ální, je téměř bez hranic. Elektronickou adresu 
www.scenerum.org mohou využít ti profesionální 
umělci, kteří chtějí využívat nové digitální technologie 

k realizaci svých projektů, a tak překračovat hranice 
tradičně vymezené jednotlivým žánrům a oborům, o 
administrativních hranicích nemluvě. Nový portál záro-
veň umožní veřejnosti sledovat jejich tvůrčí práci. 
V další etapě projektu se dočkají svého virtuálního 
prostoru i severští dramatici, hudební umělci a choreo-
grafové. Cílem celého projektu Scenerum je umož-
nit propojení velmi rozdílných uměleckých forem 
v novém virtuálním prostoru. 
Veškerá komunikace mezi umělci a publikem bude 
v reálném čase a interaktivní. Podle generální tajemni-
ce NORDSCENu Sofie Ericssonové je připravený 
umělecký portál velkou příležitostí pro vytvoření tvoři-
vého prostoru, který bude umělce inspirovat a podně-
covat k novým uměleckým výbojům a ve kterém by 
měli čerpat inspiraci a těšit se ze vzájemného pozná-
vání svých uměleckých stylů a vzájemného poznávání 
bez ohledu na národnostní a profesionální zázemí. 

-pd- podle Norden this week  
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VÝSTAVA V BRNĚ LAPONSKÁ 
BRNĚNSKÁ VÝSTAVA – ŽIVOT A KULTURA V LAPONSKU 

TŘI SEVERY 

Finské Laponsko zaujímá jednu třetinu celkové 
rozlohy Finska. Leží prakticky celé na sever od po-
lárního kruhu. Na tomto velkém území žije jen 20 
000 obyvatel, z nichž je 4 000 Sámů (Laponců), 
kteří se sami nazývají právě Sámové. Hlavní město 
Rovaniemi leží přímo na polárním kruhu. 

V minulém čísle jsme informovali o výstavě fotografií 
z Laponska, která probíhá v brněnském Etnografic-
kém ústavu Moravského zemského muzea. Výstavu 
ze sbírek Vapriikki muzea v Tampere doplňují původní 
předměty ze sbírek Náprstkova muzea v Praze. Jde o 
další ze společných projektů brněnského a tamperské-
ho muzea. 
Výstava Tři severy v Etnografickém ústavu Morav-
ského muzea představuje fotografie pěti autorů, kteří 
zobrazili sever Finska jako jedinečnou geografickou 
oblast, a to každý vlastním osobitým pohledem, v 
němž se promítá vztah k lidem a přírodě. Některé foto-
grafie přibližují život obyvatelů severských končin, jiné 
se zaměřují na liduprázdnou přírodu. Sever pro všech-
ny znamenal odstup od prostředí jim vlastního, od jihu 
Finska. Tři severy se výstava jmenuje podle třech růz-
ných pojetí pěti fotografů. Sever lidí, Sever antropolo-
gův a Sever poutníkův označují tři rozdílné pohledy na 
zapolární Laponsko. 
Výstavu, která je v Brně otevřena do 9. ledna 2005, 
doprovodilo několik akcí, například autorské čtení pře-
kladatelky a spisovatelky Markéty Hejkalové nebo čte-
ní sámských vyprávění, mýtů, pověstí a pohádek Mi-
chala Kováře. Po skončení se výstava přesune do 
pražského Náprstkova muzea (Betlémské nám. 1), 
kde bude otevřena od 9. února do 24. dubna 2005. 

ms 

VÝSTAVA O ŽIVOTĚ SÁMŮ NA SEVERU 
FINSKA – NEBO JEN VÝSTAVA FOTOGRA-
FIÍ PĚTI FINSKÝCH AUTORŮ? 

Výstava je na prospektu vydaném Moravským zem-
ským muzeem i na jeho internetových stránkách cha-
rakterizovaná dvěma způsoby. Za prvé jako výstava o 
životě Sámů na severu Finska – a za druhé jako vý-
stava fotografií pěti finských autorů, kteří zobrazili se-
ver Finska. Pravdivá je bohužel spíše charakteristika 
druhá. 
Expozici připravilo muzeum Vapriikki ve finském 
Tampere v roce 2002. Kurátorem je Hannu Sinisalo, 

který je též jedním z pěti fotografů, jejichž dílo tvoří já-
dro výstavy. Zbývající část představují „původní před-
měty dokumentující život Laponců ze sbírek Náprstko-
va muzea v Praze“ (zmíněný prospekt). Tyto předměty 
pocházejí především z norské oblasti Laponska a 
mohli jsme je vidět již před šesti lety na výstavě o Sá-
mech v Městském muzeu v Sadské. Fotografická ko-
lekce je rozdělena do tří oddílů – proto název Tři Se-
very: Sever lidí v díle Samuliho Paulaharjua, Sever 
antropologův Erkkiho Ala-Könniho a Sever poutníkův 
Raima O. Koja, Eera Rasiho a zmíněného Hannua Si-
nisala. 
Nejvzácnější a nejzajímavější část výstavy tvoří foto-
grafie Samuliho Paulaharjua. Tento spisovatel proces-
toval před první světovou válkou a mezi oběma válka-
mi velkou část Karélie, finského, švédského i ruského 
Laponska a švédských oblastí obývaných Finy, kde 
sbíral ústní slovesnost, fotografoval a kreslil. Jeho bo-
hatý a pouze ve sporadické formě publikovaný archiv 
skýtá dodnes pro folkloristy mnoho materiálu. Paula-

foto: Samuli Paulaharju (ze sbírek Vapriikki muzea) 
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harju své zápisky z cest zpracovával do článkové i 
knižní podoby, o Laponsku vyšly vedle několika dal-
ších knihy Vzpomínky z Laponska (Lapin muisteluksia, 
WSOY, Porvoo 1922), Zadní Laponsko (Taka-Lappia, 
WSOY, Porvoo 1927) nebo Ze zemí Skoltů (Kolttain 
mailta, Kustannusosakeyhtiö, Helsinki 1921). Ve 
svých knihách podává beletristickou formou obrazy 
krajiny i života jejích obyvatel. Romantické popisy stří-
dají místní pověsti. Jeho beletristickou tvorbu lze proto 
řadit ke tvorbě takových autorů z české kotliny, jakými 
byli kupříkladu Karel Klostermann nebo Josef Štefan 
Kubín. Paulaharjuovy snímky Sámů i laponské krajiny 
otevírají vlastně oba následující okruhy výstavy – po-
hled fotografa-antropologa i fotografa-krajináře. 
Všechny Paulaharjuovy snímky jsou na rozdíl od 
snímků ostatních fotografů doplněny jmény portrétova-
ných osob. 
U jména Ala-Könniho se na výstavě udává, že 
„nahrával zpěvy koltských Sámů zvané joiku“. Jde o 
malou nepřesnost – finský výraz joiku (vytvořeno ze 
severosámského substantiva juoigos, píseň, nebo 
z verbálního substantiva juoigan, zpěv, zpívání) se 
skutečně občas používá pro svérázný způsob sám-
ského zpívání či samotných písní obecně, nejen tedy 
u severních Sámů. Správně by však ve spojení se 
zpěvem a písněmi Skoltů měl být uveden termín leu-
dd. Podobných maličkostí – nepřesností v zápisu fin-
ských jmen, charakterizování lesních porostů 
v Laponsku jako klečových, označení finštiny jako ja-
zyka s větnými konstrukcemi v pouhé juxtapozici a pri-
mitivní gramatikou apod. – bylo na českojazyčných tis-
kovinách spjatých s výstavou uvedeno, případně na 
vernisáži zaznělo, více. 
Fotografie poutníka Raima O. Koja jistě zná mnohý 

vaeltaja (fin: poutník, vandrovník, tulák, pozn. red.) 
z jeho klasického průvodce po finském Laponsku vy-
daného pod názvem Laponský turistický průvodce 
(Lapin retkeilyopas, Kirjamaailma, Tampere 1967) a 
často zvaného „Bible poutníků po Laponsku“. V tomto 
průvodci také nalezneme velkou část Kojových sním-

ků z výstavy. Na nich stejně jako na snímcích dvou 
mladších fotografů-poutníků (Eera Rasiho a Hannua 
Sinisala (žáka Erkki Ala-Könniho, pozn. red.)), již 
v době dospívání inspirovaných Kojovým průvodcem, 
vyvstává zdánlivá opuštěnost horských oblastí Lapon-
ska, především protáhlé Käsivarsi na severozápadě 
Finska. Tato krajina ovšem není opuštěná. Žijí v ní li-
dé, pro něž je samozřejmě krajinou kulturní. Proto nás 
může zarazit koncepce celé výstavy – více či méně 
hluboký pohled turisty bez doplnění pohledu člověka 
místního. Kde Fin nebo jiný cizinec z jihu vidí exotic-
kou divočinu (proslov Hannua Sinisala), tam je domov 
Sámů, země po mnoha tisíciletí kultivovaná pro sobí 
stáda a náboženské úkony, země, v níž snad každý 
krajinný prvek má svou historii a povahu. Fotografie 
staré autiotupy, chatky pro nocleh v pustině, na břehu 
jezírka pod nejvyšší horou Finska Háldi (Halti) je jistě 
krásná a plná poetiky. Mnoho turistů na chatku vzpo-
míná, jak byla útulná, když se do ní schovali před sně-
hovou bouří, a i ten, kdo v ní nebyl, tyto pocity při po-
hledu na snímek zakouší. Necelých deset kilometrů od 
chatky je však dům sobího nomáda, který po televiz-
ních zprávách tráví večerní čas povídáním si s turisty 
u kávy či něčeho silnějšího v jiné autiotupě na břehu 
Bihčosjávri, Kulíčího jezera, neboť do nejbližší restau-
race trvá cesta na sněžném skútru alespoň pět hodin. 
Tento Sám zná o okolních horách pravděpodobně 
mnoho pověstí, krajinu vidí způsobem odlišným od po-
hledu turistů a jiné bude i jeho vidění „poetiky místa“. 
Ve Finsku jistě působí sámští antropologové a fotogra-
fové, což dokládají výstavy v muzeu Arktikum 
v Rovaniemi či v Sámském muzeu Siida v Inari, které 
navštíví ročně přes pětset turistů jenom z naší republi-
ky. Pracemi sámských autorů mohla být dle mého 
soudu jednostrannost výstavy Tři Severy vyvážena. 
Kdo tedy očekává od výstavy zprostředkování genia 

loci finské části historického Laponska zvaného Sápmi 
se Sámy jako jeho původními obyvateli, může být 
zklamán. Kdo však jde na výstavu, aby shlédl krásné 
a působivé fotografie o finské provincii zvané Lappi, 

foto Michael Stanovský 
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SÁMOVÉ V PRAZE SÁMOVÉ V PRAZE 
OZVĚNY SVĚTA ZA POLÁRNÍM KRUHEM 

V rámci akce Skandinávský podzim se v Praze 
konal Sámi festival. Prahu navštívila v době od 19. 
do 22. listopadu řada Sámů (Laponců), kteří zde 
čtyřech koncertech předvedli to nejlepší ze sám-
ské hudby – joiku. O celé akci začaly prosakovat 
informace již před více než rokem, původně byly 
naplánovány i takové akce jako stádo sobů na Sta-
roměstském náměstí. Dovézt soby ze severního 
Finska zřejmě přesáhlo finanční možnosti našich i 
severských organizátorů. Pražská zoologická za-
hrada sice menším stádečkem sobů disponuje, je 
však lepší, když si případný zájemce dojede do 
Tróje. 

Na koncertech vystoupili opravdu špičkoví umělci, 
kteří předvedli široké možnosti pojetí typicky sámské-
ho zpěvu – joiku (obsáhlý článek o joiku jsme uveřejni-
li v minulém čísle Severských listů). Posluchači mohli 
na sobotním koncertě slyšet vynikající sólové joiky In-
gy Jussy a Biret Ristin Sary z Norska, Larse Anders 
Kuhmunena i půvabné blondýnky (!) Maret-Sofie Jan-
nok ze Švédska či Anfisy Ageevy z Ruska. Zvláště 
pak při Maretiných joicích tuhla posluchačům krev v ži-
lách. Maret Janok vystoupila i na samostatném kon-
certě. Inga Jusso představila na samostaném kocertě 

moderněji pojatý joik v podání své kapely. Zlatým hře-
bem byli určitě známí finští Wimme, jejichž protagonis-
ta Wimme Saari je představitelem moderního joiku. 
Co se týče výběru umělců, nelze organizátorům nic 
vytknout. Horší to bylo s výběrem prostředí – poněkud 
omšele a nedůstojně vypadající divadlo U Hasičů. Ta-
ké restaurační sál na Baráčnické rychtě, kdy pinglům 
roznášejícím pivo nevadilo, že se na pódiu odehrává 
něco nezapomenutelného (ostatně to nevadilo ani ně-
kterým posluchačům sedícím zády k pódiu). Prostředí 
Reduty, kde se odehrál koncert sólových joikařů, nelze 
vytknout nic. Dokonce tu bylo i plno, což se rozhodně 
nedá říct třeba o koncertě Maret-Sofie Jannok. 

Na výběru vystupujících umělců bylo také sympatic-
ké to, že nejde jen o nějaké „salonní hráče“. Všichni, 
pokud přímo nesobaří, minimálně pocházejí z tradič-
ních rodin. Je to ostatně pochopitelné, protože ten 
správný joik pochází právě z tohoto prostředí. Je zají-
mavé pozorovat, jak tradiční joik flirtuje s moderní 
hudbou (například finská dívčí dvojice Angelit z inar-
ské oblasti, ta však do Prahy nepřijela) nebo původně 
ohlášená velmi známá Mari Boine inklinující k world-
music. Mě osobně nejvíc mrzelo, že nepřijeli norští 

Ánde Somby a Maret-Sofie Jannok na koncertě v Redutě 
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Sančuari (opravdu se píší s háčkem nad č!) – jejich 
experimenty například s didjeridoo či banjem nebo af-
rickými bubínky jsou fascinující. 
Další informace o vystupujících umělcích, fotografie 
a ukázky z koncertu sólového joiku bohužel přesahují 
možnosti tištěné verze časopisu, naleznete je však na 
našich internetových stránkách. 
Série koncertů byla doplněna 20. listopadu 2004 so-
botní odpolední besedou. Viceprezidentka norského 
sámského parlamentu Ragnhild Nystadová a poslanec 
švédského sámského parlamentu Olov Sikku hovořili 
o problémech, které vedly vlády severských států ke 
zřízení zvláštních sámských parlamentů – jsou v Nor-
sku, Švédsku i ve Finsku; čtvrtá země, kde Sámové ži-
jí, je Rusko, tam však Sámové svůj parlament nemají. 
Sámské obyvatelstvo je sice v severních oblastech 
původní, v Norsku to je potvrzeno ještě zvláštním zá-
konem, přesto jich je tak málo, že by v „hlavním“ par-
lamentu prosazovali řešení svých problémů jen velmi 
obtížně. Jednotlivé sámské parlamenty vznikly kon-
cem dvacátého století, od roku 2000 byla navázána i 
jistá spolupráce formou parlamentní rady. Do této rady 
byli přizváni i zástupci ruských Sámů. Na půdě sám-
ských parlamentů se řeší problémy principiálního rázu 
dotýkající se Sámů a jejich života jako podstaty. 
Beseda byla zajímavá, kdy má našinec šanci vidět a 
slyšet nejen opravdového Sáma, ale má možnost s 
ním i diskutovat. Škoda jen, že nebyla nikým modero-
vaná. Zástupci Sámů se projevili jako „správní politici“ 
(ostatně to politici jsou) a jejich monolog sklouzával do 
parlamentních klišé, kdy se mnoha slovy neřekne 
téměř nic. Bylo vzácné pozorovat, jak si jsou politici 
všech národů podobní. Když po více než hodině poli-
tických projevů došlo na dotazy, bylo všem jasné, že 
teď začíná program, kvůli kterému přišli. Bohužel na 
něj zbylo málo času. 
Posluchači se dozvěděli řadu zajímavostí jak z parla-
mentních kuloárů (například, že norský král zahajuje 

jednání norského sámského parla-
mentu jednou za čtyři roky) a o pro-
blémech, které jsou nejbolavější 
(třeba, že v Norsku se dnes živě dis-
kutuje o znění zákona o vlastnictví 
půdy ve Finnmarce), tak ze života 
Sámů. 8 až 10 % Sámů sobaří, zabý-
vají se pastevectvím a po většinu 
roku kočují za svými stády. Kromě to-
ho se věnují i rybolovu, v Norsku do-
konce i mořskému. Norští Sámové se 
také věnují výrazněji zemědělství. Ve 
všech čtyřech státech jsou hojně roz-
šířená sámská řemesla a výroba stří-
brných šperků. 
Poměrně slušně je zajištěna výuka 
sámských jazyků, sámština se učí ve 
všech školách, v Norsku je sámština 
uzákoněna jako oficiální jazyk. Dá se 
říct, že více jak 99 % Sámů ovládá je-
den ze sámských jazyků. Sámské ja-
zyky patří do ugrofinské skupiny – i 
když existují regionální odlišnosti, 

které téměř znemožňují, aby si například východní 
Sám se západním bez problémů rozuměli. Etnicky 
však Sámové k ugrofinským národům nepatří, jsou to 
příbuzní nejspíš ruských kmenů Něnců či Samojedů. 
Beseda byla doprovozena výstavou fotografií nor-
ského Sáma Oyvindy Ravny a české cestovatelky Nel-
ly Rasmussenové. 
Beseda byla organizována Radou pro národnostní 
menšiny ČR ve spolupráci se švédským a norským 
velvyslanectvím a sámskými parlamenty. Kromě této 
besedy se v Praze konal i seminář zaměřený na řeše-
ní práv národnostních menšin, kterého se zástupci 
Sámů také zúčastnili. 

text a fotoMichael Stanovský 
další informace najdete na našich internetových stránkách 

Viceprezidentka norského sámského parlamentu Ragnhild Nystadová a poslanec 
švédského sámského parlamentu Olov Sikku 

Oyvind Ravna na vernisáži výstavy svých fotografií 
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ZE SVĚTA KULTURY ZE SVĚTA KULTURY 
VELVYSLANCI HANSE CHRISTIANA ANDERSENA 

Zpráva z tisku: „Havel a Kožená se stali velvy-
slanci Hanse Christiana Andersena. Rozšířili tak 
řady desítek mezinárodních celebrit, které zaštiťují 
a podporují nadcházející 200. výročí narození dán-
ského spisovatele Hanse Christiana Andersena 
(1805 – 1875). Někdejší český prezident a uznáva-
ná mladá pěvkyně byli v Praze jmenováni Ander-
senovými velvyslanci. Dánsko si od mezinárodně 
koncipovaných oslav slibuje poznání odkazu toho-
to literáta i lepší seznámení světové veřejnosti se 
svou kulturou.“ 

Jmenování proběhlo v zajímavých prostorách tzv. 
Pražské křižovatky. Toto mezinárodní duchovní stře-
disko určené k pořádání setkání, přednášek, předsta-
vení, výstav a dalších akcí vybudovala Nadace Dag-
mar a Václava Havlových VIZE 97 v naprosto zdevas-
tovaném bývalém gotickém kostele  sv. Anny na praž-
ském Starém Městě, který v poslední době sloužil 
snad už ani ne jako skladiště. 
Slavnostní jmenování provedl bývalý dánský ministr 
zahraničí Uffe Ellemann-Jensen, který v době svého 
působení ve funkci ministra zahraničí navázal těsné 
kontakty s nejvýznamnějšími osobnostmi předlistopa-
dové demokratické opozice v Československu a po ro-
ce 1989 inicioval rozsáhlý program podpory obnovy 
demokracie ve střední a východní Evropě. Akci spo-
lupořádali dánský velvyslanec v České republice Jør-
gen Bøjer, Velvyslanectví Dánského království v Pra-
ze a Nadace Hanse Christiana Andersena 2005. 
Jmenování se zúčastnil i generální tajemník Nadace 
Hanse Christiana Andersena 2005 Lars Seeberg, kte-
rý uvedl: „V Nadaci Hanse Christiana Andersena 2005 
považujeme přijetí role velvyslanců Hanse Christiana 
Andersena bývalým prezidentem České republiky 
Václavem Havlem a světoznámou mezzosopranistkou 
Magdalenou Koženou za projev nesmírného ocenění 
života a díla Hanse Christiana Andersena.“ 
Velvyslanci Hanse Christiana Andersena pomohou v 
rámci oslav dvoustého výročí Andersenova narození 
obeznamovat veřejnost s Andersenovým životem a dí-
lem a přispívat k tomu, aby bylo toto dílo co nejplněji 
doceněno. Stejně jako Václav Havel a Magdalena Ko-
žená jsou i ostatní velvyslanci vysoce uznávanými 
osobnostmi ve svých oborech a oblastech působnosti 
a svou činností přinášejí světu významné hodnoty. Pa-
tronkou Nadace Hanse Christiana Andersena je Její 
Výsost královna Margarethe II. 
Dvousté výročí narození Hanse Christiana Anderse-
na bude v České republice oslavováno řadou různých 
kulturních událostí a iniciativ. Jmenujme alespoň pu-
tovní výstavu o životě a díle Hanse Christiana Ander-

sena pořádanou městským muzeem města Odense 
ve spolupráci s Nadací Hanse Christiana Andersena 
2005. Tato mezinárodní výstava bude mít více než 
dvacet jazykových verzí včetně české. Výstava sezná-
mí návštěvníky s autorovým životním příběhem pro-
střednictvím fotografií a dalších materiálů. Výstava za-
vítá v průběhu roku 2005 do řady míst v České repub-
lice. 
Co dodat na závěr? Snad jen, že kdo umí, ten umí. A 
Dánům se podařilo díky výročí slavného pohádkáře 
zviditelnit svůj státeček snad úplně nejvíc. 

Michael Stanovský 
další informace najdete na našich internetových stránkách 

zleva Uffe Ellemann-Jensen, Magdalena Kožená 
 a Václav Havel, foto archív 

zleva Jørgen Bøjer a Lars Seeberg, foto M. Stanovský 
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A N A R C HO P U N K O V É  K O Ř E N Y  
ZPĚVAČKY BJÖRK 

Když jsem kdysi před lety poprvé slyšela KUKL, 
byla jsem doslova uchvácena. Nevěřila jsem, že 
existují lidi, co napsali hudbu mně šitou na míru. 
Je škoda, že KUKL dneska už téměř nikomu nic 
neříká (až na pár nenapravitelných björkofilů a 
björkofilek, jako jsem já, nebo těch, co dobře znají 
vše, co vyšlo pod anarchistickým labelem Crass), 
protože tahle anarcho-punková kapela měla na-
prosto unikátní zvuk. Jelikož si myslím, že stojí za 
to KUKL znát, pokusím se vám ji trochu předsta-
vit. 

Píše se rok 1983 a na Islandu se začíná formovat 
uskupení, ve kterém se sejdou lidé, kteří původně ko-
existovali v jiných punkových kapelách, lidé kolem sur-
realistického uskupení Medusa. Tak třeba dnes nej-
známější Islanďanka (tehdy osmnáctiletá) Björk, která 
si od svých třinácti let prošla hned několika kapelami, 
dala sbohem punkové feministické formaci Tappi Tí-
karrass (česky „Špunt v prdeli kurvy“), a poskytla tak 
KUKL svůj nezaměnitelný hlas. Einar Örn, který tehdy 
patřil ke kapele Purrkur Pillnikk a který se při svých 
studiích v Londýně seznámil s lidmi z CRASSu (CRA-
SS dokonce KUKL později nabídl fúzi, ale ti ji odmítli s 
tím, že většina osazenstva kapely v Británii v životě 
nebyla, a nemohou tedy zpívat o Thatcherové a Rea-
ganovi), doplňoval Björk zpěvem a zároveň hrál na 
trubku. Dále to byli bubeník Sigtryggur Baldursson 
(Trix) a kytarista Gudlaugur Kristinn Óttarsson (Gud 
Krist), oba původně v kapele Theyr, Birger Morgensen 
(Birgir), baskytarista z Med Noktum. a Einar Melax. 
Tak vznikla kapela složená ze spisovatelů, básníků, 
výtvarníků a samozřejmě hudebníků, která se pojme-
novala KUKL, což v islandštině znamená „čaroděj-
nictví“, ale chápejte to taky jako jakési „duševno“. 
Za dobu své krátké existence (do roku 1986) stačili 
vydat dvě alba „The Eye“ (1984) a „Holidays in Euro-
pe“ alias „The Naughty Nought“ (1986), které vyšly na 
vinylu u Crass Records (a naštěstí pak ještě v roce 
1997 na CD). Album „The Eye“ je úzce spjato s dílem 
francouzského filozofa a anarchisty Georgese Bataille 
„The Story of the Eye“ (Příběh oka). Smyslem tohoto 
ve své době skandálního díla ovlivněného surrealis-
mem a psychoanalýzou je pochopení totality lidského 
bytí, které je možné jedině na základě hraničních zku-
šeností. Ty je možné realizovat tehdy, odpoutáme-li se 
od jakýchkoli společenských konvencí a zaměříme se 
na hlubiny své duše, pudy a tužby, osvobodíme-li du-
cha od logiky a racionality. Tento stav opojení je spoj-
nicí s totalitou bytí. Proto se ve své knize Bataille vě-
nuje různým sexuálním obscénnostem, smrti a násilí. 
Sexuální vzrušení může tento stav navodit, stejně jako 
cokoli, co děláme jenom na základě svých pudů a 
emocí a co se vymyká tomu, co se běžně považuje za 
„normální“. 

Mladý hrdina se v příběhu oddává neobvyklým sexu-
álním zážitkům (často na hranici smrti) se dvěma dív-
kami, první zvrácenou a fascinovanou vejci, varlaty a 
očními bulvami, druhou duševně nemocnou, která si 
nakonec vezme život. V příběhu dojde k znásilnění a 
zavraždění kněze a vyloupnutí jeho oční bulvy. Důleži-
tým motivem příběhu je sdílení úlevy při močení, které 
hrdiny navádí k realizaci dalších prožitků a tužeb. 
Björk tvrdí, že ji „Příběh oka“ totálně změnil. Pochopi-
la, že je důležité, aby dělala jenom to, co chce a po 
čem touží a co jí velí intuice bez ohledu na to, co se 
považuje za morální, i kdyby to znamenalo, že ublíží 
jiným. 
KUKL nebyli žádné nuly (v tom běžném pojetí). Je-
jich hudba byla stejně výjimečná jako oni sami. I pro 
mě často nesnadno pochopitelná. Jak sami říkali: 
„Neřešíme problém, těch, co chtějí, abychom se vy-
mezili a definovali, aby nás pochopili. Sami často neví-
me, co děláme, jako se stále učíme. Nechceme spad-
nout do žádných definic, které by mohly ukončit pro-
ces našeho poznávání. Chceme jen v lidech probudit 
skryté nevyužité spící síly, o jejichž existenci neměli 
tušení.“ 
Obsahově jsou skladby hodně protináboženské a 
spíše apolitické – jako by chtěli říct „zameť si nejdřív 
před svým prahem a osvoboď hlavně svoji duši“. Zvoli-
li podvědomý způsob léčby zhoubných mocichtivých 
charakterů snažících se všechny asimilovat do jejich 
mašinérie. KUKL chtěl lidem vzkázat, že každý může 
na sobě realizovat libovolné revoluce na individuální 
bázi. Tyto individuální odchylky zavádí mez odchylky 
do vládních kalkulací. 
„Nepřizpůsobujte se, ne ve svých postojích a život-
ních stylech. Užitím této zásady zavádíme nesouběž-
nost do psýché našeho publika, a protože se to ne-
snažíme uplatnit jen na našich osobních hranicích, dá-
vá to prostor jednotlivcům, aby naplnili sami sebe. Je-
den nekonformní postoj bude plodit zástupy dalších. 
Máš jedině právo být sám sebou!“ 

Karolína Václavíková, Britské listy 
redakčně kráceno 

ČARODĚJNÝ SPOLEK Z ISLANDU 
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ISLANDSKÉ POHÁDKY KNIŽNÍ KOUTEK 
MARCELA KOŠANOVÁ: KATEŘINA V ZEMI ÁSŮ 

Vydejte se s Kate-
řinou do země 
Ásů a prožijte báj-
né příběhy z Islan-
du! 

Čiperná a zvídavá 
holčička Kateřina 
se místo do druhé 
třídy vydává s rodiči 
na Island – do pře-
krásné tajemstvím 
opředené země, pl-
né ledu a ohně, ko-
lébky obrů, skřítků 
a moudrých, krás-
ných Ásů, vládců 
světa a vesmíru. 
Od té chvíle Kateři-

na prožívá vzrušující, pohádkové dobrodružství plné 
nečekaných zvratů. Seznamuje se s příběhy bohů sta-
rých jako lidstvo samo, poznává tajemné znaky runy, 
v nichž je uložena moudrost a síla přírody, uvědomí si 
hodnotu pravého přátelství, pochopí sílu přírody a 
uvědomí si, že moudrost svých předků nosíme ve 
svých srdcích dodnes... 
V knížce se střídají převyprávěné kapitoly ze staro-
germánské historie s příběhy malé Kačky na Islandu. 
Nejde o pohádkovou knížku, jde o knížku pro děti. 
Ostatně to je napsáno i v podtitulu knihu - Islandské 
nepohádky z dávné minulosti. Já bych dodal, že i z 
přítomnosti. A ještě bych dodal, že jsou to povídánky 
pro děti i dospělé. Alespoň mojí maličkosti kniha zpří-
jemnila jednu cestu vlakem napříč republikou. 
 
Marcela Košanová: Kateřina v zemi Ásů, ilustrace 
Šárka Pecková, na obálce Alena Baisová, váz., 408 
stran, 249 Kč, Nakladatelství MOTTO Praha, 2004 
 
MARCELA KOŠANOVÁ 

Marcela Košanová se narodila roku 1952 v Chomu-
tově. Pracovala jako ošetřovatelka v nemocnici, pěs-
tounka v jeslích, barmanka a jako vedoucí kuchyně 
v domově důchodců. Profese ji tedy provedly každým 
obdobím lidského života – od nejútlejšího dětství až ke 
stáří – což ji naučilo lépe chápat koloběh světa. A pro-
tože pochází z rodu čarodějnic, tak své zkušenosti po-
sléze zužitkovala právě při vykonávání čarodějnického 
řemesla: čarování se Marcela Košanová plně věnuje 
od svých čtyřiceti let. Kateřina ze země Ásů je její dru-

hou knihou. Před třemi lety jí v nakladatelství MOTTO 
vyšla prvotina Čarodějnický slabikář, která si u čtenářů 
právem zasloužila velký úspěch. „Nikdy jsem si ne-
myslela, že napíšu příběh, ale knihy byly vždy mou 
velkou radostí. Jako malá jsem poslouchala překrásné 
příběhy z českého a řeckého bájesloví, které mi vyprá-
věl otec. Později jsem žasla nad moudrostí křesťanské 
a židovské mytologie. Teprve v dospělosti jsem se do-
stala k příběhům mytologie severské a ty se staly mou 
vášní.Čím víc jsem je studovala, tím větší jsem v nich 
nacházela moudrost a sílu. Vyprávěla jsem je svých 
třem dcerám a snažila se, aby pochopily, jak moc nás 
ovlivňuje zdánlivě pradávná minulost. V roce 2000 se 
narodila moje první vnučka Kateřina... Zatím je ještě 
malá, ale brzy povyroste a já mám mnoho příběhů o 
statečných a hrdých Ásech, tupých obrech a šikov-
ných skřítcích. Pevně doufám, že jejich moudrost při-
nese poznání nejen Kateřině, ale i všem dětem. A 
kdoví, možná se poučí i dospělí...“ 

 
UKÁZKA Z KNÍŽKY 

1. KAPITOLA – CESTA NA ISLAND 

…Árny a Kateřina stáli vedle sebe, jedli svačinu a 
mlčky se dívali na hromadu vychladlé lávy před sebou. 
Oba mysleli na totéž. Přemýšleli o tom, kdo dal této 
malé hoře tak obrovskou sílu, že dokáže měnit lidské 
osudy a plnit srdce lidí štěstím. Po chvíli si Kačka 
všimla, že se k nim přidal tatínek. Stál vedle a díval se 
na ni. Kačka polkla sousto a řekla nahlas to, na co 
před chvílí myslela. 
„Proč je v hoře tak velká síla a odkud pochází?“ 
Tatínek malou chviličku přemýšlel a potom s vážnou 
tváří řekl: 
Jádro země je horké a nepokojné stejně jako lidské 
srdce. Je součástí vesmíru, a proto je v něm obrovská 
síla. Když se třeba jen malá část žhavé hmoty zem-
ského jádra protlačí na povrch země, tak po čase vy-
chladne a zkamení. Síla země a vesmíru v nich však 
zůstává. Třeba proto nám připadají takové hory kou-
zelné. Cítíme jejich sílu a věříme, že nám můžou po-
moct. A tak je to zřejmě i s horou Helgafell.“ 
„Ale tati! Helgafell je kouzelná hora,“ opravila tatínka 
Kačka. 
„Víš co, vyzkoušíme ji. Budeme si něco přát a uvidí-
me. Co říkáš?“ navrhl tatínek. 
„Nemůžeme si přát cokoli společně, to by se nám 
nevyplnilo. A říct si to taky nemůžeme. To je nanic! Já 
už svá přání mám a ty si je také rozmysli, ale nic mi 
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neříkej. Až se ti splní, tak uvidíš sám,“ řekla Kačka. 
„Vy tam kujete nějaké pikle!“ volal na ně Čestmír Ku-
bát, „my už jsme dojedli, tak půjdeme, ne?“ 
„Ano, ano!“ volala Kateřina, „jenom si ještě vezmu 
svůj kufřík.“ 
„Ale prosím tě, přece si s sebou nepotáhneš hračky. 
Tam je nebudeš potřebovat,“ divila se maminka. 
,Já ho nutně potřebuju, otevři mi, prosím, auto,“ ža-
donila Kačka. 
„No to jsem blázen! Nemysli si, že ti ho někdo pone-
se,“ snažila se oponovat maminka, ale tatínek otevřel 
auto a vyndal kufřík. 
„Ještě duhový míček, prosím, leží na zadním seda-
dle,“ vypískla Kačka, protože málem na Kuličku zapo-
mněla. 
„Na, prosím tě,“ hodil tatínek míček Kačce, „je to 
všechno?“ 
Kateřina spokojeně přikývla. 
„No sláva! Můžeme tedy vyrazit.“ 
A vyrazili. Ještě jednou si povídali o tajemné moci, 
kterou hora má, a o podmínkách, které je nutné splnit. 
Česťa už na hoře byl a ujistil je, že i když někdo nevěří 
na kouzla a nechce si nic přát, tak se v žádném přípa-
dě nebude nudit, protože na vrcholu je zajímavá zříce-
nina starého kláštera a rozhled po krajině je překrás-
ný. Kateřina odhodlaně šlapala kupředu a v duchu si 
opakovala svá přání. 
Když došli k hoře, byla najednou větší, než se zprvu 
zdálo. Jihozápadní svah nemuseli dlouho hledat, pro-
tože z této strany byla k vrcholu vyšlapaná cesta od 
prosebníků, kteří tudy procházejí od nepaměti. Spo-
lečně začali pomalu stoupat k vrcholu. Kateřina se dí-
vala před sebe a zdálo se, že nikoho nevnímá. V ruce 
svírala svůj kufřík a v tváři měla odhodlání a možná ta-
ky trochu obavu. Tatínek vzal maminku za ruku a polí-
bil ji na tvář. Oba mlčky pozorovali Kateřinu a pomalu 
stoupali dva kroky za ní. Tatínek si v duchu pomyslel: 
Moc bych si přál vědět, co si to dítě myslí. Chtěl bych 
ji pochopit. 
Maminka držela tatínka za ruku a pomyslela si. Je 
hezké se někdy ponořit do pohádky. Kéž bychom to 
uměli! Pak bychom mohli být neustále šťastni, tak jako 
dnes. Ani jeden z nich si neuvědomil, že právě vyslovi-
li svoje nejtajnější přání. 
Cesta k vrcholu proběhla bez jediného slova. Nahoře 
se všichni na chvíli zastavili a Kateřina otevřela kufr. 
Víko prudce vyskočilo a všichni její přátelé se postavi-
li. Kateřina zvedla Kuličku nad hlavu a v duchu přímo 
křičela: „Ať umím islandsky! Ať potkám Ásy, obry a 
skřítky! Ať se mým přátelům splní jejich přání!“ 
 
8 .  K A P I T O L A 
STROM ŽIVOTA – YGGDRASIL 

Jeden takový strom už na světě byl. Byla v něm ulo-
žena všechna moudrost i hloupost, dobro i zlo. Byl 
symbolem vyváženosti a nekonečnosti života. V ne-
smyslné válce mezi bohy z Ásgardu a temnými silami 
podsvětí, které podporovali obři, bylo zničeno téměř 
vše. V krutém boji o vládu nad světem málem zvítězila 

smrt. Vše shořelo nebo hynulo ve tmě. Ze Stromu ži-
vota zůstalo jen popeliště. Všechno mělo zahynout. 
Pýcha bohů byla potrestána, ale smrt nevyhrála, do 
podsvětí ji zahnal život sám. Vůle k životu všech rost-
lin, zvířat a lidí je nesmrtelná, proto se život postupně 
vrátil do starých kolejí, jen semínko Stromu života 
rostlo pomalu. Mezi lidmi zůstalo mnoho pochybností 
a jejich víra byla otřesena. Ásové se ze všech stran 
snažili napravit, co pokazili svou pýchou, ale bez Stro-
mu života šlo všechno velmi pomalu. Až dnes všem 
svitla nová naděje. Doufám, že ji opět někdo nezničí. 
Strom života se jmenuje Yggdrasil. 
Pod kořeny stromu je svět mrtvých. Tomuto světu 
vládne bohyně Hel. Je sestrou vlka Fenriho a hada 
Jörmunganda. Jsou to zlé síly, které škodí lidem i 
Ásům. Tato říše je posledním odpočinkem zlých a čer-
ných duší. 
Strom má tři kořeny. První kořen je sídlem temných 
škodolibých skřítků. Jmenují se závist, lakota, chtivost, 
proradnost, nenávist, lež a podvod. 
Druhý kořen je pod Utgardem, zemí obrů, kteří ničí 
vše, co jim přijde do cesty, a jsou představiteli hlou-
posti a agrese. 
Třetí kořen je domovem lávy a ohně. Je to ničivá síla 
a zánik, ale také teplo a světlo. 
Kmen stromu, prostor mezi kořeny a korunou před-
stavuje zemi lidí. Je to Midgard, živoucí prostor mezi 
podsvětím a světem bohů Ásgardem. 
Na konci kmene, těsně před korunou, je svět dob-
rých skřítků. Říše světla, který dává vzniknout dni. 
Ve spodku koruny je na jedné straně domov chladu, 
zimy a mlhy a na straně druhé je sídlo mocných sil pří-
rody. 
Koruna je zasvěcena Ásgardu, zemi Ásů. Je to říše 
věčného života, moudrosti a pravé duševní síly. 
Je nemožné oddělit jednotlivé části stromu, aniž by 
strom zahynul. Tak žádný ze světů nemůže existovat 
bez toho druhého. Jen všechny světy pohromadě mů-
žou tvořit harmonický celek. 
Jasan je symbolem celého světa lidí i bohů. Je sym-
bolem nekonečnosti života. Jeho devět světů je spoje-
no dvaceti čtyřmi cestami, na konci každé z nich je 
jedna runa, magický znak moudrých Ásů, a tak jsou 
spojeni lidé s vesmírem. 
„To je krásné,“ řekla maminka a usmála se. 
Všichni kolem stolu se usmívali. Dokonce i Česťa za-
plašil své pochybnosti a nechal na sebe působit ten 
teplý a vřelý pocit, který vycházel z jejich hostitelů. 
„Zítra večer bude velká oslava. Pozveme vzácné 
hosty ze všech světů, abychom oslavili nové časy, kte-
ré nás čekají. Doufám, že také přijdete. Moc rádi vás 
mezi sebou uvítáme. Stanete se představiteli lidského 
světa,“ pronesl Ódin. 
„Co si máme vzít na sebe?“ zeptal se Česťa. 
Frigg pokrčila rameny a Ódin řekl: „Něco pohodlné-
ho. Bude se tancovat.“ 
„Jak jsi to myslel, prosím tě?“ šeptal mu do ucha Ár-
ny. „No, jestli mám jít za skřítka, nebo za vílu. Co já 
vím, jak to chodí při zdejších maškarních plesech,“ po-
pichoval Česťa a zdálo se, že je opět ve formě. 
Oba se tomu srdečně zasmáli. Ještě dlouho povídali 
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KALEIDOSKOP SEVERSKÝ  
OSUDNÁ CESTA VELRYBY VALDER 

Ve fjordu u města Uddevally ve středním Švéd-
sku byla začátkem podzimu náhle spatřena ozube-
ná velryba. Pravděpodobně ji sem zavedla chuť na 
sledě. 
Takovou neobvyklou podívanou si samozřejmě ne-
chtěl nikdo nechat ujít, a tak se velryba stala předmě-
tem velké pozornosti obyvatel, novinářů a 
v neposlední řadě i vědců. Na okolních vyvýšeninách 
se rychle shromáždilo na tisíce lidí, kteří každodenně 
s napětím sledovali její další osudy. Pojmenovali ji 
Valder. 
Tento druh velryb se potápí velmi hluboko. Často by-
ly spatřeny až v hloubce 1453 metrů pod hladinou, 
kde loví sépie. Za tím účelem tam dokáží zůstat až 70 
minut. Milují také sledě a existuje domněnka, že právě 
hejno sleďů přivedlo tuto velrybu až do úžiny. „Malé 
severské velryby jsou velmi sociální a jedinci chtějí 
vždy být blízko svého hejna,“ říká bioložka Anna 
Bistherová, která po mnoho let studovala velryby 
v Norsku. 
Všichni doufali, že se velrybě brzy podaří vyplavat na 
otevřené moře. Bohužel se to nepovedlo a Valder, kte-
rá si v Byfjordu, jak se tyto vody jmenují, pobyla asi 2 
týdny, nakonec zemřela, nejspíš na nedostatek potra-
vy. 
Její osud však byl velmi nejistý už od počátku ná-
vštěvy ve fjordu. Anna Bistherová mohla konstatovat, 
že velryba Valder vysílá zvuky, které tato zvířata běž-
ně používají při hledání cesty a obživy. Také se pár-
krát pokusila z úžiny vyplavat, avšak bez úspěchu. I 
když je tento savec schopný si po určitý čas udržet 
formu a uživit se rybami ve fjordu, vždy jde o dobu 
omezenou. Pro svou záchranu by Valder byla musela 
poměrně rychle najít cestu ven z úžiny, která je 30 km 
dlouhá, potom by ji čekala ještě cesta na volné moře 
asi 200 mořských mil dlouhá, což velrybě, jako je Val-
der, trvá asi 40 hodin. 
Vypreparovaná velryba bude vystavena muzeích ve 
městech Uddevalla, Lysekil a Göteborg. 

Jana Witthed, foto SR Väst (7. 9. 2004) 

POLÁRNÍ ZÁŘE NAD ČECHAMI 

V noci na pondělí 8. listopadu 2004 mohli pozoro-
vatelé na mnoha místech spatřit polární záři. 
Polární záře je velmi působivé nebeské představení. 
Společně se zatměním Slunce bezesporu jedno 
z nejhezčích vůbec. Elektricky nabité částice, které vy-
letují ze Slunce, se potkají s magnetosférou Země a 
připraví nádhernou barevnou podívanou v horních 
vrstvách atmosféry. 
Budete-li stát někde za městem, kde je tmavá oblo-
ha, všimnete si, jak dynamická podívaná to je. Barev-
né pruhy, které se táhnou kolem severního obzoru, 
mění svůj tvar, zabarvení a intenzitu jasu. Není složité 
takové představení také vyfotografovat – stačí vám 
k tomu digitální fotoaparát umožňující manuál a dlou-
hé expozice. Případně zrcadlovka s drátěnou spouští 
a citlivým barevným filmem. 
Víkendové CME (tedy koronální výrony látky) souvi-
sející s aktivní oblastí na Slunci dosáhnou v těchto 
dnech Zemi, a můžeme tak v případě jasného počasí 
spatřit polární záři. Jedna z posledních pozorovaných 
nad Českou republikou byla nádherná polární záře 
z noci 20. listopadu 2003, kdy přálo nejen počasí, ale 
také se jednalo o velmi energetický oblak, který Zemi 
potkal.  
(www.ian.cz/detart_fr.php?id=1116) 
Na internetové stránce Instantních astronomických 

novin si můžete prohlédnout fotoseriál jednoho 
z předních českých odborníků na zpracování obrazu – 
ukazují záři tak, jak byla vidět okem na tmavé obloze.   
(www.ian.cz/detart_fr.php?id=1191)  
Instantní astronomické noviny provozují také 
v České republice unikátní systém alertů, díky kterým 
snad žádný velký nebeský úkaz nepropásnete. Krátké 
zprávy na váš mobilní telefon si můžete objednat po-
mocí jednoduchého formuláře také na internetové ad-
rese www.ian.cz/detart_fr.php?id=86. 

www.ian.cz (8. 11. 2004) 

SVĚT HLEDÁ SUPERSTAR 

Víte že Soutěž „Svět hledá superstar“ vyhrál Nor 
Kurt Nielsen, a to i přesto, že ho nesmlouvavá a až 
neomaleně upřímná porota degradovala na „hobita“ a 
„trolla“? Zřejmě na tom měla velkou zásluhu dnešní 
popularita „hobitů“ přes všelijaké ty „Pány prstenů“ 
atp. Někteří Norové skutečně vypadají jako „trollové“, 
tedy jsou tak „oškliví, až jsou krásní“. Přes to všechno 
milují hudbu, a to hlavně klasickou, dále jazz, blues a 
country, jsou největšími odběrateli knih, novin a ná-
vštěvníky divadel a výstav na světě. Z toho plyne, že 
člověk by se neměl posuzovat podle vzhledu, ale spí-
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še podle vnitřních kvalit a ty Norové zpravidla mívají, a 
navíc ještě široké srdce. Jako první většinou rozhovor 
nezačnou, ale budou velmi rádi, když začnete vy. 

Roman Enders 

 

NORSKO MECENÁŠEM PRO NOVÉ 
ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE 

Víte že Norsko, i přes to, že není členem EU, nám 
chce poskytnout grant na rozvoj infrastruktury a život-
ního prostředí? Je to projev přátelského vztahu k na-
šemu národu, který začal zřejmě už spisovatel a bás-
ník Björnstjerne Björnson, když na konci 19. století na-
bádal český lid skrze naše tehdejší spisovatele k 
osvobození se od habsburské nadvlády. Vztah Norů k 
nám je veskrze přátelský i přes zvěrstva, která tam na-
pácháme, ať už v přírodě či v dopravním provozu. Čis-
tota, krása a mohutnost tamější přírody však musí po-
sadit „na zadek“ i toho, kdo tam přijíždí s ne příliš čis-
tými úmysly. (Zloději obrazů v Oslo asi byli jen ve 
městě). 

Roman Enders 

 

Z K U Š E N O S T  Z  D Á N S K A 
ANEB NÁDRAŽÍ V CENTRU 

Po plodné diskusi přes ICQ s kamarádem z Brna 
jsme si oba uvědomili absurditu úsilí přesunovat ná-
draží v Brně v poněkud jiném světle. Chtělo by se mi 
říct evropském, kdyby cokoliv ohledně Evropské unie 
nezaznívalo českým uším tak pejorativně. 
V Evropě, a ostatně i jinde ve světě, je naprosto nor-
málním jevem nádraží v centru města, na něž navazu-
jí cyklostezky. Mluvím-li o ostatním světě, přímo z cen-
tra Los Angeles (takové americké město v Kalifornii) 
míří hned dvě vlaková spojení. Z Downtownu vlak, 
kterému se zde říká kdovíproč metro, jede totiž celou 
cestu po povrchu, jede k Long Beach a kousek nad 
Downtownem ze slavného Union Station míří vlaky do 
dalších míst země. 
A v souvislosti s Evropou jsem si vzpomněl na ná-
vštěvu Kodaně. Tam je nejen vlakové nádraží v centru 
města. Tam dokonce tvoří svébytnou součást s místní 
hromadnou dopravou – krátce, lístek na autobus vám 
platí stejně tak ve vlaku, přičemž celý ostrov je rozdě-
len na zóny (a podle toho se určuje výše ceny lístku). 
Rovněž je nádraží navázáno na místní síť cykloste-
zek. Pod pojmem cyklostezka si proboha nepředsta-
vujte paskvily pražského a brněnského typu, kdy se za 
cyklostezku slavnostně prohlásí kus chodníku a pak 
se na tom malém prostoru mlátí chodci, děti, mládež 
na kolečkových bruslích, cyklisté – a samozřejmě ob-
čas i auta, která zde sice nemají co dělat, ale jak zní 
výmluva pražských řidičů – „co mají dělat jiného?“ 
Cyklostezky v Kodani znamenají samostatný a pěk-
ně široký pruh na vozovce, kde skutečně cyklista má 
svá práva a přednost, a běda, kdyby pruh využil něja-

ký automobilista. Navíc se v celém centru dají systé-
mem nákupních vozíků v supermarketech půjčit kola. 
Jistě, na discích jsou připevněny reklamy, ale co byste 
za obnos zhruba deseti korun chtěli? Ke všemu kolo 
můžete u kteréhokoliv stojanu na jiném místě vrátit a 
částka se vám vrátí. 
Ale možná v Brně postaví za těch pár miliard nádraží 
tak daleko od centra jen proto, abyste si pak mohli půj-
čit kolo a do centra na něm dojet. 
P.S.: Už jste si všimli, že pokud jste proti přesunu br-
něnského nádraží, musíte na hlasovacím lístku zaškrt-
nout „Ano“? 

Jan Lipšanský, Britské listy 

 

H E Y E R D A H L O V U  C E S T U 
ZOPAKUJE ŠEST NADŠENCŮ 

Téměř 60 let po legendám výpravě norského ba-
datele Thor Heyerdahla a jeho přátel na voru Kon-
Tiki přes jižní Pacifik chce nyní další skupina Se-
veřanů cestu zopakovat. Hodlá se ale zaměřit na ji-
né vědecké aspekty expedice.  
V Oslu to oznámil šéf připravované výpravy Torgeir 
Higraff. „Chceme plout ve stopách Heyerdahlových z 
Peru do Polynésie na obdobném balsovém voru, ten-
tokrát se však hodláme zaměřit na sledování přírody,“ 
řekl. „Naše výprava se bude jmenovat Tangaroa,“ do-
dal. 
Výprava sestávající, stejně jak u Heyerdahlovy, z pě-
ti Norů, Švéda a jednoho papouška, chce na cestu vy-
razit 28. dubna 2005. Hodlá díky západním proudům v 
jižní části Tichého oceánu urazit 8000 kilometrů za 
101 dnů, stejně jako Heyerdahlův tým v roce 1947. 
Mezi členy nynějšího týmu bude i Olav Heyerdahl, 
vnuk badatele Thora. 
Heyerdahl chtěl před 60 lety prokázat, že zalidnění 
polynéských ostrovů bylo možné plavci z Latinské 
Ameriky, kteří dokázali stavět vynikající vory z lehkého 
balsového dřeva. Nový vor Tangaroa, nazvaný po po-
lynéském bohu moří, bude větší než Kon-Tiki a také 
vzhled voru bude poněkud jiný. 

zpráva čtk, 8. 9. 2004 

 

ČESKÉ POHÁDKY V NORSKÉ TELEVI-
ZI 

Víte že norská studentka Heidi Bakke miluje české 
pohádky a filmy od Karla Kachyni a Libuši Šafránko-
vou? Její nejoblíbenější pohádka je „Tři oříšky pro Po-
pelku“, na kterou se těší prý vždy už od léta. Snažila 
se o větší prezentaci našich pohádek v norské televizi, 
zatím neuspěla. Bude se přimlouvat u norské králov-
ské rodiny, kde prý mají tyto pohádky také v oblibě. 

Roman Enders 

PS: A co norští trollové v české televizi? 
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ŽÁBA LOVÍ PTÁKY 

V Dánsku byl pozorován velký druh žáby, který je 
schopen ulovit konipasa v letu. Podle zoologa prof. 
Kauri Mikkoly se nemůže jednat o žádný domácí druh 
obojživelníka. Největším obojživelníkem severských 
zemí je skokan skřehotavý (Rana ridibunda, fin. möly-
sammakko, něm. Seefrosch, angl. lake frog), ten však 
není schopen ulovit tak velkou kořist. Francouzský tisk 
nedávno informoval o velkém severoamerickém druhu 
žáby, který údajně ve Francii zdomácněl. Jedná se o 
skokana volského (Rana catesbeiana, fin. härkäsam-
makko, něm. Ochsenfrosch, angl. American bullfrog). 
Není vyloučeno, že v mírném atlantickém klimatu mohl 
přežít zimu i takovýto exotický druh. Skokan volský 
dorůstá váhy až 1 kg a jeho kořistí se mohou stát i 
drobní ptáci. 

Václav Chvátal 
 

GENIÁLNÍ VĚTVE 

Nápadné převislé větve vlající jako dlouhé třásně ve 
větru patří k typickému habitu břízy bradavičnaté 
(Betula verrucosa syn. B. pendula, fin. rauduskoivu). 
Bývají někdy až 4-5 metrů dlouhé. Jejich úkolem je vy-
stavit listy světlu, kterého solitérně rostoucí bříza bra-
davičnatá potřebuje mnohem více než bříza pýřitá, 
rostoucí zpravidla uvnitř porostu jiných stromů. Proto 
se také s převislými vlajícími větvemi u břízy pýřité 
(Betula pubesces, fin. hieskoivu) nesetkáme. Bříza 
bradavičnatá tak zvětšuje svou listovou plochu - tenké 
převislé větve bývají celé olistěné, zatímco silných vět-
ví bez listů zde najdeme jen velmi málo. Stejným způ-
sobem maximalizují plochu listů také liány tropických 
deštných pralesů, ty však nemají vlastní kmen a do 
potřebné výšky šplhají po kmenech jiných rostlin. 

Václav Chvátal 
 

 

ZACHRÁNĚNÝ LES 

V oblasti Keihäsjärvi ve finském kraji Häme byla plá-
nována stavba záložní letištní plochy pro helsinské le-
tiště. V souvislosti se stavbou měla být vykácena část 
lesa. Zásluhou Finského svazu ochrany přírody (SLL) 
byl tento les zachráněn. Členové SLL pozvali letos na 
podzim členy parlamentního klubu pro přírodu a život-
ní prostředí na houbařskou výpravu do oblasti zamýš-
lené stavby. Houbařské výpravy se zúčastnili poslanci 
Erkki Pulliainen (strana zelených, předseda klubu), 

Pentti Tiusanen (levicový svaz, předseda výboru pro 
životní prostředí) a Satu Taiveaho (soc. dem.). Krása 
zdejší přírody udělala na poslance hluboký dojem. 
Shodli se na tom, že oblast Keihäsjärvi je nutno za-
chránit před kácením. Záměr výstavby letiště byl v lis-
topadu odstraněn z oblastního územního plánu kraje 
Häme. 

Václav Chvátal 

Berger, L. 1983: WESTERN PALEARCTIC WATER FROGS 
(AMPHIBIA, RANIDAE): SYSTEMATICS, GENETICS AND POPU-
LATION COMPOSITIONS. In: Experientia 39(2): 127-130. 
Laurila, J. 2004: MYRKYLLISIÄ MI NISTEREITÄ. In: Suomen Luonto 
63(11): 66. Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki. ISSN 0356-0678. 
Mikkola, K. 2004: LIMTUJA SYÄVÄ SAMMAKKO. In: Suomen Luonto 
63(11). Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki. ISSN 0356-0678. 
Veistola, T. 2004: KAKSI METSÄÄ PELASTUI HÄMEESSÄ. In: Suo-
men Luonto 63(12): 11. Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki. ISSN 
0356-0678. 
Vuokko, S. 2004: NEROKKAAT KOIVUN RITVAT. In: Suomen Luonto 
63(11). Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki. ISSN 0356-0678. 
Vhitfield, P. (toim.) 1994: SUURI ELÄINTIETO (Gruppo editoriale fa-
bbri, Bompiani, Sonzong, Etas). Suomentanut Lasse Kosonen. 
WSOY. ISBN 951-0-17601-x. 
 

VYCHÁZÍ  ČESKO-FINSKO-
Č E S K É 
PŘÍRODOVĚDNÉ SLOVNÍKY 

Koncem roku 2004 vyšel Finsko-český a česko-
finský přírodovědný slovník. Jeho autorem je PhDr. 
Ing. Václav Chvátal, absolvent lesnické fakulty v Brně 
a oboru finština na FF UK, člen Severské společnosti 
a dopisovatel Severských listů. 
Slovník obsahuje přes 3000 hesel v každé části. Na-
jdete v něm názvy hub, cévnatých rostlin, obratlovců, 
hmyzu i pavoukovců na taxonomických úrovních od 
druhu až po třídu, dále přehledný seznam českých a 
finských ekvivalentů taxonomických jednotek. Každé 
heslo je doplněno vědeckým (latinským) názvem a za-
řazením do taxonomického systému. 
Cena slovníku je 150 Kč (a poštovné) a lze jej za-
koupit v knihovně finštiny FF UK, objednat na adrese 
autora Václav Chvátal, Třešňová 1803, 34701 Tachov, 
nebo přímo u vydavatele Nakladatelství Českého lesa, 
Vodní 18, 34401 Domažlice. 
Dále je k dostání Finsko-český a česko-finský 
slovníček odborných přírodovědeckých výrazů od 
téhož autora. 
Jak se finsky řekne okvětí, čnělka nebo čepel listu? 
Co znamená česky kermi, kulju nebo puikkea lehti? 
Všechny tyto odborné výrazy najdete v tomto slovníč-
ku, celkem 350 hesel v každé části. 

Cena slovníku je 43 Kč (+ poštovné) a lze jej rovněž 
zakoupit v knihovně finštiny FF UK nebo objednat na 

Z PŘÍRODY KALEIDOSKOP  
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MIKAEL NIEMI: SVÅLHÅLET 

Jak známo, s dvojím vstupováním do téže řeky je to 
vždycky trochu problematické. Platí to i o řece Tor-
neälven v Tornedalském údolí, zapadlém koutu Švéd-
ska na dalekém severu, o kterém roku 2000 vyšel ro-
mán do té doby prakticky neznámého spisovatele Mi-
kaela Niemiho Popmusic z Vittuly. Zcela nečekaně, 
doslova přes noc, se stal největším bestsellerem po-
sledních let: byl přeložen do řady jazyků a v autorově 
vlasti dosáhl neuvěřitelného nákladu sedmi set pade-
sáti tisíc výtisků, což znamená, že si ho koupil bezmá-
la každý desátý Švéd – a to počítám i negramotná ne-
mluvňata. 
Navázat na takový úspěch není samozřejmě snadné, 
hrozí nebezpečí, ba je velmi pravděpodobné, že 
všechno další, co autor napíše, bude jen rozmělňová-
ním již řečeného. Zřejmě právě proto, ve snaze vy-
hnout se riziku, že by se začal opakovat, se Niemi roz-
hodl, že literárně osvědčený rodný kraj opustí a pro 
změnu zkusí něco ze zcela jiného soudku: dějištěm je-
ho nové knihy, sbírky povídek s poněkud nezvyklým ti-
tulem Díra v kůži, je – vesmír. 
Ano, tentokrát se ocitáme ve světě science fiction. 
V devatenácti příbězích najdeme kompletní arzenál 
všeho, čím tento žánr obvykle disponuje – androidy 
počínaje a mezigalaktickými lety a černými dírami do 
antivesmíru konče –, a setkáme se s obvyklými, dobře 
známými tématy. Niemi je ovšem známý svým smys-
lem pro burleskní humor a ironii, a tak všechno, co jiní 
autoři berou smrtelně vážně, programově znevažuje a 
dělá si z toho legraci, takže se vesměs dobře bavíme 
a často se neubráníme úsměvu či přímo hlasitému 
smíchu. Můžeme se dočíst například o astronautovi, 
který spadne „přes palubu“ své vesmírné lodi, ale na-
konec se mu ji zase podaří dohnat, když otevře láhev 
zpěněného piva a použije ji jako raketu, o zpackaném 
Velkém třesku, kdy prejtovitou prahmotu nedopatře-
ním místo zamýšleného superinteligentního nadtvora 
„oplodní“ náhodný kolemletící přihlouplý pilot kosmic-
ké lodi, o pohlavním životě během hibernace, a o tom, 
jak se z polidštěných robotů stanou psychologové, 
kteří se snaží lidem rozmlouvat sebevražedné úmysly 
a vysvětlovat, že lidský život má smysl. Anebo si mů-
žeme vychutnat atmosféru mezigalaktického hostince 
à la Hvězdné války či Hieronymus Bosch, kde se spo-
lečně opíjejí nejrůznější formy života – mimo jiné 
zvláštní pijavice, které vegetují pod barovým pultem, 
nenápadně se přisávají hostům na břicho a parazitují 
na jimi konzumovaném alkoholu, či obří prase-
vyhazovač s natolik dlouhým penisem, že si ho může 
pohodlně strčit do vlastního řitního otvoru, a tak sám 
sebe ukojit. 
Niemi nastoluje různé ontologické a kosmologické 

otázky a nabízí na ně neotřelé, vtipné odpovědi. 
Nicméně jakkoli je jeho exkurz do univerza nekon-
venční a originální, přece jen se občas neubráníme 
dojmu, že by svůj fabulační talent stejně dobře, ne-li 
ještě líp uplatnil i bez vesmírných kulis. Poté, co si za-
šlapal v kosmickém vzduchoprázdnu, by možná měl 
zvážit, zda nenastal čas postavit se znovu oběma no-
hama na matičku zemi. A třeba se přece jen pokusit o 
nový vstup do již poznané řeky. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

HISTORIE KULTURA, KNIHY 

BRITOVÉ NAŠLI VIKINSKÉ HRO-
BY 

V severozápadní Anglii bylo nalezeno první po-
hřebiště vikingů na britském území. 
Letos v únoru potom způsobila senzaci zpráva o ná-
lezu vikinských mečů, mincí a speciálních hřebíků uží-
vaných při konstrukci lodí. Odborníci určili, že naleze-
né předměty pochází z konce devátého století nebo 
desátého století. Byly objeveny hroby s kosterními po-
zůstatky šesti vikinských mužů a žen, meči, kopími a 
šperky. Podle expertů jde o vůbec první známé pohře-
biště vikingů na britském území, nález je označován 
za přelomový. „Je to zcela unikátní nález, který lidem 
pomůže lépe pochopit historii,“ uvedl britský odborník 
Mark Wood. 
Na lokalitu poblíž Cumwhittonu upozornil koncem 
března místní odborník na kovy Peter Adams, který 
zde našel dvě měděné brože. Na místě byl následně 
odkryt hrob vikinské ženy a další vykopávky vedly k 
nálezům pozůstatků čtyř mužů a další ženy. Mezi 
předměty uloženými v hrobech byly kromě různých 
druhů zbraní také jezdecké ostruhy, udidlo, picí roh, 
gagátový náramek, přezka a náčiní na rozdělávání 
ohně. „Je to celoživotní objev,“ netajil své nadšení ob-
jevitel pohřebiště Adams. 
„Více jsme snad ani nemohli očekávat. Věděli jsme, 
že brože nalezené Peterem Adamsem kdysi patřily 
nějaké vikinské ženě. To už bylo samo o sobě mimo-
řádné. Nečekali jsme ale, že se nám podaří odkrýt dal-
ších pět hrobů, navíc s množstvím vikinských předmě-
tů,“ sdělila oxfordská archeoložka Rachel Newmano-
vá. 
Skandinávští bojovníci nazývaní vikingové (viking 
není označení pro národ, ale povolání) podnikali do 
Británie loupežné výpady od roku 793 přibližně do 
roku 1100. Nynější nálezy dokazují, že se zde také 
usazovali. Za první vikinský nájezd historici považují 
přepadení anglického kláštera Lindisfarne. Jediný vi-
kinský hřbitov v Británii byl prozkoumán ve čtyřicátých 
letech v Ingleby východně od Cumwhittonu, těla zde 
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Z VODNÍ HLADINY FINSKÉ LAPONSKO 
ŘEKA PLNÁ ZLATA 

Snídáme, nafukujeme rafty a balíme věci do sudů a 
loďáků. Noc za polárním kruhem byla krátká, plná 
světla a dlouhého usínání. Nejsme zvyklí na pomalu 
se kutálející slunce nad obzorem, které ne a ne za-
padnout. Srpnové finské ráno pomalu vítězí nad chla-
dem noci a naše pětidenní putování po řece Ivalojoki 
začíná. Naše tři rafty čeká osmdesát kilometrů cesty 
laponskou divočinou. 

Ivalojoki je klidná řeka do WWII a její charakter se 
blíží Berounce křížené se Sázavou s tím, že jezy jsou 
nahrazeny přírodními skalními prahy. Hlavním láka-
dlem pro nás ale není obtížnost peřejí, přijeli jsme pře-
devším za nádhernou přírodou a za odleskem pravé 
zlatokopecké horečky. Vyrážíme do mírného proudu. 
Vody v řece není mnoho a široké oblázkové mělčiny 
občas drhnou o dno, kánoe by asi měly starosti. Raft 
stačí odlehčit krátkou procházkou vodou a jede se dál. 
Kolem řeky je na co se dívat. Úzké špičaté smrky s 
převislými větvemi rostou na úbočí nevysokých kopců, 
které se zdvihají podél řeky. Jen o pár desítek metrů 
výš vegetace řídne a na vrcholcích jsou kopce holé. 
Občas zahlédneme soby, kteří si nás zvědavě prohlí-
žejí a nemíní tratit síly úprkem. Jsou to polodivoce žijí-
cí sobi, které Sámové čas od času spočítají, ale jinak 
je nechávají žít volně. Jen párkrát zahlédneme done-
konečna se táhnoucí plot, který dává tušit, že ta vol-
nost není úplná. Proud je chvílemi svižný, ale peřeje 
sotva pohoupou raft a hned zase přijde ke slovu pád-
lo. Rovinatý charakter řeky zůstává zachován první 
dva dny, jen tu a tam prudší stupeň, jako například 
hezké peřeje Saarikoski, osvěží náladu. Pod tímto 
skalnatým meandrem se vpravo nabízí možnost tábo-
ření, kterou využíváme. Tábořiště jsou jednou z prv-
ních radostí naší cesty. 
 

VÍTEJTE VE SRUBU 

Ve Finsku je pojem táboření brán trochu jinak než u 
nás. Tábořit a rozdělávat oheň je běžně povolené a Fi-

nové přišli na to, že vyjít vstříc potřebám turistiky je 
mnohem výhodnější a k přírodě šetrnější. Pochopili, 
že různá omezující nařízení a zákazy stejně dodržují 
jen ti slušnější, kteří tak jako tak přírodě neublíží. Je 
ovšem pravda, že volná příroda tu má ještě nad člově-
kem výraznou převahu, což třeba v létě na Lužnici ne-
platí. O to více si Čech vychutná (nejen u řeky) připra-
vená volná tábořiště, kde stačí jen naštípat dřevo. I 
suchý záchod naprosto nečekaně voní dřevem. Fino-
vé na to mají jednoduchou fintu – na zasypání je při-
pravena bedna s pilinami a lopatičkou. Desítky kilome-
trů kolem ani človíčka a všechno je čisté a uklizené. 
Na první latríně jsme se všichni vystřídali jen pro to 
potěšení. Člověk si v duchu říká, jak dlouho by to u 
nás vydrželo pohromadě. To ovšem zdaleka není 
všechno. Ještě větší překvapení čeká tam, kde u tábo-
řiště stojí navíc překrásný zlatokopecký srub. Někdy je 
volně přístupný (autiotupa nebo Fell Hut), jindy uza-
vřený (varaustupa, Rental Cabines) a je možné si ho 
předem pronajmout, obvykle v některém z turistických 
center dané oblasti. Sruby mívají prkenná lůžka a ne-
chybí tu kamna, sekery, zásoba dřeva, nádobí, vařič a 
někdy i zásoby jídla od předchozích návštěvníků. I ve 
volně přístupných srubech bývá uklizeno a všude ko-
lem příroda jako v pohádce. 

Druhý den je podobný, ale potom začíná vody v řece 
přibývat a krajina se mění. Za osadou Kuttura dostává 
okolí divočejší ráz, údolí se zužuje a k řece se přibližu-
jí skaliska. Objevují se první peřeje s velkými balvany 
a přicházejí také vyšší skalní prahy. Jeden z prvních 
prudších se jmenuje Möllärinkoski, celá řeka protéká 
dvěma průrvami ve skalním stupni. Práh není vysoký 
ani příliš nebezpečný, ale za vyššího stavu vody by 
mohly být problémy. To ostatně platí o většině větších 
peřejích na Ivalojoki. Vyplatí se prohlédnout. Další pe-
řeje mají název Penttilänkoski a my nad nimi navště-
vujeme krásný srub s udržovanou zahrádkou. Majitel 
není doma, ale ve srubu někdo zjevně žije. Větrem 
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ošlehaná srubová stavba s kytkami na oknech a s vo-
ňavou začouzenou saunou působí v opuštěné krajině 
jako scéna z filmové pohádky. Za ústím Kummitusoji 
se kolem řeky začínají objevovat rýžoviště zlata, která 
nabývají na počtu u levého přítoku jménem Appisjoki. 
A o dva kilometry dál se připomíná vzdálená civilizace. 
Nad řekou se prohýbá visutá pěší lávka a jen pár desí-
tek metrů pod ní je na levém břehu opuštěná osada 
Ivalojoki Kultala, připomínka zlatokopecké slávy. Dnes 
je tu jakýsi skanzen rýžování zlata, ale vzhledem k 
opuštěnosti místa nemá žádnou stálou obsluhu, větši-
na budov je otevřená a volně přístupná. Jsme v dějišti 
podivuhodné zlatokopecké historie tohoto kraje. 
 

ZLATÁ HOREČKA 

Není všeobecně známé, že i Evropa zažila regulérní 
zlatou horečku. Probíhala dokonce v několika vlnách a 
ta zatím poslední není tolik vzdálená. Vypukla roku 
1950 a Ivalojoki v té době připomínala Aljašku z dob 
její zlaté slávy. Našli jsme nejen zbytky claimů, ale i 
říční bagr, starý parní stroj v osadě Pahaoja na řece 
Sotajoki nebo hasičskou stanici u Ritakoski. Poprvé 
bylo zlato na Ivalojoki nalezeno už roku 1868 a v le-
tech 1870-71 tu vládla první zlatá horečka. Od té doby 
proběhlo několik více či méně prudkých nájezdů zlato-
kopeckých nadšenců, protože víra v šťastné nálezy 

byla čas od času oživena úspěchy zlatokopů, kteří 
sem přicházeli za vidinou zlata. A nikoliv zbytečně! 
Vůbec největší zlatý nuget byl na Ivalojoki nalezen 
roku 1992! I dnes je kolem řeky plno zlatokopeckých 
claimů, kde můžete spatřit jak původní dřevěná korýt-
ka známá ze zlatokopeckých filmů, tak i modernější 
pomůcky. Prospektoři tráví léto rýžováním zlata a jsou 
tu náramně spokojeni. Sice nezbohatneme, říkají, ale 
rýžování uhradí náklady, takže máme několikaměsíční 
„aljašskou“ dovolenou zdarma a při troše štěstí ještě 
něco zbude. Ve většině táborů panuje úžasná atmo-
sféra dávných časů. O něco horší je to blíž civilizaci, 

kde probíhá rýžování zlata pomocí moderní techniky a 
působí spíše odpudivě. Ale zde v srdci zlatého území, 
které je stále obtížně dostupné, přetrvává romantika 
drsných zlatokopů Jacka Londona. Další kilometry 
jsou lahůdkou. Pod Kultalou se řeka znovu noří do di-
vočiny, klidnější úseky se střídají s peřejemi a raft 
chvílemi letí rychle kupředu. Projíždíme nejdivočejším 
skalním úsekem, Ivalojoki protéká úzkým kaňonem s 
útesy vysokými desítky metrů. Po sedmi kilometrech 
ústí zprava řeka Sotajoki a poté se skalní kaňon začí-
ná pomalu rozšiřovat, i když údolí je stále vroubeno 
vysokými kopci a občasnými skalisky. Na pravém bře-
hu je k vidění zmiňovaný říční bagr z padesátých let 
minulého století. Jde o technicky dokonale vymyšlený 
jednoduchý stroj. Hned za ním začínají dlouhé peřeje 
Ritakoski. Jsou to věhlasné peřeje a za větší vody ne-
bo s otevřenou lodí by daly asi pěkně zabrat. Vlevo je 
další opuštěná zlatokopecká osada Ritakoski Kultala z 
roku 1914 s možností přespání ve srubu. Původně 
zde byla hasičská stanice. Ještě jednou zastavujeme 
a navštěvujeme přátelské zlatokopy na levém břehu. 
Ukazují nám postup rýžování a my zkoušíme rýžovat s 
půjčenými pánvemi. Je to docela jiný pocit než rýžová-
ní při ukázkových zlatokopeckých soutěžích u nás. To-
hle je totiž skutečnost. Zlatokopové nám ukazují své 
úlovky. S úctou hledíme na skleněné tuby s vyrýžova-
ným zlatem a trochu nás mrzí, že musíme pádlovat 
dál. 
Poslední velké peřeje Toloskoski jsou trochu zrádné. 
Začínají nenápadně ve výrazné esovité zatáčce, zpo-
čátku jsou lehké, ale ke konci nabývá proud na rych-
losti a konec peřejí je nepřehledný a velmi rychlý. Roz-
hodně doporučujeme prohlédnout. Za ústím Tolosjoki 
už teče řeka mírnými meandry a v Tolonen nás čeká 
autobus. Odtud vede kolem řeky silnice na Ivalo a po-
sléze se Ivalojoki vlévá do známého jezera Inari. 
 

KRAJ SÁMŮ, SOBŮ A KŘEMEŇÁKŮ 

Laponsko je území na severu Finska, Švédska, Nor-
ska a severozápadě Ruska, které obývali původně Sá-
mové. Dodnes se živí především chovem sobů. I v 
okolí řeky Ivalojoki je možno vidět hodně sobů, ale tra-
diční kočovná obydlí Sámů tu v létě příliš vidět nejsou. 
Sámy potkáte spíše kolem silnic, kde prodávají velmi 
pěkné tradiční kožené, dřevěné a vlněné výrobky a 
suvenýry. Stanová obydlí jsme viděli už jen v pěkném 
skanzenu v Inari, kam jsme se po splutí řeky jeli podí-
vat. 
Dalším význačným rysem vodáckého putování po 
Ivalojoki byly křemeňáky, které v obrovském množství 
rostly všude, kam se oko podívalo. Po počátečních vý-
křicích a vzdychání, že je všechny nemůžeme ani 
sníst ani odnést, jsme si zvykli a k přípravě hub na 
všechny způsoby postačilo obejít kruh do padesáti 
metrů od tábořiště, kde bylo vždy k dispozici libovolné 
množství obrovských zdravých křemeňáků. 
Vodácké putování po Ivalojoki skončilo. Při návratu 
jsme se zastavili v muzeu zlata v Tankavaaře, kde byl 
k našemu překvapení věnován velký prostor těžbě zla-
ta v Čechách.  

Jiří Červinka, převzato ze serveru www.hydro.cz 
foto  Karel Doleček, Václav Sýba a Jiří Červinka 
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Jen málokteré téma je pro autora (a pro čtenáře) be-
letrie tak vděčné jako příběh lidských ztroskotanců, 
(anti)hrdinů utápějících se ve vlastní nejistotě a bojují-
cích dennodenně s trýznivými pocity nízkého sebevě-
domí. A pokud se takto přitažlivého tématu chopí po-
zoruhodný vypravěč, je na úspěch zaděláno. I takto 
lze vysvětlit pronikavý ohlas románu Larse S. Chris-
tensena Poloviční bratr (Halvbroren, J. W. Cappelen, 
Oslo 2001). Současný norský spisovatel a scenárista 
získal v roce 2002 za tento román Severskou cenu za 
literaturu (Nordisk Litteraturpris), kterou každoročně 
(od roku 1961) uděluje Severská rada nejlepšímu ro-
mánu ve skandinávských zemích. Akademickému 
úspěchu však předcházel i nadšený ohlas mezi čtená-
ři, Christensen je v současné době nejpopulárnějším 
norským autorem, jeho román Poloviční bratr se stal 
nejčtenější norskou knihou a své postavení na žebříč-
ku nejprodávanějších knih v Norsku si doposud drží. 
Barnum Nilsen, hlavní postava románu a zároveň vy-
pravěč celé rodinné ságy, se již od dětských let vydě-
luje z řady svých sebevědomých spolužáků a stává se 
– kvůli svému malému vzrůstu a směšnému jménu – 
vyhledávanou obětí drsné školní šikany. Nikomu si 
však nestěžuje. Jako by tušil, že všichni kolem něho 
mají svých starostí dost: jeho matka Vera, psychicky 
poznamenaná surovým znásilněním na samém konci 
války, otec Arnold – kuriózní muž, který v mládí utekl 
z nejsevernějšího konce Lofotských ostrovů k cirkusu 
a později živí rodinu v Oslo jako obchodní cestující, 
aniž by kdokoli z jeho nejbližších tušil, co ve skuteč-
nosti podniká, a babička Boletta, která občas bez va-
rování zmizí ve své oblíbené hospodě Severní pól. 
Rodinnou mozaiku doplňuje pozoruhodná dánská pra-
babička: ta celý život čeká na svého milého, pradě-
dečka Wilhelma, který se na počátku jejich vztahu 
ztratil v grónském sněhu a ledu na lovu pižmoňů. Nej-
záhadnější a nejtemnější postavou románu je ovšem 
Barnumův poloviční bratr Fred: nepřístupný a zatvrze-
lý chlapec, jenž si nese stigma nemanželského dítěte. 
Marně s ním touží Barnum navázat spojenectví; jen 
k němu s obdivem vzhlíží a zároveň se Freda bojí. 
Neuspokojivé vztahy v rodině si až později Barnum 
vynahrazuje přátelstvím k Pederovi a Vivian, s nimiž 
se seznamuje při trapasu v taneční škole. I tihle dva 
patří spíše k „hrdinům“ na okraji, proto si s nimi Bar-
num tak náramně rozumí. Spolu s nimi Barnum obje-
vuje svou životní vášeň – svět filmu. Začíná se šťast-
nější kapitola jeho života, rozhodne se stát slavným 
scenáristou a začíná psát své první filmové scénáře. 
Ovšem žádný barvotiskový happy end se v režii su-
gestivního vypravěče Christensena nekoná: pokrytec-

ký svět filmového průmyslu připravuje Barnuma o ilu-
ze, své zklamání utápí v alkoholu... 
Ten, kdo sledoval internetové stránky Severských 
listů (nebo spřátelený server o norské literatuře 
www.huldra.cz), si možná všiml, že jsme název knížky 
dříve uváděli jako Nevlastní bratr, to je vlastně správ-
ný „slovníkový“ překlad. Ale správný překlad nemusí 
být ten nejvýstižnější. Zeptali jsme se tedy překladatel-
ky Jarky Vrbové, jak to s tím polovičním nevlastním 
bratrem je. „Zprvu jsem se bránila nějakému doslovné-
mu překladu,“ říká Jarka Vrbová. „V češtině označuje-
me člověka, který je bratr jen napůl – tedy s  jedním 
společným rodičem – jako nevlastního. Jenže ten ro-
mán je postavený na tom, že všechno v bratrovi je po-
loviční. Je zkrátka ve všem nedostatečný. Tak jsem se 
po dlouhém rozmýšlení název knížky změnila. Snad to 
mnoho lidí nezmate.“ 

red 

 
Lars Saabye 
Christensen: Po-
loviční bratr (Ha-
lvbroren), z nor-
štiny přeložila 
Jarka Vrbová, 
obálka Kateřina 
Škrabalová, ISBN 
80-7239-170-4, 
560 stran, 378 Kč, 
Nakladatelství 
Doplněk Brno, 
2004 

KNIŽNÍ KOUTEK KNIŽNÍ KOUTEK 
LARS SAABYE CHRISTENSEN: POLOVIČNÍ BRATR 

LARS VON TRIER NATOČÍ ANTIKRIS-
TA 

Režisér Lars von Trier hodlá natočit komerční sní-
mek Antikrist. Podle producenta Petera Ålbaka Jense-
na chce Trier „zachránit svou finanční situaci“ před re-
alizací poslední části americké trilogie. Nyní Trier do-
končuje sestřih snímku Manderlay, druhého z trilogie, 
kterou otevřelo Dogville s Nicole Kidmanovou. V Man-
derlay po ní přebrala hlavní roli Bryce Dallas-
Howardová. 
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PŘÍRODA SEVERSKÁ 
V GRÓNSKU REKORDNĚ UBÝVÁ LE-
DU 

Vědci zkoumající tání na největším ostrově světa 
Grónsku jsou překvapeni tím, že ledu v této oblasti 
ubývá mnohem rychleji než před třemi lety. Odborníci 
zatím nejsou schopni říci, zda je zrychlující se tání pří-
mým důsledkem skleníkového efektu nebo dalších ne-
gativních klimatických změn. 
Studie na základě satelitních a leteckých průzkumů v 
roce 2001 ukázaly, že ledová vrstva na většině grón-
ského území se ztenčuje přibližně o jeden metr za rok. 
Zkoumání dánských a grónských geologů však nyní 
ukazují, že situace je mnohem horší. Například ve vni-
trozemí Grónska totiž za posledních patnáct let ubylo 
až 100 metrů ledu. 
„Ztenčování ledového krunýře má momentálně rych-
lost deset metrů za rok,“ uvedl dánský odborník Carl 
Egede Bøggild. „Rychlost tání je velice překvapivá,“ 
zdůraznil. Podle vědce se letní teploty v jižním Grón-
sku v posledních pěti až deseti letech zvyšují o jeden 
až dva stupně proti normálu, je však příliš brzy činit 
jednoznačné závěry o důsledcích globálního oteplová-
ní. Tři chladná léta by prý mohla situaci vrátit do nor-
málu, a tak je zapotřebí další výzkum. 
Dánští odborníci nyní chtějí prohloubit spolupráci s 
NASA a porovnávat svá zjištění s jejími pozorováními. 

čtk 10. 8. 2004 

NOVÝ DRUH RYBOJEŠTĚRA 

Vědci objevili pětimetrovou zkamenělinu nového dru-
hu ryboještěra, který žil v severních mořích před zhru-
ba 160 miliony let. Ryboještěr – obrovský plaz s plout-
vemi a velkými zuby – byl nalezen spolu s dalšími asi 
deseti kosterními pozůstatky živočichů na Špicber-
kách, souostroví vzdáleném zhruba 1600 kilometrů od 
severního pólu. „Věříme, že jde o nový druh ryboještě-
ra,“ řekl profesor z geologického muzea v norské met-
ropoli Oslu Jøern Hurum. Pravěké stvoření podle něj 
vypadalo asi jako kříženec mezi krokodýlem a delfí-
nem. Ostatní dosud objevení ryboještěři z období jury 
pocházejí z dnešního Německa a Británie. Pevninu v 
té době ovládali dinosauři. Norští vědci fosílii nalezli 
téměř náhodou. Původně byli vysláni k vyzvednutí 
menší zkameněliny plesiosaura, dlouhokrkého moř-
ského plaza se čtyřmi velkými ploutvemi, na něhož 
před dvěma lety narazili studenti. „Na stejném místě 
jsme nalezli asi deset koster,“ doplnil Hurum. Mezi ně 
patřila i kostra mnohem většího plesiosaura o délce 
deseti metrů. Přibližně metrová hlava nového ryboješ-
těra byla převezena k analýze do Osla. 

ISLANDSKÝ GRÍMSVÖTN OPĚT V AK-
CI 

Islandský vulkán Grímsvötn, který se na počátku lis-
topadu probudil k životu, ztrpčil život nejen obyvatelům 
ostrovní země, ale i občanům jiných evropských států. 
Popílek vzniklý v průběhu erupcí totiž dopadl na území 
Norska, Švédska a Finska. Kvůli hustému mraku kou-
ře byly navíc zrušeny některé turistické lety nad Islan-
dem. Seizmologové zaznamenali v okolí Grímsvötnu 
otřesy půdy v dostatečném předstihu před tím, než 
sopka začala chrlit lávu. Proto mohli včas varovat ve-
řejnost. Vulkán se naštěstí nachází v neobydlené ob-
lasti a podle expertů je nepravděpodobné, že by erup-
ce ohrozila životy lidí na ostrově. 
Přesto měla aktivita sopky jisté následky. Islandští 
farmáři museli zahnat své ovce z luk, kde se zvířata 
obvykle pasou, do hospodářských stavení. Půda se 
totiž pokryla nejen popílkem, ale i ostrými úlomky, kte-
ré připomínaly sklo. Střepiny pocházejí ze sopečné 

erupce. Jak napsala BBC, vulkán je vystřeloval až do 
výšky dvanácti tisíc metrů. 

 
Grímsvötn patří společně se sopkami Heklou a 
Katlou k největším vulkánům na Islandu, který  leží na 
jednom tektonickém zlomu, proto jsou zde také nejvíc 
činné sopky. Grímsvötn se nachází v oblasti největší-
ho islandského (i evropského) ledovce Vatnajökull, je-
ho erupce je vždy doprovázena enormním táním ledu 
a sněhu, a proto páchá největší škody. Naposledy za-
hrozil před šesti lety, tehdy ovšem nenapáchal žádné 
podstatné škody. Zato v roce 1993 a 1995 způsobil 
poměrně rozsáhlé záplavy. I když je v místech praktic-
ky liduprázdných, záplavy způsobily velké škody na 
silnici a mostech. 
Podle expertů má aktivitu Grímsvötnu na svědomí je-

2. listopadu 2004 - foto: Magnús Tumi Guðmunsson 
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zero, které leží nad ním. Voda udržuje za normálních okolností vulkán v klidu díky tlaku, jejž na něj vyvíjí. Jezero 
teď ale začalo vysychat, a umožnilo tak magmatu vyhřeznout na povrch. Odborníci proces přirovnali k ději, který 
nastane, když se z Papinova hrnce zvedne poklička. 
Současné islandské sopečné erupce, ač se to může zdát divné, jsou velmi mírné, například v druhé polovině 18. 
století působily islandské sopky výrazně větší škody. Zdevastovaly skoro čtvrtinu ostrova a sopečný popel, který 
se dostal do atmosféry, zakryl slunce na několik let. 

volně podle LN a BBC, 6. 11. 2004 
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