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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Švédská sekce Severské společ-
nosti uspořádala v sobotu 4. června 
2005 zájezd - návštěva zámku Líčkov 
u Žatce, místa pobytu Amelie Posse-
Brázdové, švédské spisovatelky pro-
vdané za českého malíře Oskara 
Brázdu.  

Loni uplynuto sto dvacet let od na-
rození Amelie Posse-Brázdové (1884-
1957), ženy která vykonala mnoho 
pro Československo, pro česko-slo-
vensko-švédské přátelství, významně 
ovlivnila politický a kulturní život obou 
zemí a nezištně pomohla mnoha li-
dem.  

Narodila se ve stejném roce jako 
náš prezident dr. Edvard Beneš, k je-
hož blízkým přátelům a spolupracov-
níkům patřila. Pocházela ze Stockhol-
mu, ze starobylé aristokratické politic-
ky a kulturně činné švédské rodiny. 
Studovala hudbu, malířství a architek-
turu ve švédském Lundu a v dánské 
Kodani, v letech 1911-25 žila v Římě. 
Zde se v roce 1915 provdala za čes-
kého malíře Oskara Brázdu. V době l. 
světové války se manželé Brázdoví 
seznámili s dr. Edvardem Benešem a 
aktivně se zúčastnili I. čs. odboje. Po 
určitou dobu byli internováni jako ne-
přátelští cizinci. Období českosloven-
ského odboje v Itálii popsala paní 
Amelie Posse-Brázdová v autobiogra-
fických románech „Slunné zajetí“ a 
„Pestrá volnost“, které česky vyšly v 
letech 1934, 1954 a 1955... 

z přednášky Jana Mináře 
foto Jiří Bartoň 
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EDITORIAL 
 
Vážení čtenáři a členové Severské společnosti. 
Toto vydání Severských listů dostáváte do svých 

rukou poněkud opožděně. Velmi se za to omlouvá-
me, ale události se semlely tak, jak jsme předem ne-
očekávali. 

Kvůli jistým administrativním problémům na Minis-
terstvu zahraničních věcí se stalo, že pravidelný roční 
příspěvek, který Severská společnost dostává, dora-
zil na bankovní účet až v červenci. 

Tak se stalo, že jsme museli posunout termín vy-
dání. Do toho vpadly naše dovolené a dovolená v tis-
kárně, takže připravené druhé číslo letošních Sever-
ských listů se do tisku dostalo až v září. V době, kdy 
píši tento úvodník máme k sazbě připravené i další, 
již třetí letošní číslo, takže nemusíte mít strach, že o 
něco přijdete. V časopise najdete informace o pro-
běhlé Valné hromadě, její součástí je i přednesená 
zpráva o hospodaření, takže si každý může udělat 
obrázek sám. 

Severská společnost letos v květnu slavila již 15 
let své existence, zrovna tak i náš časopis, který před 
patnácti lety začal vycházet pod názvem Sobí noviny. 
Nedělali jsme žádné opulentní slavnosti, v redakci 
jsme si připili půllitrem zlatavého moku a plánovali 
další činnost.  

V tomto čísle najdete i několik článků od sloven-
ských kolegů z bratislavského spolku Priatelia Fínska 
na Slovensku. Pokud máte nějakou možnost poslou-
chat slovenskou rozhlasovou stanici Devin (například 
na Internetu či ze satelitu), určitě doporučujeme pořa-
dy Igora Javorského o severské hudbě. 

A na co se můžete těšit v příštích číslech – to vám 
teď neprozradím, ale určitě nebudete zklamáni. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 
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Přesně před sto lety došlo k „sametovému“ 
rozpadu Švédska a Norska na dvě zcela nezávislé 
země.  

Jak však naznačují nové dokumenty, které až 
včera, v den norského státního svátku, zveřejnil 
švédský deník Dagens Nyheter, zdaleka ne všichni 
vysoce postavení Švédové chtěli norské odštěpení 
ponechat bez trestu. Tvrdý vojenský zásah Švédů 
proti Norům byl v roce 1905 zřejmě mnohem blíž, než 
se dosud zdálo. 

List přinesl například úryvky z dosud neznámého 
deníku šéfa švédského generálního štábu Axela Rap-
peho, podle něhož bylo „vojensky zcela správné“ 
Norsko za jednostranné vyhlášení nezávislosti po-
trestat. Podle Rappeho muselo Švédsko na obranu 
před Norskem vynakládat mnoho peněz a hrozba 
z norské strany byla pro ně „příliš vysoká“. Dobýt 
Norsko zpět proto znamenalo situaci vyřešit 
„nejbezpečněji“. 

Rappe nebyl sám, kdo řešení silou navrhoval. Po-
dobné postoje lze najít i v dříve nepublikovaných 
osobních záznamech dalších vysokých švédských 
politiků. 

„Obraz, který předkládají, silně kontrastuje 
s dosud platným chápáním rozpadu švédsko-norské 
unie jako mírově zamýšleným projektem, který mohl 
být příkladem i pozdějším sametovým rozvodům 
v případě států jako Československo,“ uvádí Dagens 
Nyheter. 

Poté co norský parlament v roce 1905 jednostran-
ně vyhlásil nezávislost, mezinárodní sympatie patřily 
„poškozené“ švédské straně. I německý císař Švédy 
vyzýval, aby proti neposlušné sousední zemi zasáhli 
„opancéřovanou pěstí“. Návrh, který ve stockholm-
ském parlamentu předložil tehdejší ministerský před-
seda Johan Ramstedt, však počítal s vyjednáváním, 
a nikoli použitím síly. 

zpráva čtk 

PŘED STO LETY SPOLU NOROVÉ A ŠVÉDOVÉ MÁLEM VÁLČILI 
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STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
4. dubna 2005 – Grónsko – země dobrých lidí. Beseda s videofilmem manželů Klempířových se konala u 

příležitosti Dnů Dánska v kraji Vysočina, Havlíčkův Brod. 
7. dubna 2005 – Vladislav Doležal – besedu o Dánsku s videofilmem uspořádala Krajská knihovna Vysoči-

ny v Havlíčkově Brodě u příležitosti Dnů Dánska v kraji Vysočina. 
11. dubna 2005 – vernisáž výstavy Grónsko – ledové království Dánska. Fotografie z cest po Grónsku, 

historie, etnografie, umění manželů Klempířových a Zdeňka Lyčky. Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny. U příle-
žitosti Dnů Dánska v kraji Vysočina. 

11. dubna 2005 – Hudební pořad brněnské pobočky u příležitosti 30 let od smrti Karla Otto Ronolfssona, 
tvůrce islandské moderní vážné hudby. 

13. dubna 2005 – Z historie Gotlandu – ukázka ze švédského filmu s českým překladem, Klub Lávka. 
21. dubna 2005 – Vzpomínkový večer u příležitosti 200. výročí narození Hanse Christiana Andersena, 

Klubu Lávka, za účasti velvyslanec Dánského království v Praze J. E. pan Jørgena Bøjera.  
5. května 2005 – Valná hromada Severské společnosti, Klub Lávka. 
12. května 2005 – Novinky z islandské literatury na českém knižním trhu, literární večer v poetické ka-

várně Obratník v Praze 5. 
30. května 2005 – Co nevíte o Finsku? U příležitosti vydání nejnovější publikace o Finsku beseda s diplo-

matkou PhDr. Danielou Mustillovou a PhDr. Hanou Kučerovou doplněna krátkým filmem o Finsku. 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Jaroslav Tejkal, dlouholetý předseda Severské 
společnosti, předal po letošní valné hromadě 
předsednické žezlo mladší Martě Janíkové. Jaro-
slav vzpomíná, jak to vlastně začalo... 

Cesty, jak člověk dosáhne cílů, na které se připra-
vuje nebo po nich touží nebo na které je zvolen, jsou 
různé. Jedna z mých cest byla filatelie. Ano, jako 
mladý studentík jsem sbíral poštovní známky z celé-
ho světa a po válce mě zaujaly známky zemí na se-
veru Evropy. Začal jsem sbírat známky Švédska, 
Dánska a Norska, získával jsem v těchto zemích přá-
tele stejného zaměření. Měl jsem i možnost se 
s novými přáteli setkávat. To jsem již delší dobu pra-
coval ve Svazu českých filatelistů, v sekci severských 
známkových zemí. 

Můj zájem se soustředil zejména na Norsko, tuto 
zemi jsem si zamiloval pro její krásnou, ještě nepo-
škozenou přírodu, její demokraticky jednající a smýš-
lející obyvatele, a v neposlední řadě i pro její kulturu. 

Proto mě počátkem roku 1990 potěšilo zřizování 
Severské společnosti. S radostí jsem přijal pozvání 
svého velkého brněnského přítele z předválečných 
let studentských a sportovních – a také jednoho ze tří 
zakladatelů Severské společnosti –, abych se zúčast-
nil práce v nově se tvořící Společnosti jako vedoucí 
Norské sekce. Byla to práce plná nadšeného hledání 
spolupracovníků, kteří měli jakýkoliv vztah ke skandi-
návským zemím, jednání s úřady, které vyústilo 23. 
května 1990 registrací naší Společnosti. 

Výbor připravoval zajímavé akce, které přitahova-
ly rostoucí počet zájemců, zajímajících se o život 
obyvatel zemí na severu Evropy ve všech oblastech 

lidské činnosti. Po náhlém úmrtí dr. Paráčka převzal 
vedení společnosti Cyril Svoboda, dnešní ministr za-
hraničních věcí, já jsem byl zvolen místopředsedou. 
Za krátký čas se však Cyril Svoboda funkce pro své 
pracovní zatížení vzdal a v květnu 1994 jsem byl zvo-
len předsedou já. 

Když se dnes ohlédnu za jedenáct roků, které 
jsem byl v čele Společnosti, musím říci, že na ta léta 
budu vždy s radostí vzpomínat. Byl jsem obklopen 
spolupracovníky, kteří s velkým zájmem, znalostí a 
zkušenostmi pořádali akce, které naše členy i ostatní 
zájemce bavily, zajímaly a snad i poučovaly. Nepoda-
řilo se asi všechno, ale v zásadě se jednalo vždy 
o akce zajímavé, některé až překvapivě výborné. 
Svědčila o tom vždy dobrá návštěvnost, což nás pře-
svědčovalo, že svou práci neděláme zbytečně. Naše 
Společnost si bezesporu získala respekt veřejnosti, 
udržovala velmi dobré vztahy s MZV, jeho Odborem 
krajanských a kulturních vztahů, který dotacemi 
umožnil rozvíjet činnost Společnosti. Ne, nemám 
v úmyslu zde vypočítávat, které akce byly zvláště po-
vedené a které méně. Domnívám se však, že hodno-
tit činnost Společnosti za posledních jedenáct let mají 
zejména ti, kteří naše akce sledovali a podporovali. 

Ale čas neúprosně běží, jedenáct roků v čele Spo-
lečnosti bylo jistě krásné období mého života, ale věk 
člověk nevymaže, a proto jsem se rozhodl na místo 
předsedy rezignovat. Přeji Společnosti hodně úspě-
chů a lodičce vikingů ve skandinávském moři dobrou 
plavbu. Nová komunikace paní Marty Janíkové je to-
mu bezesporu dobrou zárukou. 

Jaroslav Tejkal 

JAK JSEM SE STAL PŘEDSEDOU 
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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 
 

Valná hromada se konala 5. 5. 2005 v Klubu Lávka. 
1. Předseda Společnosti Ing. Tejkal přivítal přítomné 
a upozornil, že koncem května letošního roku uplyne 
15 let od založení Společnosti (23. 5. 1990). 
2. Proběhla volba návrhové a volební komise. 
Složení komise návrhové: Ing. Jaroslav Holenda, 
PhDr. Hana Kučerová, Marta Janíkova. 
Složení komise volební: Ing. Václav Němec, PhDr. 
Božena Dlouhá, Ing. Květoslava Přindišová. 
3. Předseda přednesl zprávu o činnosti Severské 
společnosti od poslední Valné hromady v roce 2002. 
Ve zprávě uvedl nejvýznamnější akce jednotlivých 
sekcí, zhodnotil práci brněnské pobočky a vyzvedl 
úroveň a význam Severských listů, jak tištěných, tak 
jejich internetové podoby. 
4. Po zprávě o činnosti vystoupila Ing. Přindišová a 
přednesla zprávu dozorčí rady. Hospodářka Společ-
nosti, Ing. Mikulejská, přednesla zprávu o hospodaře-
ní Společnosti od poslední Valné hromady. 
5. V diskusi vystoupili: 
Dr. Klára Kmochová – připomněla význam historika 
dr. Řezníčka pro Společnost, hovořila o aktivitě Spo-
lečnosti, o tom, že by se pozvánky měly zasílat e-
mailem a ptala se na možnou spolupráci se Skandi-
návským domem. 
Marta Janíková – informovala o prostorách Skandi-
návského domu a upozornila na malou možnost jeho 
využití pro činnost Společnosti. 
Ing. Michael Stanovský – sdělil, že Společnost si váží 
práce dr. Řezníčka – byl jmenován čestným členem 
Společnosti. Informoval o internetové verzi Sever-
ských listů a také on hovořil o možnostech Skandi-
návského domu. 
Jaroslav Klempíř – potvrdil, že Skandinávský dům 
není vhodný pro potřeby Společnosti. Pozval členy 
na program o Grónsku, který připravuje na podzim le-
tošního roku. Doporučil sehnat prostory, kde by se-
tkání členů Společnosti nebylo časově omezené a 
větší zapojení mladých lidí do práce. 
Marta Janíkova – vysvětlila možnosti pronájmu a vy-
zvala členy, aby sdělili výboru, mají-li možnost sehnat 
levné prostory. Informovala, že 4. 6. 2005 se koná 
zájezd do Líčkova a 21. června beseda pořádaná 
švédskou sekcí. Dne 7. 6. 2005 se koná tradiční se-
tkání pořádané norskou sekcí. 
Dr. Václav Němec připomněl setkání pořádané dne 
12. 5. 2005 islandskou sekcí v poetické kavárně Ob-
ratník na Smíchově. 
Mgr. Věra Konrádová informovala o přípravě oslavy 
Midssommaru v Brně a pozvala členy na tuto oslavu. 
6. Po uzavření diskuse se schvalovala zpráva o čin-
nosti – (1 člen se zdržel hlasování, nikdo proti), o 
hospodaření a zpráva dozorčí rady – (1 člen se zdr-
žel hlasování, nikdo proti). 
Dr. Němec přečetl kandidátku členů výboru, navrhl 
volbu aklamací. Členové vyjádřili s touto volbou sou-
hlas. 

Proběhla volba – (nikdo proti, nikdo se nezdržel hla-
sování). Usnesení přednesla PhDr. Hana Kučerová. 
7. Na závěr předseda poděkoval členům dosavadní-
ho výboru za práci a členům Společnosti za účast na 
Valné hromadě. 

Zapsala: Jana Kypová 

JAROSLAV TEJKAL PŘIPÍJÍ NA DALŠÍCH 15 ÚSPĚŠNÝCH LET 
SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI. FOTO M. STANOVSKÝ 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SEVERSKÉ 
SPOLEČNOSTI V LETECH 2002-2005 

 
Vážení přátelé, scházíme se opět po třech letech, 

které uplynuly od poslední valné hromady, abychom 
podali zprávu o činnosti za toto období. Výbor společ-
nosti pracoval v tomto složení: Ing. Tejkal – předse-
da, doc. Ing. Němcová – místopředsedkyně a vedou-
cí islandské sekce, Ing. Doležal – vedoucí dánské 
sekce, Ing. Šádek – vedoucí norské sekce, Marta Ja-
níková – vedoucí švédské sekce, Ing. Holenda – ve-
doucí finské sekce, Ing. Mikulejská – hospodářka, 
Ing. Stanovský – šéfredaktor Severských listů, Ing. 
Foltinský – spolupráce s firmami ze Skandinávie, Ing. 
Bartoň – kronika a dokumentace, Mgr. Konrádová – 
zástupce brněnské pobočky, Jana Kypová – vedení 
administrativy. Revizní komise pak ve složení Ing. 
Flemming, Ing. Přindišová – revizní komise, Jana Ku-

VALNÁ HROMADA SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 5. KVĚTNA 2005 
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lišová – revizní komise. 
Výbor se pravidelně scházel na měsíčních schů-

zích, kdy se projednávaly akce jednotlivých sekcí, ří-
dil činnost ve smyslu usnesení poslední valné hroma-
dy a na základě stanov společnosti. Ty nám stále ur-
čují seznamovat naše členy a ostatní zájemce se ži-
votem lidu na severu Evropy ve všech oblastech lid-
ské činnosti. Dále jsme udržovali spolupráci s firmami 
ze Skandinávie, pracujícími v naší republice a udržo-
vali jsme velmi dobré neformální vztahy s velvysla-
nectvími skandinávských zemí a jejich tituláři. 

Zvláště je nutno zdůraznit vynikající vztahy 
s pracovníky odboru Krajanských a kulturních vztahů 
na Ministerstvu zahraničních věcí, vedeným dr. Lyč-
kou. Finanční dotace tohoto odboru zásadním způso-
bem rozhodují o možnosti realizovat naši činnost. 

Různorodost akcí naší společnosti nejlépe vynik-
ne, podíváme-li se blíže na práci jednotlivých sekcí. 

Švédská sekce se v období od konání valné hro-
mady v dubnu 2002 zaměřila opět na seznámení čle-
nů a přátel Severské společnosti s historií a součas-
ností Švédska. Byly promítnuty ukázky z filmů v pů-
vodním znění s doplňujícím českým překladem, které 
ukazují životy významných osobností švédské histo-
rie prostřednictvím Hermana Lindqvista. Akcí pořáda-
ných švédskou sekcí se zúčastnil rovněž velvyslanec 
Švédska J. E. pan Hafale Fälth a obchodní rada 
Švédského velvyslanectví. Informovali nás o Švédsku 
po volbách a účasti v EU. Byly uspořádány besedy 
se spisovatelkami střední generace u příležitosti vy-
dání jejich děl v ČR. Rovněž jsme nezapomněli ani 
na skladatele Bedřicha Smetanu v souvislosti s jeho 
pobytem ve Švédsku. K tomuto pobytu byl také uspo-
řádán koncert v Goteborgu, který měl být společnou 
akcí se Severskou společností, ale vzhledem k nedo-
statku finančních prostředků a časté změně termínu 
se zájezd do Švédska neuskutečnil. Uvažuje se o 
možnosti účasti členů na oslavě výročí Smetanova 
pobytu v Goteborgu příští rok. U příležitosti výročí 
jedné z nejdůležitějších bitev třicetileté války u Janko-

va, uspořádala švédská sekce zájezd na tuto oslavu. 
V letošním roce se připravuje zájezd na zámek Líčko, 
který se váže k pobytu spisovatelky Amelie Posse-
Brázdové, v tehdejším Československu. Jak se stalo 
již tradicí, koná se každoročně oslava svátku Lucie 
nejen v Brně, ale i v Praze. Pro neustále zvyšující se 
počet účastníků této oslavy, začíná být problém, kde 
slavnost konat. Poslední oslava byla spojena, k velké 
spokojenosti a za velké účasti, s projížďkou po Vlta-
vě. Na závěr je třeba zdůraznit, že bez obětavosti ně-
kterých členů, kteří materiály, překlady a akce připra-
vují bez nároku na honorář, by nebylo možné pořady 
připravit a tím i získat více členů společnosti. Švéd-
ská sekce velice uvítá jakékoliv návrhy na další akce, 
popř. i pomoc při jejich realizaci. 

Tak jako v předchozích letech, byla činnost dán-
ské sekce zaměřena dvěma směry. Především to by-
lo rozšiřování znalostí členů společnosti o Dánsku, 
druhý směr činnosti se týkal navazování a rozvíjení 
styků s přáteli ČR v Dánsku. Pro členy společnosti 
uspořádala dánská sekce řadu akcí v Klubu Lávka, 
v Klubu Vltavská a v kinu MAT, které byly vesměs 
příznivě hodnoceny. Pravidelně každý rok v červnu 
byl uspořádán večer u příležitosti dánského státního 
svátku. Jeden z nich byl věnován vzniku a historii 
dánské ústavy. Bylo též promítnuto několik dánských 
filmů, např. o lidech a přírodě, dále velmi zajímavé fil-
my o dánském designu a o dánském vědci Nielsu 
Bohrovi. Značná pozornost dánské sekce byla věno-
vána zajímavé zemi, patřící Dánsku – Grónsku. O té-
to zemi nám velmi poutavě na dvou shromážděních 
vyprávěli manželé Klempířovi a ukázali nám zajímavé 
obrazy a film. Letos v listopadu bude pod záštitou 
Dánského královského velvyslanectví a Severské 
společnosti a ve spolupráci s ČSOB uspořádána vel-
ká výstava o Grónsku. Významným obdobím pro 
dánskou sekci je letošní rok, kdy se slaví dvousté vý-
ročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. K této příležitosti se konal v Klubu Lávka 
21. dubna vzpomínkový večer, na kterém promluvil 

dánský velvyslanec. Krajská knihov-
na Vysočina v Havlíčkově Brodě 
uspořádala počátkem dubna letošní-
ho roku Dánské dny, kterých se zú-
častnil vedoucí dánské sekce před-
náškou a filmem o Dánsku. Druhý 
směr činnosti se týkal navazování a 
rozvíjení styků s přáteli ČR 
v Dánsku. Byl zajištěn program, do-
provod a tlumočení pro několik té-
matických skupin, např. členy měst-
ské rady, novináře, architekty, hasi-
če aj. Pro tyto skupiny byly též uspo-
řádány přednášky o české historii a 
současném politickém a hospodář-
ském vývoji u nás. V uplynulém ob-
dobí se velmi příznivě rozvíjena spo-
lupráce s dánským velvyslanectvím 
v Praze, zejména s velvyslancem J. 
E. panem Jørgenem Bøjerem, který 
osobně navštívil řadu akcí dánské 
sekce. Vynikající spolupráce je též 

ČLENOVÉ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI NA VALNÉ HROMADĚ. U PŘEDNÍHO STOLU SE-
DÍ DR. HANA KUČEROVÁ A ING. JAROSLAV HOLENDA. FOTO M.STANOVSKÝ 
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s pracovnicí dánského velvyslanectví Ivanou Vaško-
vou. 

Islandská sekce pracovala podle plánu a snažila 
se vedle oblíbené cestovatelské tématiky zařadit i no-
vá témata a dodržet pestrost i atraktivnost pořadů za-
jišťujících vysokou návštěvnost. Díky porozumění ho-
norárního generálního konzula pana Þórira Gunnars-
sona islandská sekce pořádá každoročně jedno se-
tkání v pražské restauraci Reykjavík – vždy s kultur-
ním programem a občerstvením, které sponzoruje 
pan Gunnarsson. Na pořadu jsou vždy informace o 
česko-islandských obchodních a kulturních vztazích, 
uvádějí se novinky z překladů islandské literatury 
(především od doc. Heleny Kadečkové), představují 
se lidé, kteří na Islandu působili. Veliký zájem byl o 
dvě akce v Národním muzeu, kde jsme vyslechli zají-
mavé přednášky dr. Jarmila Háskové o skandináv-
ských vlivech na české mincovnictví a o řádech 
Skandinávie (včetně návštěvy právě probíhající expo-
zice tzv. Měřičovy sbírky). Při této příležitosti doc. Ka-
dečková věnovala Národnímu muzeu své vysoké is-
landské vyznamenání. Dvě filmové besedy v kinu 
MAT věnovaly pozornost jednak režiséru doc. R. 
Krejčíkovi (na Islandu natočené „Jaro na Mléčné ře-
ce“ a další tři filmy ze Skandinávie), jednak – u příle-
žitosti 80-tiletého životního jubilea – režiséru L. Dane-
šovi (film o prezidentce Islandu paní Vigdís Finnbo-
gadóttír). Druhá akce byla také součástí cyklu Ženy a 
Sever, který islandská sekce iniciovala a které garan-
tuje její vedoucí (ve spolupráci s vedoucí švédské 
sekce zajistila též pořad věnovaný významné osob-
nosti Amelie Posse-Brázdové). Dále je třeba uvést 
hudební pořad v Muzeu Bedřicha Smetany „Česká 
hudba na Islandu“, kde na své pobyty a působení 
vzpomínali pánové Homan a Svejkovský i předsedky-
ně České hudební společnosti paní Míla Smetáčko-
vá. Sportovní tématice byla věnována beseda 
s českými trenéry házené Havlíkem a Satrapou 
v Muzeu české tělovýchovy, ekologické problematice 
přednáška doc. J. Macháčka „Biosférická harmonie“ 
v sále Akademie věd ČR. Lidmila Němcová z titulu 
místopředsedkyně Společnosti jednala s ředitelkou 
Muzea Bedřicha Smetany dr. Olgou Mojžíšovou o 
možném projektu k nadcházejícímu 150. výročí poby-
tů Bedřicha Smetany ve Švédsku (1856-1862). 

Vedoucí norské sekce se snažil udržet pravidel-
nost norských večerů jak se to stalo již tradicí 
v předchozích letech. Jarní setkání kolem státního 
svátku Norského království 17. května a zimní setká-
ní kolem 10. prosince na počest úmrtí norského bás-
níka Bjørsona, bojovníka za práva malých národů, 
kdy se scházely v Londýně exilové reprezentace Nor-
ska a Československa. Jedno z takových setkání by-
lo uspořádáno na MZV za přítomnosti ministra zahra-
ničí Cyrila Svobody a norského velvyslance J. E. pa-
na Lasse Seima. Zajímavé byly přednášky v Nostico-
vě divadle p. Karlíka o cestě po severním Norsku, 
V Klubu Lávka jsme se potěšili na přednášce archi-
tekta Poulíka o zajímavých materiálech „Od norského 
dřeva k egyptské žule“. V cyklu Ženy a Sever byl pro-
mítnut za účasti norského velvyslance film režiséra 
Daneše o několikanásobné norské premiérce a poz-

dější prezidentce Světové zdravotnické organizace 
dr. Gro Harlem Brundtlandové. Zajímavé byly i dny 
norského filmu, kterých se zúčastnili i naši členové. 
Norská sekce připravuje zajímavé akce u příležitosti 
oslav 100 let moderního norského státu. 

Činnost finské sekce se zaměřovala zejména na 
hlubší poznávání kultury, hospodářského a politické-
ho zřízení a přírodního bohatství Finska. Dařilo se i 
navazování přátelských styků s občany Finské repub-
liky pracujícími u nás. Daří se pokračování kulturních 
setkání zejména v hudební oblasti tradičním pořádá-
ním předvánočních koncertů u příležitosti státního 
svátku Finské republiky. Tyto koncerty jsou pořádány 
velvyslanectvím Finské republiky ve spolupráci se 
Severskou společností a finskými firmami a byly 
v roce 2004 předloženy do Michnova paláce a těší se 
značné oblibě, což potvrzuje velká návštěvnost. Vel-
mi zajímavý byl i koncert mladých hudebníků 
z hudební akademie města Mikkeli, kteří nám na jaře 
2004 zahráli brilantně a se zápalem skladby E. Grie-
ga, Nordgrena, Ekmana a Sibelia. I tento koncert se 
těšil velké pozornosti našich členů. Zajímavá byla i 
vernisáž finského moderního umění ve Staré radnici, 
které se členové společnosti zúčastnili. Při této příle-
žitosti je nutno připomenout, že nový finský ambasa-
dor p. Jorma Inki se velmi iniciativně zajímá o činnost 
naší společnosti a spolu se svojí manželkou se stal 
naším členem. 

Pobočku v Brně vede Ing. Fencl a v hlavním výbo-
ru je zastoupena pracovitou a energickou Mgr. 
Konrádovou. Významně se na činnosti pobočky podí-
lejí zejména v oblasti hudební propagací skandináv-
ských skladatelů a vlastní tvorbou dr. Mayer, v oblasti 
literární zejména dr. Juříčková přednáškami o B. 
Bjørnsonovi, S. Undsetové, K. Hansenovi a vlastní 
překladatelskou činností, za což jí byl propůjčen Ry-
tířský řád od norského krále. Velmi aktivní byla i paní 
Tamara Sedláčková. Velmi zajímavé a již tradiční 
jsou svátky slunovratu (Midsommar) na brněnské 
přehradě a sv. Lucie, které svým provedením mají 
vždy velký ohlas. Nepochybujeme, že pobočka 
v Brně bude ve své práci úspěšně pokračovat i 
v budoucnu. 

Závěrem se nelze nezmínit o Severských listech, 
které se od svého vzniku staly vizitkou naší společ-
nosti, obrazem práce jejich členů a lze říci, že jsme 
jediná občanská společnost podobného typu, která 
takový časopis vydává. Šéfredaktor, ing. Stanovský a 
redaktor ing. Dobrovský, odvádějí výbornou práci a 
náš časopis naši společnost zviditelňuje a je velmi 
oceňován. Je jen škoda, že naši členové se na tvorbě 
obsahu málo podílejí. Nebojte se příspěvků, naši re-
daktoři vaše příspěvky rádi uvítají. 

Bohužel v činnosti naší společnosti nebyly jen dny 
radostné, byly i dny smutné. Nedávno nás upustil za-
kládající člen společnosti dr. Havelka a nedlouho po 
něm i jeho manželka, která patřila též k té první sku-
pině zakladatelů. Za jejich práci jim děkujeme a neza-
pomeneme. Snažil jsem se zhodnotit činnost společ-
nosti od minulé valné hromady a nyní je, vážení hos-
té, na vás, jak ji v následující diskusi zhodnotíte. 

Děkuji za pozornost. 
zprávu přednesl Jaroslav Tejkal 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 
OD MINULÉ VALNÉ HROMADY 
 
V roce 2002 
 
příjmy celkem 158 213 Kč 
z toho: příspěvek MZV 125 000 Kč 
 členské příspěvky 32 835 Kč 
výdaje celkem 179 769 Kč 
z toho: časopis + internetová verze 90 000 Kč 
 pronájmy a honoráře 64 506 Kč 
 chod společnosti (poštovné,  
 cestovné, sekretariát...) 25 264 Kč 
 
výdaje byly větší než příjmy o 21 556 Kč 
 
V roce 2003 
 
příjmy celkem 224 377 Kč 
z toho: příspěvek MZV 180 000 Kč 
 členské příspěvky 34 125 Kč 
 dary (vyslanectví) 10 000 Kč 
výdaje celkem 220 211 Kč 
z toho: časopis + internet 102 000 Kč 
 pronájmy, honoráře 60 428 Kč 
 chod společnosti 
 + činnost brněnské pobočky 57 832 Kč 
 
příjmy byly větší o 4 166 Kč 
 
V roce 2004 
 
příjmy celkem 228 865 Kč 
z toho: příspěvek MZV 180 000 Kč 
 dary – švédské velvyslanectví 8 000 Kč 
 členské příspěvky 38 350 Kč 
 dar na akci „Lucie“  2 000 Kč 
výdaje celkem 223 026 Kč 
z toho: časopis + internet 102 000 Kč 
 pronájmy, honoráře 67 713 Kč 
 chod společnosti 
 + činnost brněnské pobočky 
 + mzdy, daně a poplatky 53 313 Kč 
 
příjmy byly vyšší o 5 839 Kč 
 
V roce 2005 
zůstalo k disposici na účtě 47 405 Kč 
v hotovosti 4 215 Kč 
výdaje: časopis č. 1/2005  26 000 Kč 
 pronájmy doposud 14 500 Kč 
příjmy: členské příspěvky cca 29 700 Kč 
 sponzorský dar fy. NOVASOL 8 000 Kč 
 příspěvek MZV zatím není odsouhlasen 
na účtu společnosti ke dni 1. 5. 2005 35 149 Kč 
V hotovosti v pokladně k 5. 5. 2005 6 916 Kč 
 
Členů v pražské části Severské společnosti je ke 
dnešnímu dni asi 253, z toho ještě asi 53 nezaplatilo 
členské příspěvky. 

Ing. Daniela Mikulejská 

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE 
 
Na Valnou hromadu se dostavilo celkem 37 členů 
Společnosti. 
Do volební komise byli zvoleni se souhlasem kandi-
dátů: Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., Ing. Květosla-
va Přindišová a PhDr. Božena Dlouhá. Do návrhové 
komise byli zvoleni se souhlasem kandidátů: Ing. Ja-
roslav Holenda, dr. Hana Kučerová a paní Marta Ja-
níková. V obou případech se hlasování zdržel jeden z 
přítomných členů, všichni ostatní hlasovali pro uvede-
né kandidáty. 
 

DR. VÁCLAV NĚMEC FOTO M. STANOVSKÝ 
 
Před zahájením volby členů výboru a revizní komise 
Společnosti na nové tříleté období (květen 2005 – du-
ben/květen 2008) předsedající dr. V. Němec konsta-
toval, že již uplynulo více než hodina od ohlášeného 
zahájení Valné hromady, takže pro platnost volby ne-
ní rozhodující počet přítomných členů. Dále přečetl 
návrh kandidátky, sestavené odstupujícím výborem, 
přičemž přítomné kandidující osoby se účastníkům 
představily. 
 
V kandidátce na členy výboru byli navrženi: 
Ing. Jiří Bartoň, 
Ing. Pavel Dobrovský, 
Ing. Vladislav Doležal, 
Ing. Jaroslav Holenda, 
Marta Janíková, 
Mgr. Věra Konrádová, 
Jana Kulišová, 
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Jana Kypová, 
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., 
Ing. Michael Stanovský, 
Ing. Ivo Šádek, 
Ing. Jaroslav Tejkal. 
 
V kandidátce na členy revizní komise byli navrženi: 
Ing. Peter Foltinský 
Ing. Daniela Mikulejská  
Ing. Květoslava Přindišová 
 
Pokud jde o jednotlivé funkce v novém výboru a v no-
vé revizní radě, rozhodnou o nich zvolení členové na 
své první schůzi dne 10. května 2005. 
Na výzvu předsedajícího nebyly podány žádné dopl-
ňující návrhy ani žádné připomínky k jednotlivým kan-
didátům. Proto předsedající navrhl, aby volba byla 
provedena aklamací en bloc. Proti navrženému způ-
sobu nebyla podána žádná námitka. Pro tento způ-
sob volby pak hlasovali všichni přítomní. 
Při následujícím hlasování byla jednomyslně schvále-
na navržená kandidátka. 
Předsedající popřál nově zvoleným členům výboru a 
revizní rady jménem všech přítomných hodně úspě-
chů v jejich činnosti. 
 
Členové volební komise: 
Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.  
PhDr. Božena Dlouhá  
Ing. Květoslava Přindišová 

Zprávu přednesl Václav Němec 

 

 

 

 

V DISKUSI VYSTOUPIL TAKÉ JAROSLAV KLEMPÍŘ, ZNÁMÝ 
PROPAGÁTOR GRÓNSKA. FOTO M. STANOVSKÝ 
 

NOVÉ VEDENÍ 
SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
 
Na Valné hromadě Severské společnosti, která se 
konala 5. května 2005 v Klubu Lávka, bylo zvoleno 
nové vedení Severské společnosti: Na ustavující 
schůzi výboru 10. května 2005 byly funkce rozděleny 
takto: 
Marta Janíková – předsedkyně, 
Jaroslav Tejkal – místopředseda, 
Vladislav Doležal – vedoucí Dánské sekce, 
Lidmila Němcová – vedoucí Islandské sekce, 
Jaroslav Holenda – vedoucí Finské sekce, 
Ivo Šádek – vedoucí Norské sekce, 
Pavel Dobrovský – vedoucí Švédské sekce, 
Michael Stanovský – Severské listy, 
Věra Konrádová – zástupce brněnské pobočky, 
Jiří Bartoň – kronika, 
Jana Kulišová – hospodářka, 
Jana Kypová – sekretářka. 
 
Revizní komise bude pracovat ve složení: 
Peter Foltinský,  
Daniela Mikulejská,  
Květoslava Přindišová. 
 
 
 

ČLENKY SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI PŘI PROHLÍDCE ZÁMKU 
LÍČKOV. FOTO JIŘÍ BARTOŇ 
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CO NEVÍTE O FINSKU 
30. května, v předvečer státní návštěvy prezi-

denta České republiky Václava Klause ve Finsku, 
pořádala Severská společnost pod titulem „Co 
nevíte o Finsku“ besedu v Klubu Lávka. Název 
besedy je parafrází na titul právě vydané publika-
ce „Co víte o Finsku“, kterou připravilo finské mi-
nisterstvo zahraničních věcí jako informační ma-
teriál o své zemi ve finštině s tím, že bude přelo-
žena do různých jazyků. 

 

OBÁLKA PUBLIKACE „CO VÍTE O FINSKU“, VYDALO NAKLADA-
TELSTVÍ OTAVAN KIRJAPAINO OY, KEURUU 2005 

OSLAVA PŘÍCHODU JARA V HELSINKÁCH. FOTO S. NIEMI 

Český překlad publikace pořídila Blanka Lemme-
tyinen a ten jsme použili jako základ pro naši besedu. 
I když je publikace velmi útlá, obsahuje mnoho nové-
ho, málo známého, dosud ne příliš publikovaného. 

Například historická mapa „Carta Marina“, uveřej-
něná Olausem Magnusem v Benátkách roku 1539 
(protější stránka). 

V publikaci „Co víte o Finsku“ můžeme sledovat 
vývoj a rozvoj tohoto „divého“ národa v průběhu sta-
letí jeho historického, kulturního, sociálního a politic-
kého růstu až k dnešnímu modernímu Finsku s vy-
spělou civilizací a vysokou životní úrovní, zároveň 
však i s vysokou úctou k přírodě a k člověku. 

Bez zajímavosti není zjištění, že ugrofinskými ja-
zyky mluví 23 milionů lidí, což jistě není zanedbatelný 
počet. Obrázek „Strom jazyků“ názorně ukazuje roz-
dělení ugrofinských jazyků do 20 skupin, z nichž mů-
žeme dobře vysledovat jižní skupinu, vedenou ma-
ďarštinou a severní skupinu v čele s finštinou. 

V brožuře se seznámíme se složitým historickým 
vývojem, nahlédneme do způsobu života nejen oby-
čejných lidí, ale i významných občanů, dotkneme se 
ekonomického života i kultury ducha a těla. V závěru 
se dovídáme, co přinesli Finové světu a svět Finsku. 

Publikace je velmi elegantně graficky zpracována, 
nechybí samozřejmě ani obrázky z kouzelné finské 
přírody, která neodmyslitelně k této zemi patří. 

Novou publikaci „Co víte o Finsku“, která je zá-
jemcům k dispozici na finském velvyslanectví v Pra-
ze, nám představila Dr. Hana Kučerová. 

O svých zážitcích z dlouhodobého pobytu ve Fin-
sku nám zasvěceně vyprávěla diplomatka Dr. Danie-
la Justillová, která se před nedávnou dobou vrátila ze 
čtyřletého služebního pobytu ve Finsku. Ocenila u fin-
ských lidí, se kterými se setkala, jejich přímost, čest-
nost, houževnatost a všimla si i jejich počáteční ne-
sdílností a uzavřenosti, která však, po dobrém pozná-
ní, vyústí v trvalé přátelství. V diskusi na téma „Jak 
se Finsko staví k euroústavě“ dr. Justillová vysvětlila, 
že Finsko vždy podporovalo všechny mezinárodní ini-
ciativy a mnohdy bylo v jejich čele – a proto je i jeho 
přístup k euroústavě kladný. 

Rádi bychom diskutovali déle, avšak museli jsme 
další otázky odložit na některou další besedu. Byl 
ještě připraven pěkný film o Finsku, který názorně do-
plnil to, co již bylo řečeno – a navíc nás provedl ce-
lým Finskem od jihu, z města Turku, až na nejzazší 
sever Finska až k norským hranicím, provedl nás ne-
zapomenutelnou finskou přírodou, historickými pa-
mátkami a ukázal nám každodenní život současných 
finských obyvatel. 

A tak beseda o této malé, přívětivé a zajímavé ze-
mi vhodně předznamenala nejen zájem turistů o po-
znání Finska, ale i zájem z nejvyšších státnických 
kruhů o Severskou společnost. 

Hana Kučerová 
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Strom ugrofinských jazyků 
23 milionů lidí hovoří těmito ja-
zyky, zejména ve východní a zá-
padní Evropě a na západní Sibi-
ři. 

1. finština 
2. sámština (laponština) 
3. karélština 
4. estonština 
5. mordvinština 
6. čeremiština 
7. komi (zyrjanština) 
8. udmurština (voťáčtina) 
9. maďarština 
10. masijština (vogulština) 
11. chantyjština (osťáčtina) 
12. baltofinské jazyky 
13. volžské jazyky 
14. volžská finština 
15. permské jazyky 
16. samojedské jazyky 
17. finsko-permské jazyky 
18. ugrické jazyky 
19. ugrofinské jazyky 
20. uralské jazyky 

ÚČELEM MAPY 
„CARTA MARINA“ 
UVEŘEJNĚNÉ 
OLAUSEM MAGNU-

SEM V BENÁTKÁCH 
ROKU 1539 BYLO 
PROSTŘEDNICTVÍM 
VŠESTRANNÝCH 
ILUSTRACÍ PO-

SKYTNOUT JIHOE-
VROPSKÝM NÁRO-

DŮM INFORMACI O 
PŘÍRODĚ, LIDECH A 
ZPŮSOBECH OBŽI-

VY V SEVERNÍCH 
OBLASTECH. MAPA 
ÚZEMÍ FINSKA 
VZNIKLA NA ZÁKLA-
DĚ TACITOVA PO-

JETÍ, PODLE NĚ-
HOŽ FINSKO JE DI-
VOKÝ SEVER, KDE 
ŽIJE DIVÝ NÁROD 
ZABÝVAJÍCÍ SE MA-

GICKÝMI KOUZLY.  
 
REPRO OTAVA 
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VÄRTTINÄ OPÄŤ U NÁS 
Začátkem května navštívila finská skupina 

„třech dračic“ Värttinä Čechy i Slovensko. O bra-
tislavském koncertu nám píše náš spolupracov-
ník ze Slovenského rozhlasu Igor Javorský. Po-
kud máte možnost poslouchat slovenskou veřej-
noprávní stanici Devín (vysílá i přes satelit), na-
laďte si některou jeho relaci. Často se dozvíte no-
vinky ze světa finské – a vůbec severské hudby. 
Informace o pořadech najdete například na inter-
netových stránkách naší sesterské společnosti 
Priatelia Fínska na Slovensku. O připravovaném 
turné jakož i o kompilačním CD Snow Angel vyda-
ném brněnským vydavatelstvím Indies jsme infor-
movali již v minulém čísle Severských listů. 
(pozn. red.) 

Bratislavčania so zmyslom pre krásu a umeleckú 
kvalitu mali 12. mája opäť dôvod byť šťastní: fínske 
hudobné zoskupenie Värttinä odštartovalo svoje malé 
koncertné turné práve nad brehmi Dunaja. 

Koncertu samozrejme v prípade všetkých vyzná-
vačov skutočného hudobného umenia predchádzalo 
vzrušujúce očakávanie: čím títo majstri svojho remes-
la potešia, čo ponúknu...? 

Na programe turné sa našťastie nič nezmenilo a 
v určený slávnostný deň sa všetko v našich aktivitách 
krútilo okolo ich vystúpenia v klube Babylon (ten na 
mňa pôsobí priveľmi mestsky, doslova ako „dupáreň“ 
a v zásade krehká hudba Värttinä tam veľmi nepaso-
vala; to však nie je kritika, to je môj osobný postreh). 

Boli sme poctení ochotou organizátorov koncertu 
a samozrejme aj ochotou hudobníkov ešte pred pod-
ujatím poskytnúť obsiahle interview. Nás novinárov 
bolo tento raz viac, takže sme si členov kapely museli 
„rozobrať“. Našej sekcii pripadol usmievavý Janne 

Lappalainen – skvelý multiinštrumentalista, sympatic-
ký človek. 

Dozvedeli sme sa detaily v súvislosti s prípravami 
premiéry Pána prsteňov; priznám sa, že táto téma mi 
veľmi nekonvenovala, pretože účasť Värttinä na tom-
to komerčnom megaprojekte mi jednoducho „nevo-
nia“ (tento názor som už niekoľkokrát prezentoval, 
takže nejde o chvíľkový rozmar). 

Viac ma zaujímala odpoveď Janneho na moju 
otázku, či nevidí world scénu v ohrození náporov tvr-
dého rocku a lacného popu. Mám totiž isté zážitky z 
„live“ vystúpení aj z nahrávok a tie ma nabádajú 
k ostražitosti pred deformáciou poctivého „world sve-
ta“. Janne podobnými obavami netrpí... Bolo to pre 
mňa prekvapujúce, pretože Värttinä vnímam ako veľ-
kých poctivcov a jeho odpoveď ma naozaj veľmi ne-
presvedčila. 

Samotný koncert: povedal by som, že trio dračíc 
a ich pánsky sprievod podali štandardný výkon – to 
znamená vynikajúci výkon. Občasné nezrovnalosti vo 
vokáloch vznikli pravdepodobne preto, že išlo o prvé 
väčšie vystúpenie po zimnom spánku (tá polárna noc 
je predsa len záťažou na psychiku a na hlas...). 

Ponúkli aj piesne, ktoré sme na koncerte ešte ni-
kdy nepočuli, v zásade však bol koncert tým, na čo 
sme zvyknutí. 

Už teraz sa tešíme na našu cestu do Fínska, kde 
Värttinä zastihneme v ich rodnej obci Rääkylä na veľ-
kom festivale ľudového umenia. 

O tejto akcii samozrejme podáme správu aj v Se-
verských listoch. 

Takže: dočítania, milí priatelia. 
Igor Javorský alias Iire Vaahteralianen, Bratislava 
internet: http://www.ssys.szm.sk/Htm/Media.htm 

14. 5. 2005 V PRAZE     FOTO M. STANOVSKÝ 
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SLOVENSKÁ LITERÁRNA PODUJATIA 
V stredu 27. apríla zorganizovalo nakladateľ-

stvo Slovart (http://www.slovart.sk) podujatie pre 
dvoch „svojich“ autorov, teda Daniela Katza 
a Larsa Saabyeho Christensena. Boli to ďalšie 
„Literárne revy Dada Nagya“, ktoré sa uskutočnili 
v kníhkupectve PANTA RHEI v bratislavskom ná-
kupnom centre Aupark. Okrem spisovateľov 
a moderátora sa hudobne pripojili aj dvaja členo-
via bratislavského Pressburger Klezmer bandu. 

Jedna z otázok na Daniela Katza bola, ako začal 
písať. Povedal, že hoci vojnu zažil ako dieťa, ešte aj 
preňho a jeho rovesníkov trauma židovstva a identity 
(hoci žil v takej bezpečnej krajine ako Fínsko – kde 
sa Židom napokon nič nestalo) spôsobuje často stav, 
že sa dajú buď na spisovateľskú dráhu, alebo na al-
koholizmus. Dani (Daniel) si vybral to prvé. Navyše 
donedávna vo Fínsku fľaša vodky stála toľko ako jed-
na kniha (obe boli veľmi drahé), takže Fíni mali na vý-
ber – vybrať si buď alkohol, alebo knihu. (Teraz vraj 
podobnú dilemu nemajú, pretože EÚ prinútila Fínsko 
znížiť ceny alkoholu a knihy zostali rovnako drahé.) 

Ďalšia otázka bola na zdroje jeho humoru. Daniel 
Katz povedal, že jedným z jeho obľúbených diel je 
Haškov Švejk. Keď sa ho diváci spýtali, ktorí svetoví 
autori sú mu blízki v oblasti humoru, odkiaľ ho ešte 
okrem Švejka čerpá, Daniel Katz vytiahol anglickú 
učebnicu slovenčiny a prečítal z nej po slovensky jed-
nu kapitolu. Boli tam tak úžasne absurdné vety, že sa 
celé obecenstvo váľalo od smiechu. Množstvo ľudí 
v kníhkupectve za malú chvíľu rozobralo celý náklad 
jeho knihy Nemecký svinský pes (Saksalainen sika-
koira), a nešťastní diváci, pracovníci vydavateľstiev 
a iní záujemcovia si už nemali na autogramiáde čo 
dať podpísať... 

28. apríla 2005 sa v novootvorenej Univerzitnej 
knižnici v Bratislave na Michalskej ulici uskutočnilo 
ďalšie chvályhodné podujatie – beseda so severský-
mi spisovateľmi Theodorom Kallifaditesom (S), Da-
nielom Katzom (FIN) a Larsem Saabyem Christen-
senem (N). Stretnutie, otvorené pre verejnosť, bolo 

vyvrcholením projektu POLÁRNA ŽIARA, ktorého pr-
vou časťou boli preklady diel severských autorov do 
slovenského, českého a maďarského jazyka. Prekla-
dali študenti severských jazykov už spomenutých uni-
verzít v Bratislave a v Brne. 

Okrem samotných študentov, hlavných protago-
nistov, prekladateľov a zástupcov akademickej obce 
a veľvyslanectiev boli prítomní všetci milovníci sever-
skej literatúry – dohromady okolo 100 ľudí. Stretnutie 
začalo krátkym predstavením autorov a ich diela, 
v podaní študentov – prekladateľov. Každý zo spiso-
vateľov sa potom krátko vyjadril aj k hlavnej téme be-
sedy – Identita. V tomto prípade to bola vôbec nana-
jvýš zaujímavá téma, nakoľko Lars Saabye Christen-
sen je pôvodom Grék a Daniel Katz je Žid. 

Po predstavení nasledovala vyše hodinová zaují-
mavá beseda, z ktorej pripájam nasledovné postrehy: 

Daniel Katz, ako sám povedal, je potomok už 
štvrtej generácie židov, čo žijú vo Fínsku, pričom jeho 
predkovia tam prišli z Ruska. Jeho pradedko aj dedko 
bojovali ešte v cárskej armáde, Fínsko bolo vtedy 

veľkovojvodstvom Ruska, jeho otec bojoval v Zimnej 
a druhej svetovej vojne v rokoch 1939-1943. Toto ob-
dobie Daniel Katz farbisto autobiograficky opisuje aj 
vo svojom knižnom debute – Když dědeček lyžoval 
do Finska. Čo sa týka vojenskej služby, Daniel Katz 
sám je vojakom v zálohe, a jeho syn už absolvoval ci-
vilnú službu – celý tento štvorgeneračný vzťah jeho 
rodiny k armáde nato Daniel skomentoval vetou: 
„V tomto ja vidím vývoj!“ 

O Danielovi Katzovi je známe, že sa učí po slo-
vensky, na to povedal: „Prekladám zo slovenčiny do 
fínčiny, zatiaľ neoficiálne, texty piesní od Milana Lasi-
cu. S Milanom sme veľmi dobrí priatelia, a beriem ho 
ako staršieho brata – hoci je mladší – lebo je múdrej-
ší ako ja. Máme veľa spoločného, napríklad názory 
na ženy. Aj keď to nie je to najdôležitejšie – aj táto té-
ma nás spája.“ 

Lars Saabye Christensen. Jeho najvýznamnej-
ším dielom je román Nevlastný brat (česky Poloviční 

DANIEL KATZ A LARS SAABYE CHRISTENSEN DANIEL KATZ S L. GRENDELOM FOTO ARCHIV J. MALÝ 
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bratr, pozn. red.), ktorý bol preložený do 25 jazykov, 
autor zaň získal nórsku cenu za literatúru. Zaujíma-
vosťou je, že je napísaný ako filmový scenár. Inšpi-
račnými zdrojmi Larsa Saabye Christiensena sú Be-
atles, Trudhamson a Hamsun. Lars o svojich začiat-
koch s humorom hovorí: „Moja generácia bola silne 
ovplyvnená rockovou hudbou a ja sám som chcel byť 
rockovým muzikantom. Hral som na klavír, ale do ka-
pely ma nikto nechcel – tak som radšej začal písať. 
Oslo je mojou literárnou krajinou. Vyrastal som v jeho 
zákutiach v 50., 60. a ešte aj 70. rokoch a tu ožívajú 
moji hrdinovia a ich osudy 

Theodor Kallifatides už od malička, cez vojnu, 
sa musel naučiť klamať. „Povedať pravdu, že som sy-
nom učiteľa a komunistu by bolo pohromou pre celú 
rodinu. Do Švédska som emigroval v roku 1964. Po 
švédsky som sa učil ako pes, podľa sluchu, a naučil 
som sa pritom počúvať ľudí. Spočiatku som pracoval 
ako pomocná sila v reštaurácii, neskôr som sa stal 
prekladateľom z gréčtiny do švédčiny, neskôr aj zo 
švédčiny do gréčtiny. Sám seba prekladám aj do 
iných jazykov – myslím, že pri preklade do cudzieho 
jazyka je dôležité najprv pochopiť fluidum samotného 
národa a jeho náturu.“ 

 

ČO BY STE POVEDALI 
NA TÉMU IDENTITA 

Lars Saabye Christensen: „Mám už 52 rokov ale 
stále neviem, kto som – a to je asi dôvod, prečo pí-
šem. Dôvodom spisovateľstva je podľa mňa pochyb-
nosť.“ 

Daniel Katz: „Keď idem krčmaan (do krčmy), zná-
mi sa ma pýtajú, odkiaľ vraj viem po fínsky, keď som 
Žid. Hoci vedia, že som spisovateľ a fínčina je môj 
pracovný nástroj, aj tak sa ma pýtajú, kto mi s jazy-
kom pomáha. Vo Fínsku vôbec trvá strašne dlho, 
kým vás uznajú za svojho. Pre mňa je to zábavné, 
pretože Fíni sami zabúdajú, že tiež kedysi prišli 
z Východu, aj keď je to už viac ako 1000 rokov... So 
vstupom do Európskej únie Fíni len s nevôľou otvára-
jú hranice pre prisťahovalcov, i keď sa nedá hovoriť 
rovno o rasistických trendoch, trápi ich skôr strach 
z prisťahovalcov.“ Načo sa Katz obrátil ku kolegovi 
Theodorovi Kallifaditesovi. „No – a pozrite sa, čo sa 
stalo vo Švédsku. V 60. rokoch tam vítali všetkých 
prisťahovalcov, prišiel Kallifatides a je z neho známy 
švédsky spisovateľ. Takže, vitajte všetci slovenskí 
spisovatelia, ktorí máte namierené do Fínska.“ 

„Čo sa týka mojej pohlavnej identity, cítim sa ako 
manželka veľmi dobrej prekladateľky. U nás doma to 
vyzerá tak, že ona na prízemí prekladá, a ja na pos-
chodí píšem texty. Hoci ma už preložili do 8 jazykov, 
ona prekladá iba do fínčiny. Tak som sa začal učiť po 
slovensky, aby žena mohla prekladať aj moje knihy,“ 
dodal so smiechom. 

Theodor Kallifatides: „Byť Grékom vo Švédsku je 
stav, ale aj proces. Teraz som už menej Grékom ako 
predtým, ale stále nie som Švédom. Som cudzinec, 
ale iný ako predtým. Manželka je Švédka, deti sú 
„švédske“ – strácam identitu tým že ich nenútim byť 
Grékmi? Ale syn sa začal sám učiť po grécky, čo mi 

robí veľkú radosť. V Grécku mám brata, a on mi ho-
vorí obleč si kabát, je zima – a ja na to – netreba, je 
tu dosť teplo – veď som Švéd. Doma mi zasa žena 
hovorí – vyzleč si kabát – je teplo a ja jej hovorím – 
nemôžem, je mi zima, som predsa Grék.“ 

 

AKO VÁŠ ŠTÁT PODPORUJE 
LITERATÚRU? 

Lars Saabye Christensen: „V Nórsku štát nakúpi 
1000 výtlačkov z každého nového diela pre knižnice. 
Požičiavanie v knižniciach pre verejnosť je zdarma už 
40 rokov, a sú aj hojne navštevované. Ak by vydáva-
nie kníh záviselo iba od dopytu trhu, nutne by zaniklo 
80 percent krásnej literatúry!“ 

Theodor Kallifatides: „Vo Švédsku sú asi najlepšie 
podmienky pre spisovateľov na svete – peniaze na 
podporu sú, existuje množstvo organizácií a fondov. 
Písanie vás vo Švédsku dokonca uživí a nemusíte si 
hľadať vedľajší džob. Záujem zo strany médií je vyso-
ký, aj mňa ako prisťahovalca hneď mnohé oslovili, 
zásluhu na tom má aj štátna daňová politika.“ 

 

VNÍMATE SEVERSKÚ 
LITERATÚRU AKO EXOTICKÚ? 

Lars Saabye Christensen: „Európsky pohľad na 
severskú literatúru je asi nasledovný: Vikingovia, člo-
vek stratený v krajine, zopár Munchových obrazov – 
no a traduje sa, že sme úplne bez humoru. Je na 
nás, severských autoroch, aby sme prelomili toto kli-
šé. Snažíme sa byť dokonca aj vtipní. A čo spája se-
verských spisovateľov? Asi fakt, že sme takí rozdiel-
ni.“ 

Daniel Katz: „Hlavnou spoločnou črtou severských 
národov je ich blízkosť k prírode, čo sa týka aj stravy 
– všetci napríklad jeme veľa rýb. Väčšina obyvateľ-
stva donedávna žila na vidieku a na odľahlých mies-
tach. V 50. rokoch 20. storočia prebehla vo všetkých 
štátoch urbanizácia a sťahovanie obyvateľstva do 
veľkých miest – a do Škandinávie prišla aj takzvaná 
vysoká kultúra (vo Švédsku a Dánsku to bolo skôr 
ako vo Fínsku) a takisto vstup do Európy. Ale pozrite 
sa na škandinávsku solidaritu: My prekladáme do fín-
činy švédske, nórske aj dánske diela, no a oni nás 
nie. Ale navzájom si zo seba robíme žarty, no 
a najviac sa smejeme Dánom.“ 

Ján Malý, Bratislava 

 

 

DANIEL KATZ 
Daniel Katz je súčasný fínsky prozaik. Narodil sa 

v roku 1938 v Helsinkách, kde vyštudoval literárnu 
vedu. Pracoval ako hudobný redaktor, herec, učiteľ 
náboženstva na židovskej ľudovej škole, tlmočník 
a prekladateľ a novinár. Od roku 1968 sa venuje pí-
saniu románov, noviel, rozhlasových a divadelných 
hier. 

Debutoval úspešným románom Když dědeček ly-
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žoval do Finska (Kun isoisä Suomeen hiihti, 1969, 
český preklad 1993), ktorý bol preložený do mnohých 
jazykov. Humorným spôsobom v ňom reflektuje život 
židovskej rodiny a históriu Fínska. 

V 90. rokoch bol jedným z mála autorov, ktorí do-
kázali pochopiť a popísať zmeny v Európe nadľahče-
ným spôsobom bez toho, aby strácali kontakt 
s dejinami. Príkladom je román Nemecký svinský pes 
(1992, Slovart 1998) a román Pontón smerom k moru 
(2001), ktorý predstavuje svojráznu interpretáciu krí-
zy v bývalej Juhoslávii pohľadom severského autora. 

Daniel Katz je polyglot, ktorého zaujala slovenčina 
natoľko, že z nej začal prekladať a prebásňovať pies-
ňové texty Milana Lasicu. 

Býva označovaný za takmer jediného fínskeho 
humoristu, ktorý obohacuje severskú literatúru hor-
kým židovským humorom a rozprávačskými postupmi 
typickejšími pre 

stredoeurópsku literatúru. Do slovenčiny jeho die-
la prekladá Zuzana Dábeková. 

 

LARS SAABYE CHRISTENSEN 
Lars Saabye Christensen je súčasný nórsky pro-

zaik. Narodil sa v roku 1953 v Oslo. Debutoval v roku 
1976 zbierkou veršov. Svoj prvý román vydal v roku 
1977 pod názvom Amatér. Autor často vraví, že by 
sa tento titul hodil aj pre ďalšie jeho diela, lebo v nich 
vystupujú ľudia, ktorí sú vo svojom vnútri často neistí, 
nepripravení a unášaní životom. Veľký úspech slávil 
so svojim románom Beatles (1984), kde opisuje život 
mládeže v Oslo. Píše aj scenáre, rozhlasové hry a te-
levízne drámy. V 90. rokoch vydal niekoľko zbierok 
noviel. Jeho román Nevlastný brat (2001, Slovart 
2004) ocenili nórski kníhkupci v roku 2001 cenou Naj-
čítanejší román roku a o rok neskôr zaň získal Sever-
skú literárnu cenu. Román Nevlastný brat tvoria roz-
ličné príbehy, ktoré sú realistické i fantastické, hu-
morné i hlboko tragické. Kritici ho nazvali božskou 
komédiou, diabolskou tragédiou či autorovou „tour de 
force“. Hlavnú dejovú líniu tvorí vzťah dvoch nevlast-
ných bratov – staršieho Freda a o päť rokov mladšie-
ho Barnuma. Do slovenčiny jeho diela prekladá Jar-
mila Cihová. 

 

THEODOR KALLIFATIDES 
Theodor Kallifatides sa narodil v roku 1938 sa na 

juhu Grécka v dedine Molai v rodine učiteľa. Do 
Švédska emigroval v roku 1964, kvôli vysokej neza-
mestnanosti v jeho rodnej krajine. Učil sa po švédsky, 
a predtým ako sa stal literátom, pracoval v rôznych 
zamestnaniach. Prednášal na univerzite v Štokholme 
a bol redaktorom časopisu Literära Magasin. Píše ro-
mány, filmové scenáre a prekladá diela z gréčtiny do 
švédčiny a naopak. 

 

 

 

THEODOR KALLIFATIDES 
FOTO ARCHIV JÁN MALÝ 

VÝSTAVA  H. CH. ANDERSEN 
V MAHENOVĚ KNIHOVNĚ 

U příležitosti 200. výročí narození světoznámé-
ho pohádkáře Hanse Christiana Andersena byla 
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně za účasti velvy-
slance Dánského království v České republice 
Jørgena Bøjera zahájena unikátní světová výsta-
va „Hans Christian Andersen 2005“. 

Výstava se do Brna přesunula z pražského Kle-
mentina, kde byla k vidění od 6. do 27. dubna 2005. 
Zahájení výstavy předcházelo slavnostní sázení stro-
mu Pohádkovníku (Fabularius Anderseni) neboli pau-
lovnie plstnaté v parku Lužánky, rovněž za účasti vý-
znamných hostí brněnského politického i kulturního 
života. U slavnostního sázení tohoto speciálního stro-
mu samozřejmě nechyběli ani dětští čtenáři z Knihov-
ny Jiřího Mahena. 

Výstavu, která seznamuje návštěvníky s životním 
příběhem světoznámého spisovatele prostřednictvím 
čtivých textů a fotografií, vytvořila Muzea města 
Odense za podpory Nadace Hanse Christiana Ander-
sena 2005. Knihovna jako součást výstavy připravila 
bohatý doprovodný program. „Kromě hlavní výstavy 
mohou návštěvníci v ústřední knihovně zhlédnout vý-
stavu knih a informačních materiálů o spisovateli, vý-
stavu reprodukcí pod názvem Od Palečenky 
k Malence. Ta dokumentuje vývoj ilustrací k Anderse-
novým pohádkám. Dále byla k vidění výstava nejlep-
ších krajkových obalů ze soutěže, kterou pořádala 
Městská knihovna v Sedlčanech, výstava dětských 
prací ze soutěže Díky za pohádku nebo fotografie 
z akce Noc s Andersenem,“ sdělila mluvčí knihovny 
Jana Kuncová. Světová výstava byla v Knihovně Jiří-
ho Mahena na ulici Kobližná ke zhlédnutí do 3. červ-
na 2005. V průběhu roku výstava zavítala resp. zaví-
tá kromě Prahy a Brna i do dalších měst. 

Jana Kuncová  
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NÁVŠTĚVA KODAŇSKÉ CHRISTIANIE 
V Kodani jsem byla jen jednou a to na strašně 

krátkou dobu. Jen pár hodin. Bylo to prvního prosin-
ce, takže už je to hodně daleko. Když jsem pobýva-
la v Dánsku, jezdili jsme s naší školou na jednoden-
ní exkurze. Jelikož je ale Kodaň skoro čtyři hodiny 
autobusem od Helnaes, byl to opravdu hodně rych-
lý výlet. Navíc jsme navštívili dvě muzea s rozsáhlý-
mi sbírkami, a tak nám na prohlídku města zbyla 
celá jedna hodina. Přesto jsem ale z výletu odjíždě-
la s nezapomenutelnou zkušeností a tou byla ná-
vštěva Christianie. 

První dojem byl šok, přestože jsem očekávala 
všechno možné. Už se stmívalo, když jsme prochá-
zeli pografitovanou bránou s nápisem „Christiania“. 
Byli jsme skupinka šesti lidí a všichni jsme toužili vi-
dět, jaká ta Christiania je. bažit po něčem 

Na vůdce skupinky se pasoval Lasse, Dán, který 
celý život bydlí jen pár bloků od tohoto místa. Mu-
sím říct, že mít Lasseho za průvodce byla opravdo-
vá výhra, jinak bychom možná zůstali jen u toho 
prvního šokujícího dojmu. Christiania jsou bývalé 
kasárny, takže šedivé vysoké kasárenské bloky a 
pravidelné ulice budí pocit určité stísněnosti v ža-
ludku návštěvníka. Šeď budov se ztrácí pod barev-
nými grafity a pacifistickými nápisy, ale ty pouze při-
dávají na pochmurném vzhledu bývalého vojenské-
ho stanoviště. Procházeli jsme úzkou uličkou, za-
stavili se u malé tržnice, kde si Lasse koupil nějaké 
speciální vegetariánské jídlo, a pokračovali po ces-
tě kolem malých barů, krámků, hospod a bizarně 
ozdobených domů. Měla jsem trochu pocit, jako 
bych se vrátila do středověku nebo odcestovala do 
nějaké hodně chudé země, kde lidé hrozně strádají. 
V Christianii nejezdí auta, nic s motorem, jen kola, 
a tak tam ani nemají asfaltové silnice. Christiania 
funguje od začátku 70. let. Od té doby si zde lidé 
porůznu mezi kasárenskými budovami postavili pl-
no malých domků. Prý mají obyvatelé zvláštní privi-
legia stavět bez jakékoli kontroly stavebních úřadů, 
čili bez jakýchkoli pravidel. Podle toho některé do-
my také vypadají. Malé, dřevěné, křivé a sem tam 
nějaká zřícenina. Na zahradě u baráčků lidé pěstují 
marihuanu (také zvláštní privilegium). 

Do roku 2003 bylo v Christianii povoleno prodá-
vat na ulici hašiš. Hlavní ulice Christianie nese ná-
zev „Pusher street“. Dříve město Kodaň tolerovalo 
prodej lehkých drog běžně ve stáncích. Dnes se dá 
takový stánek s nabídkou několika druhů marihua-
ny a hašiše vidět už jen v muzeu. Úřady začaly být 
postupem času méně a méně tolerantní. V létě 
2003 udělala kodaňská policie velký zátah proti 
drobným christianským dealerům, a dala tak defini-
tivně najevo, že hrnec přetekl. Od té doby platí 
v Christianii zákaz prodávat jakékoli drogy. Lasse 
nás ovšem upozornil, že obyvatelé alternativního 
městečka jsou nekompromisně proti tvrdým drogám 
a povolený byl vždy pouze hašiš. Na mnoha mís-
tech Christianie naleznete plakát s pravidly, která 
zde musí obyvatelé i návštěvníci dodržovat. Hlavní-
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mi body jsou přísný zákaz držení zbraní, tvrdých 
drog, užívání násilí a již řečený zákaz používaní 
motorových dopravních prostředků. Každý, kdo 
poruší nějaké z těchto pravidel, popř. neopodstat-
ní svůj čin, je z území Christianie vyhoštěn. 

„Tohle je jedno z nejbezpečnějších míst v Ko-
dani,“ poučoval nás dál Lasse, „proto tu taky bydlí 
hodně dětí.“ Všimla jsem si na ulicích všech mož-
ných lidí. Opilci, mladí lidé, padesátníci v hippies 
oblečcích (zřejmě příslušníci původního hnutí hip-
pies, kteří setrvali na svých ideálech), ale i rodiny 
s dětmi. Lasse říkal, že tu bydlí chudší občané (i 
když v Dánsku je díky sociálnímu systému velice 
málo lidí, kteří by žili pod hranicí chudoby), ale 
i podnikatelé s vysokými příjmy. 

Do Christianie se uchylují, buď že se nechtějí 
vzdát svých mladických ideálů a zvolí si alterna-
tivní způsob života, anebo prostě proto, že žít 
v Christianii je v mnoha ohledech výhodné. Stále 
je to totiž squat a jeho obyvatelé jsou od mnoha 
poplatků osvobozeni. Christiania totiž sice je sou-
částí Kodaně, ale právě proto, že má tolik privile-
gií od úřadů a tolik vlastních pravidel, je považo-
vána za jakýsi samostatný stát, „stát hippies“. Při 
příchodu vás u brány vítá cedule „Právě opouští-
te Evropskou unii“ – a při odchodu do EU zase 
vstupujete. 

Za tu hodinu, kterou jsme na návštěvu Christi-
anie měli, jsme se prošli jejími tmavými uličkami 
(v Christianii funguje jen minimální veřejné osvět-
lení), poseděli jsme v baru u čaje (mezi rastafari-
ány, opilci, studenty a turisty), prošli se kolem je-
zera (které tvoří dominantu městečka a skýtá 
nádherný klid, i když ten je v Christianii vesměs 
všude). Zjistili jsme, že tu funguje školka, spousta 
řemeslnických dílen, oděvní manufaktura, že tu 
vymysleli plno nových receptů na vegetariánská 
jídla, mají patent na tzv. Christiania bikes (kola 
s úložným prostorem pro převoz nákupů, zvířat 
i dětí), že mají vlastní fotbalový klub a že tu také 
stále proudí hloučky turistů (pro které místní vyrá-
bějí různé suvenýry a kteří znamenají velký zdroj 
příjmů). Mnoho Dánů tvrdí, že Christiania 
v průběhu let už ztratila své původní kouzlo, 
podle mě ale stále určitě stojí za to vidět něco 
TAK jiného! 

Klára Pániková 
foto www.christiania.org 

ISLANDSKÉ PRÁZDNINY 

V galerii vla-
stivědného mu-
zea ve Vyso-
kém nad Jize-
rou se koná vý-
stava fotografií 
z Islandu. Auto-
rem je litomě-
řický člen Se-
verské společ-
nosti, externí 
fotograf naše-
ho časopisu a 
zeměměřič Ing. 
František Ja-
novský. Výsta-
va bude trvat 
do konce září 
2005. 

Jde o cca 50 
fotografií – výběr 
ze  souboru 
snímků, které již slavily mimořádný úspěch v galerii SAL-
VA GUARDA v Litoměřicích. Přibližují divákům Island, 
ostrov mezi světadíly, v jeho plné kráse i svébytné syro-
vosti. 

Pro ty, kteří mají o Island hlubší zájem, je připravena 
i zbrusu nová kniha autorské dvojice František Janovský 
a Renata Marcolová. Název beletristického cestopisu Is-
landské prázdniny aneb papírové video slibuje poučení 
i zábavu. Kniha je asi prvním neromantizujícím pohledem 
na pro nás Čechy asi stále poněkud tajuplnou zemi, kde 
se stále aktivně čtou ságy a hrdinská epika, kde se stále 
věří na skřítky a duchy. A která si stále udržuje svoji své-
bytnost uprostřed globalizačních tendencí. Kniha má 192 
stran a obsahuje 290 fotografií. 

Že výstava fotografií Island (která se z Vysokého nad 
Jizerou přestěhuje začátkem roku 2006 do pražské Gale-
rie 9) i kniha Islandské prázdniny slibují nevšední zážitky, 
to nám autoři naznačili již letos v březnu na Islandském 
večeru v divadle Krakonoš – a před tím i v Litoměřicích. 

František Janovský je navíc i mimořádnou postavou 
současného českého podnikání v zeměměřictví. Je neú-
navným mecenášem a organizátorem slavné Geodesia 
rallye ČR. Není bez zajímavosti, že redakce časopisu 
Zeměměřič je tomuto fotografovi nápomocna i občasným 
zveřejňováním jeho fotografií. 

Martin Benda 
Na internetových stránkách Severských listů 

naleznete další podrobnosti a reportáž ze křtu knihy. 

 

Renata Marcolová, František Janovský: Islandské 
prázdniny, vázaná celobarevná kniha, formát B5, 
192 stran, 290 fotografií, 27 a půl tisíce slov, vydává 
nakladatelství Dialog v nákladu 2500 výtisků, dopo-
ručená cena 390 Kč 
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NOVÝ ŠVÉDSKO-NORSKÝ MOST 
Na silnici E6 byl 10. června 2005 otevřen nový 

most Svinesund, který spojuje Norsko a Švédsko. 
Nahradí tak most stávající, který je úzký 
a nevyhovující. Nic ale není zadarmo. Bylo stano-
veno mýtné za přejezd – pro lehká vozidla činí 10 
norských nebo švédských korun, tedy podle plat-
ného kursu nejvýše 38 Kč. Těžká vozidla platí 
dvojnásobek. 

Most byl otevřen vskutku slavnostně – jak již v se-
verských státech bývá zvykem, přijeli i místní panov-
níci. Norský král Harald V. a švédský král Carl XVI. 
Gustaf se setkali za zvuků slavnostních fanfár upro-
střed mostu. Harald nazval 704 metrů dlouhý most 
„symbolem jednoty mezi bratrskými národy“. Toto 
prohlášení je v roce oslav 100. výročí nezávislosti 
Norska na Švédském království vskutku symbolické. 

Oba monarchové potom odhalili kamenný monu-
ment a podali si ruku za nadšeného potlesku hodnos-
tářů i zástupců obchodní sféry. 

Svinesundský most vede přes Idefjord a spojuje 
Švédsko s Norskem. Celková délka mostu je 704 m. 
Most je tvořen běžným železobetonovým skeletem 
s nástavbou z ocelového skříňového nosníku. Největ-
ší rozpětí mostu je 247 m a tvoří jej železobetonový 
oblouk nesoucí dva mostové ocelové skříňové nosní-
ky. Vrchol oblouku je 91,7 m nad hladinou moře, 
mostovka pak 61 m. Je to největší most na světě se 
samostatným obloukem. Projede po něm až 15 000 
automobilů denně, z toho 15 % velkých kamionů. 
Most byl postaven za tři roky a jeho stavba stála 1,3 
miliardy norských korun. 

Zároveň s mostem byla postavena i 7 km dlouhá 
dálniční spojka, přemostění fjordu je nyní na příhod-
nějším místě. Starý most sloužil 59 let od té doby, co 
jej otevřeli tehdejší zástupci královských rodin, norský 
král Håkon a švédský korunní princ Gustav Adolf. 
Tehdejší oslava měla i stinné stránky, 15 Norů spadlo 
z mostu do vody. 

Po oficiální slavnosti uspořádaly norská královna 
Sonja a švédská královna Silvia akci pro děti. Konala 
se na norské straně mostu a účastnilo se jí 3000 dětí 
obou národů. Oslavy pak pokračovaly, například 
i během ze Švédska do Norska, kterého se zúčastni-
lo na devět tisíc závodníků. 

ms, foto www.roadtraffic-technology.com 
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FINSKÉ REZERVACE 
NE VŠECHNO LZE PŘELOŽIT: RAHKASARATURVE 

Setkal jsem se s finským názvem rašeliny „rahkasaraturve“. Jaký typ rašeliny označuje a jak jej lze 
přeložit do češtiny? 

Typy rašeliny se zpravidla pojmenovávají podle rostlinných původců, tj. rostlin, z nichž rašelina vzniká. 
V češtině se zařazují pouze podle rodů (např. rašelina ostřicová, suchopýrová apod.), nikoli podle druhů. Druho-
vé rozlišení je zde opomíjeno ze dvou důvodů: 

Jednak vysoká rozmanitost středoevropské rašeliništní flóry znemožňuje ve zrašeliněných zbytcích rozeznat 
konkrétní rostlinné druhy, lze však rozeznat rody. 

Za druhé – v českém binomickém názvosloví je druhové jméno uváděno až jako druhé (většinou adjektivum). 
Složeniny prakticky neexistují. Začlenění druhového jména do názvu typu rašeliny bylo by tudíž velmi krkolom-
né, pokud vůbec možné. 

Ve finštině je situace jiná. Jednak lze při nižší diversitě rašeliništní flóry Finska spolehlivěji stanovit převažují-
cí druh, jednak finština umožňuje (díky své schopnosti tvořit komposita) jednoduché začlenění celého druhové-
ho jména do typu rašeliny: turve = rašelina, saraturve = ostřicová rašelina, rahkasaraturve = „rašelina z ostřice 
chudokvěté“ (toto komplikované označení se však v češtině neužívá). 

Rahkasara (Carex panici flora), ostřice chudokvětá, patří ve střední Evropě k ustupujícím druhům. Vyskytuje 
se ve vyšších horských polohách. Například v Českém lese (500 až 800 m) byla naposled potvrzena počátkem 
20. století. Ve Finsku je druhem zcela běžným. Právě stanovištní rozdíly jsou častou příčinou nepřeložitelnosti 
pojmenování různých přírodních jevů. 

V národním parku Pyhä-Hakki jsem se setkal s náčrtkem rašeliniště typu keidassuo (do češtiny opět přesně 
nepřeložitelné, takto rašeliniště ve střední Evropě nevznikají, jde o jakousi obdobu vrchovištního rašeliniště). Ná-
zvosloví náčrtku situaci ještě poněkud ztěžuje: vyskytují se zde typy rašeliny rahkaturve a saraturve. Nelze vy-
loučit, že názvem rahkasaraturve je míněn jakýsi přechodný typ mezi těmito dvěma typy. 

Václav Chvátal, kresba autorova 

Literatura: 
Dohnal, Z. et al.: Československá rašeliniště a slatiniště. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965. 
Schauer, T.; Caspari, C: Luonnonkasvit (Der GroBe BLV Pflanzenfuhrer). Suomentanut Kurtto, A. 6. painos. Vei-
lin + Goos, Helsinki 1991. 
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NOVÉ KNIHY 
ARTO PAASILINNA 
STARÁ DÁMA VAŘÍ JED 

Havlíčkobrod-
ské nakladatel-
ství Hejkal se 
soustavně vě-
nuje finské lite-
ratuře. Známá 
je řada překla-
dů románů Mi-
ki Waltariho od 
Markéty Hejka-
lové, loni vyšla 
Paasi l innova 
novela Rok za-
jíce, letos na-
k l a d a t e l s t v í 
Hejkal pokra-
čuje další Pa-
a s i l i n n o vo u 
knihou, její 
křest se konal 
na květnovém 
knižním veletr-
hu Svět knihy. 

Arto Paasilinna (*1942) patří dnes mezi nejplod-
nější i nejprodávanější finské spisovatele. Vydal už 
přes 20 románů! Pro české čtenáře ho objevilo nakla-
datelství Hejkal, které se finské literatuře věnuje sou-
stavně. V překladu Markéty Hejkalové nyní vydalo již 
druhý Paasilinnův román. Autorův úspěch tkví v tom, 
že vážná témata – román Stará dáma vaří jed je vě-
nován právu starých lidí na život podle svého – ukrý-
vá do humoristického obalu v naději, že se jim tak do-
stane pozornosti širší veřejnosti, než kdyby jen mora-
lizoval či volil tragický tón. 

Na rozdíl od většiny Paasilinnových románů je 
tentokrát hrdinkou žena. Téměř osmdesátiletá paní 
plukovníková se z ustrašené a odevzdané bytosti vy-
dírané vlastním synovcem pod tlakem událostí pro-
mění v osobu rozhodnou a odhodlanou učinit svému 
letitému trápení přítrž. Když se nedovolá pomoci 
u policie, zmizí ze svého venkovského domu, kde ji 
synovec navštěvuje velmi pravidelně, ovšem vždy jen 
v den výplaty jejího důchodu, a začne se bránit. 
Vzhledem ke své tělesné konstituci se rozhodne pro 
osvědčený a elegantní způsob – jed. Vaření jedu je 
koneckonců mnohem zábavnější činností než malo-
vání na porcelán nebo tkaní koberečků. A protože si 
synovec a jeho kumpáni nehodlají nechat tučnou ko-
řist uniknout, začnou se dít neuvěřitelné věci. Sled 
absurdních událostí nebere konce. Koho by napadlo, 
že by se injekce jedu ukrytá v kožešinovém rukávní-
ku staré dámy mohla stát účinnou smrtící zbraní? 

Přestože nejde o klasický detektivní příběh, spíš 
o náznak thrilleru kombinovaného s groteskou, připo-

míná paní Linnea Ravasková vitalitou a rozhodností 
do jisté míry slečnu Marplovou. Ale zatímco slečna 
Marplová je většinou jen svědkem vražd, hrdinka této 
knihy se má stát obětí. Není však tak bezbranná, jak 
se jejím protivníkům původně zdálo. 

Lenka Fárová 

Arto Paasilinna: Stará dáma vaří jed (Suloinen 
myrkynkeittäjä), z finštiny přeložila Markéta Hej-
kalová, ilustrace Jiří Slíva, 176 stran, nakladatel-
ství Hejkal s.r.o., 2005, ISBN 80-86026-30-2, dopo-
ručená cena 178 Kč. 

KAPITOLA 8 (UKÁZKA) 
...Linnea se rozhodla připravit tak silný roztok je-

du, který by v případě nutnosti dokázal zabít třeba 
polovinu Helsink. V literatuře si našla, z jakých látek 
by měla svůj koktejl namíchat. Například látka jmé-
nem botulotoxin je pro člověka smrtelná už ve velmi 
malém množství, 8 – 10 mikrogramů. Neznámá jed-
notka mikrogram bude zřejmě setina miligramu, do-
mýšlela se Linnea. V lékárnách se to ale neprodáva-
lo, takže bez téhle účinné látky se musela obejít. Na-
proti tomu digitoxin se prodával, ne ovšem volně, ale 
pro Linneu bylo snadné napsat na recept z Jaakkova 
sešitku jméno zmíněného prostředku a Jaakka pod 
něj podepsat. V lékárně Linnee digitoxin vydali bez 
dalšího vyptávání. K usmrcení člověka ho stačilo jen 
0,01 gramu. Linnea si obstarala také žlutý fosfor, kya-
nid sodný, kyselinu šťavelovou a strychnin. Morfium 
ukradla z Jaakkovy lékárny, zrovna tak nějaké silnější 
barbituráty. Konečně měla pohromadě všechno, co je 
nutné pro číši jedu. 

Linnea také zašla na místní trh, aby se podívala, 
jestli se ještě prodávají jedovaté, ale po důkladném 
vaření jedlé a chutné houby ucháče. Prodavači se je-
den přes druhého omlouvali, že už je bohužel po se-
zoně. Kdyby je ale paní chtěla za každou cenu, dalo 
by se to zařídit, nabídl jí jeden prodavač, nasbíral si 
jich dost pro sebe a mohl by jí něco přenechat. Jsou 
už ale trochu seschlé. 
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„Ale ne úplně sušené,“ poplašila se paní plukovní-
kova. Věděla, že sušením ucháče ztrácejí jedovatost. 

Trhovec řekl, že přesně to měl v úmyslu, houby 
usušit, ale takhle začátkem léta je vždycky takový 
fofr, že se to nestihlo. Linnea si ucháčů objednala 
dva litry. Nazítří si houby na trhu vyzvedla, polovinu 
dala stranou a z druhé půlky usmažila pro Jaakka a 
pro sebe k večeři lahůdkovou smaženici. Ze zbylých 
hub Linnea umlela jemnou pastu, do níž přidala špet-
ku fosforu a na špičku nože morfia. Černou kasičku 
pak opatrně přendala do vzduchotěsné lahvičky, aby 
ji později mohla použít jako zahušťovadlo jedu. Spo-
kojená alchymistka si vzpomněla na starý atlas hub, 
kde u obrázku ucháče hrozily hned tři červené křížky, 
varující, že jde o mimořádně jedovatou houbu. Pokud 
si Linnea pamatovala, jed z ucháčů působí zvlášť 
zhoubně na játra a ledviny. 

V prodejně semen si koupila plechovku silného je-
dovatého postřiku na rostliny. Když plechovku otevře-
la a nadechla se, začalo ji štípat v očích a v hltanu. 
To bude kořeníčko do polívčičky, napadlo Linneu po-
někud zvláštní přirovnání. U benzinové pumpy si kou-
pila nemrznoucí směs, protože slyšela, že po jejím 
požití jenom v Helsinkách v zimě umírají desítky opil-
ců. 

Kvůli přípravě a uchovávání jedu si Linnea musela 
obstarat spoustu skleněných lahviček se vzduchotěs-
ným uzávěrem, zkumavky a trychtýře. Ruce si chráni-
la gumovými rukavicemi, dávala si pozor, aby ne-
vdechla výpary ze svých polívčiček a ve svém pokoji 
usilovně větrala. 

Když její koníček dospěl do této fáze, potřebovala 
už Linnea nějakou úschovnu. Rozhodla se k tomu 
účelu použít toaletní stolek nebožky paní Kivistové. 
Jeho dvířka opatřila malým zámkem. Jaakkovi důvě-
řovala, gentleman přece nebude slídit v osobních vě-
cech dámy, která je u něj na návštěvě, ale kvůli uklí-
zečce byla opatrnost na místě. 

Když Linnea shromáždila a připravila všechny 
komponenty, pečlivě je mezi sebou smísila a rozlila 
do čtyř stomililitrových lahviček. Jed hořce voněl, měl 
nepříjemnou žlučovitou barvu a stoupala z něj jemná 
pára, byť měl pokojovou teplotu. Když Linnea ukápla 
na papírový kapesník několik kapek jedu, vznesl se z 
nich obláček páry a na papíru po nich zbyla žlutočer-
vená skvrna. Po uschnutí skvrna zatvrdla a při doteku 
se pak drolila na nažloutlý prášek. Prášek Linnea 
smetla do náprstku a zapálila. Ozval se zlostný 
třeskot a pokoj se zaplnil žlutým dusivým kouřem, z 
nějž se točila hlava. 

Z Jaakkovy skříňky s nástroji Linnea uzmula dvě 
injekce a vyzkoušela, zda je jed dostatečně kapalný. 
Vynikající, její jed by se v případě potřeby dal pích-
nout třeba rovnou do žíly. 

Netrpělivě přemýšlela, na čem by účinnost svého 
jedu vyzkoušela. Sama si netroufla ochutnat ani ka-
pičku, připadalo jí to příliš riskantní. V této fázi kulti-
vace nepřicházelo v úvahu, že by jed vyzkoušela na 
nějakém člověku. Nakonec to vymyslela: rozředila jed 
na desetiprocentní roztok, ten pak injekční stříkačkou 
vpravila do chleba, chleba zavázala do igelitového 
pytlíku, pytlík strčila do kabelky a šla do Sibeliova 
parku krmit holuby... 

HERBJORG WASSMO 
KNIHA DININA 

Jeden z nejmo-
dernějších nors-
kých románů se 
odehrává daleko 
na severu v 19. 
století. Je plný dr-
sné krásy a poeti-
ky, stejně jako li-
dé, o kterých se v 
něm píše. K půso-
bivosti však au-
torka (1942) nepo-
třebuje žádnou 
avantgardní for-
mu či jiné experi-
menty. 

Všechny neob-
vyklosti tohoto mi-
mořádného díla vyplouvají na povrch s jakousi samo-
zřejmou lehkostí a nijak neobtěžují ani méně zkušené 
čtenáře. Neuvěřitelně silný příběh totiž strhává jako 
mořský proud. Biblické citáty, které předznamenávají 
každou kapitolu, pak jen lehce navádějí k dalšímu za-
myšlení. 

Dina je „vlčí dítě“. Shodou nešťastných náhod za-
bila svou matku, když na ni vylila káď vařícího louhu. 
Lidé kolem, tvrdí jako okolní krajina, takové věci roz-
hodně nehodlají odpouštět, ani v tomto případě, kdy 
se jedná o dítě. 

Nebohá holčička je vydána napospas svým vlast-
ním myšlenkám a výčitkám, nikdo ji nepohladí, nikdo 
se ji nesnaží pochopit. Až teprve najatý učitel Lorch ji 
zasvětí do tajemství čísel a hudby. Bude však trvat 
ještě dlouho, než Dina plně využije jedinečného ta-
lentu, který v ní dřímá. Svým nepoddajným chováním 
děsí své blízké, a zavírá si tak cestu do jejich srdce. 

V rozsáhlém románu postupně sledujeme Dininu 
proměnu z mladé divoké novomanželky v stárnoucí 
vdovu, která vládne pevnou rukou bohaté usedlosti. 
Neúprosně přebírá moc nad svým okolím, zatímco 
uvnitř ji dostihují přízraky tragicky zesnulých. Dina 
dlouho hledá sama sebe, aby nalezla lásku. Ta se 
však nikdy nenaplní podle jejích představ. Kniha Dini-
na je vlastně vyprávěním o neumělé honbě za vlastní 
identitou. Příběh jednoho života plného nezodpově-
zených otázek a nesplněných přání. 

Podle tohoto románu natočil Ole Bornedal v roce 
2002 poměrně úspěšný stejnojmenný film. V hlavních 
rolích se objevil vedle Marie Bonnevieové také Gé-
rard Depardieu. Nyní mohou konečně – po šestnácti 
letech od vydání originálu –Knihu Dininu objevit díky 
nakladatelství Ikar a překladu Jany Svatošové také 
čeští čtenáři. Poodhaluje v našich krajích dosud mé-
ně známý proud moderní literatury a zanechá nesma-
zatelné stopy. Ve všech ohledech se tak jedná 
o román, který by neměl scházet v žádné knihovně. 

enk  
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KULTURNÍ RUBRIKA 
DEŇ BÁSNIKA EINO LEINO 
„EINO LEINON PÄIVÄ“ 

Eino Leino, vlastným menom Einar Leopold 
Lönnbohm, bol veľkým fínskym básnikom, inšpi-
rovaným fínskou prírodou a kultúrnym dedič-
stvom. Jeho hlavné dielo Helkavirsiä (1903-1916), 
je založené na Kalevale. 

Eino Leino sa narodil 6. júla 1878 v Paltamo ne-
ďaleko Kajaani. Jeho otec Anders Lönnbohm bol ze-
memerač, matka Anna Emilia pochádzala z kňazskej 
a dôstojníckej rodiny. Eino bol najmladším z desiatich 
detí. Básne písal už ako 10-ročný, posmelený a pod-
porovaný starším bratom Kasimirom, ktorý bol tiež 
básnikom. Už ako 12-ročnému mu v novinách Häme-
ensanomat (v roku 1890) vyšla v báseň Kajaanin lin-
na (Hrad v Kajaani). V tom istom čase mu brat Kasi-
mir dal meno Eino Leino. Jeho otec zomrel, keď mal 
Eino 10 rokov, a smrť jeho matky o 5 rokov neskôr 
mala hlboký vplyv na jeho tvorbu. Eino Leino prekla-
dal mnoho Runebergových textov do fínčiny už ako 
16-ročný, neskôr prekladal Danteho a nemeckú poé-
ziu. 

Prvá zbierka básní mu vyšla v roku 1896. Bol pri-
jatý na helsinskú univerzitu, ale neurobil dôležitú 
skúšku, ktorá zabezpečovala štipendium pre chudob-
ných študentov zo štátnych príspevkov. Bola to nevý-
hoda pre študenta, nie však pre básnika. V Helsin-
kách sa zoznámil s osobnosťami ako Juhani Aho, Ar-
vid Järnefelt, Jean Sibelius, Akseli Gallén, Pekka Ha-
lonen a Otto Manninen. Stal sa neo-romantikom ako 
väčšina intelektuálov toho času. Bol redaktorom ča-
sopisov Nykyaika, neskôr novinárom v Päivälehti a 
kritikom a fejtónistom v Helsingin Sanomat. 

Eino nebol šťastným človekom, čo sa často odrá-
ža v jeho básňach. Bol trikrát ženatý – s prvou ženou 
Freyou Schoulz, s ktorou mal dcéru Eyu, sa po roku 
rozišiel. Spolu s novou priateľkou – poetkou L. Oner-
va – sklamaní opustili nevďačnú domovinu v roku 
1908, plánujúc zostať v zahraničí na dlhé roky. Usa-
dili sa v Ríme, kde sa Eino sústredil na preklad Dan-
teho Božskej komédie. Vo Fínsku však nedostal 
priaznivý ohlas, čo zranilo jeho citlivú dušu. Po stude-
nej zime v Ríme sa Eino po ôsmych mesiacoch vrátil 
do Fínska. 

Už v Ríme sa Eino stal bohémom, a vo Fínsku sa 
vystrojil vychádzkovou paličkou a lemovaným klobú-
kom, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou jeho 
„imidžu”. Spoločnosť sa medzičasom zmenila, Leino 
sa venoval už iba svojej poézii a zanechal prácu 
v novinách. Každopádne, stále sa zúčastňoval spolo-
čenských rozhovorov a bol pravidelným návštevní-
kom bohémskych klubov a reštaurácií v Helsinkách. 

O úspešný návrat a vylepšenie svojej reputácie sa 
Eino Lenio postaral literárnymi večermi v roku 1912 
poriadanými po celom Fínsku. V roku 1913 sa oženil 
po druhýkrát – s mladou harfistkou Aino Kajanus – 

iba týždeň potom, ako sa jeho láska L. Onerva vydala 
za mladého skladateľa Leevi Madetoju. Jeho manžel-
stvo však opäť vydržalo iba zopár mesiacov – bo-
hémsky štýl života mal Eino stále v krvi. 

V decembri 1915 začal Eino vydávať svoj vlastný 
týždenník Suununtai. Toto obdobie v jeho živote bolo 
veľmi tvorivé – opäť sa začal zaujímať aj o politiku – 
a do jeho života vkročila ďalšia láska Aino Kallas. 
Tento vzťah skončil po troch rokoch veľkým škandá-
lom, po vydaji Aino za estónskeho diplomata. 

Fínska občianska vojna (1917-1918) zneistila Ei-
nove pozície, nakoľko sa nevedel rozhodnúť či je mo-
narchistom, alebo republikánom. Po vojne z času na 
čas strácal zmysel pre realitu, kvôli vysokej konzumá-
cii alkoholu. Kombinácia vášne, zúrivosti, tvorivosti 
a autodeštrukcie sa začala prejavovať už aj navonok. 
Na jar v roku 1921 však získal veľký obdiv 
v Estónsku, na recepcii poriadanej pre veľké literárne 
publikum. Tu mimochodom prebral svojmu priateľovi 
– básnikovi Gustavovi Suitsovi manželku Aino. 
S Aino Suitsovou žil, až kým nestretol Hannu Laiti-
nen, ktorá sa stala jeho treťou ženou. Hoci manžel-
stvo trvalo iba pár dní, boli oficiálne zosobášení, 
predtým ako Leino 10. januára v roku 1926 náhle zo-
mrel v mestečku Tuusula ako 47 ročný. Jeho smrť 
bola pre Fínov, ktorí naňho už takmer zabudli, neča-
kaným šokom. Po rokoch sa Eino Leino stal fínskym 
národným básnikom, hoci bol počas svojho života po-
važovaný za vyvrheľa. 

Eino Leino napísal 32 básnických zbierok, 25 hier, 
25 prozaických diel, 16 prekladov a 1 filmový scenár. 
Socha básnika stojí v parku Esplanadi v Helsinkách. 

Převzato z internetových stránek 
Priatelia Fínska na Slovensku 

http://www.ssys.szm.sk 
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LARS VON TRIER: MANDERLAY 

Dánský režisér Lars von Trier na festivalu 
v Cannes představil svou novinku nazvanou Man-
derlay. 

Před dvěma lety se Trier v Cannes ucházel o Zla-
tou palmu s Dogville, tentokrát usiloval o totéž s fil-
mem Manderlay. Diváků se film evidentně dotkl a vy-
volal reakci, kterou lze označit jako „obstál u zkouš-
ky“. Manderlay už nevyvolalo takové překvapení jako 
Dogville, ale líbilo se hodně. 

Trier důsledně dodržel stylizaci vymyšlenou pro 
Dogville: opět celý film natočil ve studiu, s náznaky 
dekorací, imaginárními rekvizitami a půdorysy domů 
nakreslenými na podlaze. Film je znovu rozdělen do 
románových kapitol a podkresluje ho ironizující ko-
mentář, který pronáší John Hurt. 

Postavu Grace, která prochází celou trilogií, psal 
Trier pro Nicol Kidmanovou. Kvůli pracovnímu vytíže-
ní na jiných projektech se ovšem Kidmanová role 
vzdala a Trier musel hledat náhradu. Našel čtyřiadva-
cetiletou Bryce Dallas Howardovou (dceru režiséra 
Rona Howarda), která po Kidmanové roli Grace v 
převzala. Bylo to velmi šťastné setkání, protože byla-
li Kidmanová v Dogville dobrá, pak je Howardová 
v Manderlay výborná. Je expresivnější, proměnlivá, 
lépe sedí Trierovu experimentálnímu stylu. 

Vedle Howardové se ve filmu objeví například 
Danny Glover nebo Willem Dafoe, malé role si po 
Dogville zopakovali Lauren Bacallová, Chloe Sevig-
nyová, Udo Kier, Jeremy Davies nebo Jean-Marc 
Barr. 

Trier doslova rozmetal předsudek, že nápad 
s minimalistickou divadelní stylizací nelze použít po-
druhé a nenudit. V Manderlay už s neexistujícím pro-
středím pracuje naprosto samozřejmě, nesoustředí 
se tolik na jeho demonstraci a nestrhává na ně po-
zornost. Skvěle pak vynikne téma. Trier se tentokrát 
ve svém podobenství zaměřil na rasismus a otrokář-
ství, které dodnes přežívá v nejrůznějších podobách. 
Je to opět nesmírně chytrý film s množstvím narážek, 
odkazů a inspiračních zdrojů. 

Jedním z nich byly momentky dánského fotografa 
Jacoba Holdta, který v 70. letech mapoval drastičtější 
stránku Ameriky. Záběry mučených, zmrzačených, 
popravených nebo prostě jen zoufalých černochů po-
užil Trier do závěrečné sekvence takřka dvouapůlho-
dinové podívané a opět je podložil „nadupanou“ 
skladbou Davida Bowieho Young Americans. Je to 
fantastický kontrapunkt, který skvěle funguje, přesto-
že je použitý už podruhé. 

„Šedesát procent mého života je ovlivněno Ameri-
kou, tahle země a to, co se v ní děje, zasahuje do ži-
vota každého, ať žije v Dánsku, nebo kdekoli jinde,“ 
prohlásil Trier, který už pracuje na scénáři posledního 
dílu americké trilogie. Bude se jmenovat Washington 
a zatím není jisté, kdo bude hrát Grace: „Bylo by lo-
gické, kdyby po Kidmanové a Howardové přišla třetí 
herečka, ale zatím není nic rozhodnuto, není vylouče-
no, že se vrátím k jedné z těchhle dvou.“ 

kráceno podle recenze Dariny Křivánkové 

ÚSPĚCHY SEVEŘANŮ VE ZLÍNĚ 

Vyhlášením vítězných snímků vyvrcholil ve Zlí-
ně 45. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro 
děti a mládež. 

Zlatý střevíček získal norský snímek Barva mléka 
režisérky Toruny Lianové. O ceny soutěžilo v šesti 
kategoriích 165 filmů a festivalové projekce navštívilo 
celkem asi 40 tisíc diváků. V kategorii filmů pro mlá-
dež ocenila porota švédský film Pitomých čtrnáct, 
který režírovala čtveřice Filipp Freijd, Martin Jern, 
Emil Larsson a Henrik Norrthon. Zlatý střevíček za 
animovaný film předala porota Rusce Sofii Kravtso-
vové za snímek Obchod s hudbou. Cenu Hermíny 
Týrlové obdržel režisér Jan Andersson za finský sní-
mek Kapesníky na prodej. 

Dětská porota udělila hlavní cenu americkému 
snímku Zátoka ticha, který natočil Jacob Aaron Es-
tes. Jeho práci také ocenila odborná porota, udělila 
filmu Cenu Miloše Macourka. Snímek podle hodnoce-
ní porotců dětem přináší určité poselství. Od dětské 
poroty převzala cenu i finská režisérka Liisa Helmine-
nová, která ve Zlíně představila film Pan Pelikán. Po-
rota, která hodnotila filmy zemí Visegrádu, si pochva-
lovala nejen úroveň přihlášených filmů, ale také at-
mosféru festivalu. Cenu ministra kultury porotci udělili 
filmu O dvě slabiky pozadu slovenské režisérky Ka-
taríny Šulajové. V soutěži evropských debutů bodoval 
makedonsko-rakouský film Iluze od Svetozara Ris-
tovského. Na galavečeru předali organizátoři Uznání 
za celoživotní dílo Jiřině Bohdalové. 

podle zprávy čtk 

DALLAS 
HOWARDOVÁ 
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KALEIDOSKOP ZPRÁV ZE SEVERU 
VE ŠVÉDSKU SE NESMÍ 
KOUŘIT V RESTAURACÍCH 

Švédsko se 1. června stalo čtvrtou zemí EU, 
která zakazuje kouření v restauracích, hostincích, 
kavárnách i v nočních klubech. Podobné zákazy 
již platí v Irsku, v Itálii a na Maltě a na zbytku kon-
tinentu mimo EU také v Norsku. 

Restriktivní opatření má za cíl zlepšit prostředí 
v uvedených podnicích pro personál i pro hosty 
a současně přimět více kuřáků, aby s cigaretami 
skončili. V největší skandinávské zemi se nesetkalo 
se zásadním odporem ani s velkými protesty. Již do-
savadní podmínky byly ke kuřákům dost přísné, 
a nová norma tedy není vnímána jako radikální změ-
na, ale spíš jako další krok v dlouhodobé kampani 
proti kouření. 

„Všechno nasvědčuje tomu, že tento přechod pro-
běhne zcela bez problémů,“ shrnula situaci Anna 
Östbomová ze Státního institutu pro veřejné zdraví. 
Podle jejího optimistického odhadu se bude pokoušet 
podvádět a tajně kouřit na toaletách jen málo Švédů. 

 

TRESTY JEN PRO HOSPODSKÉ 
Dohled nad dodržováním nového opatření budou 

provádět úřady na místní a okresní úrovni. Hosté, 
kteří se zákazu pokusí protivit, mohou být z podniku 
vykázáni. V případě ostřejšího konfliktu bude povolá-
na policie. Nebude-li však nekázeň hostů provázena 
násilím nebo přílišnou tvrdohlavostí, nebude trestána 
pokutami. 

Peněžité tresty však hrozí majitelům restaurací, 
kteří by chtěli zákaz ignorovat. V případě opakované-
ho a zarytého odporu může restauraci, hostinci nebo 
nočnímu baru hrozit až odebrání licence. „Je to však 
až skutečně krajní opatření,“ zdůraznila Östbomová. 

V Evropské unii jednotná politika proti kouření 
v restauracích neexistuje. Doporučení ze strany EU 
nemají závazný charakter. Existuje však direktiva Ra-
dy Evropy proti kouření na pracovištích, podle níž 
musí být personál proti škodlivému vlivu kouření 
chráněn. 

Kromě již zmíněných členských zemí pětadvacítky 
a Norska kouření v restauračních zařízeních zcela 
zakazují také Bhútán, Nový Zéland, Uganda, šest 
států USA a šest provincií v Kanadě. 

zpráva čtk  
 

VIKINGOVÉ KUPOVALI MEČE 
U RÝNA 

Kováři v německém Porýní vyráběli před tisíci lety 
velmi kvalitní meče a prodávali je hromadně do Skan-
dinávie, tedy tehdejším vikingům. Ti za ně byli díky 

svým výbojům schopni a ochotni dobře zaplatit. Ná-
kupy zbraní od porýnských kovářů prokázali ruští 
a norští badatelé. Podařilo se jim totiž rozšifrovat 
drobné puncy, kterými si mečíři své výrobky označo-
vali. Německého původu je značná část mečů nale-
zená ve vikinských hrobech v Rusku a ve Skandiná-
vii. 

„Rýnští značkoví kováři si každý výrobek ocejcho-
vali vyražením svého jména v latince,“ uvedl podle 
agentury DPA ruský archeolog Anatolij Kirpičnikov. 
Kvalita mečů spočívala v tom, že na jádro 
z měkkého, ale nesnadno zlomitelného železa nako-
vávali pevná a tvrdá ocelová ostří, která se dala 
dobře brousit. Celek pak představoval účinnou zbraň, 
jakou jiní kováři nedokázali napodobit. Odborníci 
z Norska i z Petrohradu prohlíželi během výzkumu vi-
kinské meče z muzeí v Oslu, Trondheimu a Bergenu, 
jakož i sečné zbraně nalezené v Rusku. Po ruských 
řekách Dvině a Dněpru totiž vikingové putovali za ko-
řistí i obchodem do bohaté Byzance. 

zpráva čtk 
 

ESTONSKÝ TOALETNÍ PAPÍR 
FINŮM NEVADÍ 

Finové rychle slevili z nároků na toaletní papír 
a začali houfně kupovat roličky tohoto sortimentu do-
vážené z Estonska, nad jehož „uboze postsovětskou“ 
kvalitou dosud jen ohrnovali nos. Co je příčinou toho-
to náhlého zvratu? Stávka ve finském papírenském 
průmyslu, která trvá už čtvrtý týden a způsobila, že 
toaletní papír finské výroby z obchodů zcela zmizel. 
Nikdo se přitom neodváží odhadovat, jak dlouho mů-
že stávka trvat. 

zpráva čtk 
 

ODŠKODNÉ ZA HLUK GRIPENŮ 

Jen málokterý pes se může pochlubit tím, že se 
mu omluví celá armáda, a to navíc formou finančního 
odškodného. Štěně jménem Nalle, žijící 
v severošvédském městě Luleå však do takovéto psí 
smetánky patří. Bylo totiž ve správnou dobu na 
správném místě, či spíše ve špatnou dobu na špat-
ném místě. Koncem letošního dubna je nebývale vy-
děsil stíhací letoun JAS 39 Gripen letící nezvykle níz-
ko. Jedenáctitýdenní Nalle se po jeho přeletu začal 
ze strachu z letadel počurávat. Znepokojený majitel si 
stěžoval na letecké základně, a ta o měsíc později 
„postiženému psovi a jeho rodině“ vyplatila finanční 
odškodné ve výši 4000 švédských korun (asi 13 000 
Kč). Nervozitu z letadel ale ani odškodné odstranit 
nedokázalo. 

zpráva čtk 
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VODKU BUDE MOŽNÉ DÁL PÁ-
LIT I Z HROZNŮ NEBO TŘTINY 

Seveřané asi neuspějí s ochranou tradiční 
vodky. 

Estonsko, Polsko, Finsko a Švédsko nedávno Ev-
ropské komisi napsaly, že vodka by se měla pálit jen 
z obilí a brambor, jak je to v těchto zemích tradiční. 
Experti EU se však v zájmu „neomezování trhu“ po-
stavili na stranu starších členů EU, kde se označuje 
za vodku i pálenka z jiných surovin. 

EU označila návrh Seveřanů za snahu o národní 
ochranu svého trhu a jeden z činitelů vztyčování ta-
kovýchto bariér odmítl. Tento postoj však ostře kon-
trastuje s unijním zákazem tradičního označení rum 
pro nejoblíbenější lihovinu na českém trhu jen proto, 
že je vyráběna z jiných surovin než z cukrové třtiny. 

V návrhu legislativy chce komise definovat způso-
by destilace vodky, na rozdíl od rumu a jiných pro-
duktů však nehodlá omezovat produkty použité 
v původní kvasné fermentaci. Minimální podíl alkoho-
lu ve vodce má být 37,5 procenta. 

Zákon pak budou projednávat ministři EU a zde 
dojde jistě ke sporům. „Definice vodky je rozhodně 
problém. Někteří tradiční producenti požadují omeze-
ní seznamu surovin, řada zemí však chce volnější se-
znam, který by umožňoval inovace,“ řekl jeden 
z diplomatů podle agentury Reuters. 

Komise dříve navrhovala ustavení odděleného 
produktu „tradiční vodka“, což by byl nápoj jen 
z brambor. To však nápojový průmysl odmítl. 

„Nedefinujeme, z čeho se to může dělat, ani se 
nesnažíme nikoho vytlačit,“ řekl jeden z činitelů komi-
se. Dodal, že nová legislativa se chce vyhnout tomu, 
aby se kvůli ní stal nelegální jakýkoliv produkt, který 
je již na trhu. Například britský koncern Diageo v roce 
2003 uvedl na trh vodku Ciroc, vyráběnou výlučně 
z francouzské vinné révy. 

Takové ohledy na odedávna legální produkty však 
EU neměla, když rozhodovala o českém rumu, tradič-
ně vyráběném většinou z melasového či obilného li-
hu. Kvůli omezení názvu rum jen na lihoviny ze třtiny 
musí český rum od vstupu do EU nést až dosud ho-
vorové označení tuzemák. EU měla námitky i proti 
obvyklému přidávání lihu do tradiční moravské slivo-
vice. 

zpráva čtk 

V HELSINKÁCH MAJÍ VELKÝ 
ÚSPĚCH ČESKÉ HOSPODY 

Kdyby se náhodou turistovi v Helsinkách stýs-
kalo po českém pivě nebo pečeném vepřovém 
koleně, nemusí vůbec zoufat. Ve finském hlavním 
městě je česká hospodská kultura velmi oblíbená. 
Hospod s českými názvy a pivem tu najde hned 
několik a každou chvíli se navíc otevírá nějaká 
nová. 

Finští restauratéři jim dávají poetická jména. Jsou 
tu pivnice Pohádka, Milenka a Hádanka. Naposledy 
přímo v rušném centru města vznikla velká elegantní 
třípatrová restaurace Vltava pro 350 lidí. Nabízí 15 
druhů českého točeného nebo lahvového piva. Žízeň 
je tu zlatavým mokem z domoviny možné zahnat za 
5,50 eura (asi 150 korun) a na povzbuzení zažívání 
nechybí ani oblíbená becherovka. 

„Finové mají rádi české pivo. Navíc milují Prahu, 
takže hospody v českém stylu tady mají velký 
úspěch,“ řekl čtk provozní Vltavy Marko Wanne. 

Menu, které je i v češtině, nabízí různé speciality. 
Třeba pečené vepřové koleno je k dostání za 18 eur 
a gulášovka za sedm eur. Jedlíci si také mohou po-
chutnat na česnečce v chlebu, zaječí pečeni, párku 
se zelím a smaženém hermelínu či štrúdlu. Pokrmy si 
příchozí může dát v salonku Kundera nebo 
v nekuřáckém Starém Městě. Visí tu fotky bývalého 
prezidenta Václava Havla, Alexandra Dubčeka 
a Bedřicha Smetany. 

zpráva čtk 

 
 
 
ČESKÉ PIVNICE PROVOZUJE FINSKÝ RESTAURAČNÍ ŘETĚZEC.  
PRVNÍ OTEVŘEL PŘED DEVÍTI LETY. FOTO L. PETROVÁ 
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KALEIDOSKOP ZPRÁV ZE SEVERU 
NOKIA TESTUJE 
MOBILNÍ TELEVIZI 

Bude mezi uživateli mobilních telefonů zájem 
také o digitální televizi? Takovou otázku si klade 
finská společnost Nokia 

Nokia společně s finskou vysílací společností 
YLE, komerčními televizními stanicemi 
a telekomunikačními operátory spustila pilotní testo-
vací projekt digitální televize na přenosných zaříze-
ních. Projekt si klade za cíl otestovat možnosti tele-
vizního vysílání na mobilech a vyzkoušet, zda bude 
o takové vysílání mezi lidmi zájem. 

V rámci testovacího provozu bylo vybráno přibliž-
ně 500 účastníků z Helsinek a okolí, kteří mají 
k dispozici multimediální mobilní telefon – tzv. smart-
phone Nokia 7710, vybavený speciálním příslušen-
stvím pro příjem televizního vysílání. Uživatelé mají 
umožněn vstup do vysílání jak domácích, finských te-
levizí, tak zahraničních televizních stanic, jako je na-
příklad hudební MTV, CNN, BBC World, Eurosport či 
Fashion TV. Kromě toho umožňuje mobilní telefon ta-
ké přímé spojení s internetem pro přístup k dalším in-
formacím o televizních programech či o sportovních 
výsledcích. Projekt má trvat do června 2005, komerč-
ní uvedení telefonu s možností televizního vysílání 
založeného na DVB-H (standard digitálního vysílání 
pro mobily) je naplánováno na příští rok. 

Ukázal testovací projekt skutečný zájem lidí 
o mobilní televizi? Autoři tvrdí, že ano. Podle výsled-
ků chtějí lidé sledovat mobilní televizi v automobilech 
či v jiných dopravních prostředcích a na veřejných 
místech, například v kavárnách. Uživatelé se zajímali 
především o zpravodajství, počasí, sport, zábavu, 
drama a komediální seriály a byl jimi oceňován 
zejména fakt, že mohou sledovat mobilní TV, kde 
chtějí. Velká část z nich chce v budoucnu pokračovat 
ve využívání služeb mobilní televize. 

Info: www.nokia.com 

VZNIKNE NA ISLANDU 
NEJVĚTŠÍ NÁRODNÍ PARK 
V EVROPĚ? 

Největší národní park v Evropě zřejmě vznikne na 
Islandu. Přírodní rezervace se má podle agentury 
DPA rozprostírat severně od ledovce Vatnajökull na 
ploše 10 tisíc kilometrů čtverečních, a zaujme tak de-
set procent rozlohy tohoto ostrova v severním Atlanti-
ku. Daleko tak svojí rozlohou překročí i celistivá chrá-
něná území národních parků Lemmenjoki a Øvre 
Anarjóhka ve Finsku a Norsku (celkem přes 4 tisíce 
čtverečních kilometrů) nebo třech švédských národ-
ních parků Sarek, Padjelanta a Stora Sjöfallet 
(celkem přes 5 tisíc čtverečních kilometrů). 

Plán přijala islandská vláda, která zároveň před-
pokládá, že se jí do konce roku 2006 podaří získat 
pro daný záměr souhlas parlamentu. Jak říká tajem-
ník ministerstva životního prostředí Magnús Jóhan-
nesson, nikde na světě totiž neexistují tak speciální 
geologické útvary jako zde na rozhraní ledovců, le-
dovcových řek a vulkánů. 

Podle vyjádření pracovníků pobočky Světového 
fondu na ochranu přírody ve Frankfurtu nad Moha-
nem, by se Island zřízením takového národního par-
ku dostal do čela, pokud jde o velkoprostorovou 
ochranu přírodních oblastí. Území, na němž má být 
islandský park zřízen, je takřka neobydlené, a tak 
kromě jiného poskytuje útočiště polárním liškám 
i vzácným druhům vodních ptáků a rostlin. 

ms, Radio Praha 

VATNAJÖKULL 
FOTO USERS.ABER.AC.UK 
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SEVEŘANÉ A ALKOHOL 

Čím více Švédové pijí jako ostatní Evropané, tím 
více násilí se ve srovnání s obyvateli kontinentální 
Evropy pod vlivem alkoholu dopouštějí. Takovou sou-
vislost naznačuje nová studie, pořízená na 
Stockholmské univerzitě ve švédském hlavním měs-
tě. 

„Zvyšující se spotřeba je pro Sever nebezpečnější 
než třeba pro jihoevropské oblasti,“ tvrdí Thor Nord-
ström, sociolog a jeden ze spoluautorů studie. 

Nejnovější ukazatele přitom naznačují, že Švédo-
vé pijí nejvíc za posledních sto let a že s každým lit-
rem alkoholu, který přibude ve statistikách průměrné 
spotřeby lihovin na obyvatele, roste počet vražd, za-
bití, sebevražd a smrtelných neštěstí v souvislosti 
s alkoholem o deset procent. 

„Vypijeme-li u nás v průměru o litr alkoholu na 
osobu více, úmrtnost se ve srovnání se zbytkem Ev-
ropy zvýší až trojnásobně,“ sdělil Nordström. 

Za posledních osm let vzrostla spotřeba alkoholu 
ve Švédsku o 30 procent. Každý Švéd nyní podle sta-
tistik vypije 10,5 litru čistého lihu za rok, což v této 
devítimilionové zemi odpovídá sedmatřiceti lahvím 
vodky na každého občana staršího patnácti let. Nej-
větší spotřebu alkoholu vykazuje věková skupina me-
zi dvaceti a třiceti lety, avšak s vyšší dostupností pijí 
stále více i lidé mladší. 

zpráva čtk 
 

LEVNÁ NAFTA, DRAHÝ PROVOZ 

Cesta autem do Finska může být krásný výlet, ale 
drahý výlet. Na některých benzinových pumpách se 
stejně jako nafta motorová prodává i nafta topná a ci-
zinci, kteří neumí finsky, se tak snadno dopustí dra-
hého přestupku. Při policejní kontrole vyjde levná naf-
ta na 1500 € za každý den, kdy jste naftu používali k 
provozu svého auta. A za nedeklaraci topné nafty za-
platíte na hranicích ještě 30 % navrch. To už přeci 
stojí za znalost alespoň pár finských výrazů: 
„dieselóljy“ = motorová nafta, „kevyt polttooljy“ = top-
ná nafta. 

podle Kalimera 4/2004 
 

JAKPAK JE DNES V GRÓNSKU 

Alena a Jaroslav Klempířovi se vrátili ze soukro-
mého studijního pobytu v Grónsku. Nyní jim nastává 
mravenčí práce – je nutno zpracovat množství dove-
zeného materiálu o Grónsku. 

Manželé byli během svého pobytu přijati na míst-
ním ministerstvu kultury. Uskutečnila se také schůzka 
s rektorem Grónské univerzity a rozvíjí se i spoluprá-
ce s ředitelem Grónského národního muzea panem 
Danielem Thorleifsenem. Příjemné bylo navázání 
kontaktů s Kulturním centrem „Katuaq“ v hlavním 
městě Nuuku. 

Manželé Klempířovi mají v plánu v příštím roce 
uspořádat velkou výstavu o Grónsku, předběžně se 
předpokládá, že by se mohla konat v Chodovské tvrzi 
na jižním konci Prahy. 

ms 
 

NEJVÍC RESPEKTU MAJÍ 
ŠVÉDKY 

Největší rovnost mezi ženami a muži panuje 
v severoevropských státech, zatímco na opač-
ném konci figurují země jako Pákistán, Turecko 
a Egypt, kde jsou práva žen silně potlačena. 

Vyplývá to ze studie, kterou v polovině května 
2005 zveřejnilo v Londýně Světové ekonomické 
fórum (WEF). České republice přiřklo WEF mezi 58 
hodnocenými zeměmi 25. příčku, Slovensko je na 21. 
místě. Příliš dobře na tom ale nejsou s právy žen ani 
vyspělé země jako Spojené státy (17.), Švýcarsko 
(34.) a Japonsko (38.). Severské země zaujímají hor-
ní příčky žebříčku. 

Podle Augusta Lopeze-Clarose, který stojí v čele 
mezinárodního programu pro hospodářskou soutěž 
WEF, si „severní Evropa uvědomila ekonomickou sí-
lu, kterou ženy představují“. Přesto dokument nezá-
vislé organizace WEF závěrem zdůrazňuje, že 
„žádná země ještě nedokázala eliminovat nerovnosti 
mezi pohlavími“. 

 
Kde se nejvíce dodržují práva žen: 

1. Švédsko 
2. Norsko 
3. Island 
4. Dánsko 
5. Finsko 
8. Británie 
9. Německo 
17. USA 
21. Slovensko 
25. Česko 

ŠKODOVKA NENÍ ANI V GRÓNSKU NEOBVYKLÉ AUTO 
 FOTO J. KLEMPÍŘ 
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TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ ONLINE 
Kukučka a Trpišovský nastudovali k výročí 

Hanse Christiana Andersena inscenaci Duší dítě-
te a 23. dubna 2005 ji premiérově uvedli v Divadle 
Archa. 

Od doby, kdy rozhlasová redaktorka natočila 
vlastní porod jako reportáž a za svůj potrhlý čin obdr-
žela cenu, už uběhlo pár let a těhotenství definitivně 
ztratilo svou intimitu. Vývoj letí kupředu rychlostí svět-
la, to, co by ještě naše matky (o babičkách ani ne-
mluvě) šokovalo, je dnes běžné, těhotná břicha se ra-
dostně odhalují a vystrkují. Aby ne, v době populační 
krize je těhotenství přínosnější než všechny premiéry 
světa. 

Možná právě z téhle premisy vyšlo režijní duo Ku-
kučka – Trpišovský, jinak Skútr, když se rozhodli vy-
právět o pocitech dvou žen – těhotné a čerstvé matky 
– v divadelní inscenaci, která balancuje na pomezí 
tanečního divadla, hudebního a výtvarného projektu 
i činohry. Tahle zvláštní dramatická miniatura se sna-
ží pojmenovat euforii a zmatky, které ženy prožívají 
před porodem i po něm. Skútru se rozhodně podařilo 
udržet atmosféru dokonalé autenticity. Přirozenost a 
jakási něžná udivenost nad svým stavem, s nimiž se 
tanečnice Adéla Stodolová svěřuje publiku, jsou od-
zbrojující. Její partnerka Paulina Dymlaska, polská 
tanečnice a matka ročního Jaška, dodává svou li-
bozvučnou polštinou souběžným monologům i dialo-

gům měkký akcent a křehkou neuchopitelnost všeho, 
co s mateřstvím souvisí. Režiséři sice používají ne-
běžné postupy (výtečně vychází kreslení na černý 
papír, který se pomocí epidiaskopu promítá na jeviš-
tě), ale udržují jednoduchý styl dotvářený nápaditým 
svícením. Pohyb, tanec, prvky pantomimy zůstávají 
základním výrazovým prostředkem a tanečnice 
okouzlují svou uvolněností. Adéla Stodolová se svým 
bříškem pyšně pluje po jevišti, a i když při jejím 
„těhotenském cvičení“ starší ročníky vyděšeně syka-
ly, pro ni šlo zjevně o radost z pohybu. O Kukučkovi 
a Trpišovském ještě uslyšíme. 

Jana Machalická, LN 
 

REŽIJNÍ DUO SKÚTR 
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský – absolventi re-
žie a dramaturgie. Za inscenaci Nikola Šuhaj získali 
cenu Evalda Schorma, obdrželi i Cenu Josefa Hláv-
ky. Další projekty: Masakrave (Wroclaw), Disco Pigs 
(Disk Praha). Vnášejí do divadla nové prostředky, 
kombinují výtvarno, tanec, počítačovou techniku. Pů-
sobí v Divadle Archa a v Divadle Na zábradlí. Mezi 
jejich úspěchy patří inscenace Nickname o chatování 
a internetu (nominace na Talent roku – Ceny Alfréda 
Radoka 2004). 

POLSKÁ TANEČNICE A HEREČKA 
PAVLÍNA DYMALSKÁ 

FOTO LN – HYNEK GLOS 
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BLOUZNIVÁ POUŤ DO FINSKA 
Národní divadlo v Praze uvedlo operu Joonase 

Kokkonena Poslední pokušení. 
Zatímco česká operní kultura zapustila ve Finsku 

kořeny už dávno (zejména díky Janáčkovi), naše 
znalost, či alespoň povědomost o finské opeře je pra-
malá. 

Známější už jsou jména finských pěvců, přede-
vším barytonistů a basistů, kteří se vypracovali do ka-
tegorie mezinárodních hvězd – Martti Talvela, Jorma 
Hynninen, Matti Salminen a Jaakko Ryhanen. Přitom 
se finská opera začíná v posledních letech prosazo-
vat i v dalších zemích a nám by mohla být blízká 
vzhledem k paralelám malého, řadu let utlačovaného 
národa – což je téma pro řadu finských oper příznač-
né. Prvním krokem k zaplnění této mezery bylo hos-
tování operního sdružení z Mikkeli v únoru 1989 
v Liberci, Plzni a Teplicích s finskou národní operou 
Pohjalaisia. Pražské Národní divadlo nyní zprostřed-
kovalo dvě vystoupení operního souboru z Tampere 
s dílem, kterému se také dostalo přídomku národní: 
Posledním pokušením skladatele Joonase Kokkone-
na. 

 

POSELSTVÍ FINSKÉMU LIDU 
I ve standardních českých operních encyklopedi-

ích bychom tohoto skladatele hledali marně. Jako au-
tor symfonií, komorních a chorálních děl či pedagog 
se stal vysoce respektovanou osobností finského hu-
debního života 2. poloviny 20. století. Poslední poku-
šení, poprvé uvedené v Helsinkách v roce 1975 (s 
Marttim Talvelou v titulní roli), je jeho jedinou operou. 
Vznikla podle divadelní hry skladatelova bratrance 
Lauri Kokkonena. 

Pojmout operu jako poselství finskému lidu lze jen 
za cenu rizika, že nemusí proniknout dál. Ani vzděla-
ný Čech asi nepochopí a nedocení souvislosti příbě-
hu finského náboženského blouznivce poloviny 19. 
století Paava Ruotsalainena, které u Finů patrně na-
startují desítky asociací. Tato omezení si však Kok-
konen uložil dobrovolně a lze věřit, že byl četným 
prováděním opery i za hranicemi Finska překvapen. 

Zvolit za téma opery základní filozofické otázky ví-

ry a „posledních věcí člověka“, vymezené navíc do-
bově podmíněným „domácím“ myšlenkovým klima-
tem luteránské reformace, předpokládá osobitost hu-
dební invence, aby dílo nesklouzlo do polohy pouhé 
agitky. K hudebnímu expresionismu tíhnoucí Kokko-
nen, který nezapře bartókovské inspirace, založil 
operu na hymnických intonacích, které se prolínají 
s hutně instrumentovanou partiturou. 

To, že libreto je přepracovanou činohrou, je z in-
scenace zřejmé a stupňuje nároky na činoherní he-
rectví pěvců, s nimiž se přesvědčivě vyrovnali jak ak-
téři menších rolí a sbor, tak především pěvecky suve-
rénní protagonisté – Jaakko Ryhanen jako Paavo 
a Kirsi Tiihonenová jako jeho první žena Riitta. Bylo 
zřejmé, že Ryhanen má part potulného evangelisty 
hluboce zažitý, více jsme mu však věřili jako hříšníko-
vi než kazateli. 

Orchestr Národního divadla nasadil svým výko-
nem ve Wagnerově tetralogii sám sobě vysokou lať-
ku. Tentokrát hrál pod taktovkou Pertti Pekkanena 
spíše noty než hudbu, provedení by rozhodně pro-
spělo více dynamické odstíněnosti, aby burácivá forte 
v patřičných místech zesílila, nikoli téměř neustále 
přehlušovala dění na scéně. 

Scénograf Yrjö Tapper vhodně zvolil chladně jed-
noduchou scénu s průsvitnými deskami mléčného 
skla, vyváženou ve svém účinku replikou dobových 
kostýmů Kaisu Heinonena, výrazovou choreografií 
Elina Jakowleva i svícením Olliho Lehtinena. Režie 
Jussi Tapoly sklenula 14 reminiscenčních obrazů do 
jednotného celku, takže tezovitost „kazatelské“ polo-
hy byla nakonec když ne uvěřitelná, tak snesitelná. 
Bez titulkovacího zařízení bychom se však ve vzta-
zích ztráceli. Režisérovi se podařilo posunout Paavo-
vu předsmrtnou blouznivou pouť vlastním životem do 
univerzálnější polohy lidského údělu a hledačství. 
„K nebeské závoře musí jít každý sám,“ zpívá Paavo. 
Odpověď na otázku, zda se před ním brány nebes 
otevřou, však ponechal režisér cudně nezodpověze-
nou. 

Pro exkursi do finské opery připravilo ND v kopro-
dukci s operou v Tampere zajímavý výlet. Je jen 
otázkou, nakolik jsou mapy této „cestománie“ určová-

ny promyšlenou dramaturgií a nakolik 
jen vzájemně výhodnými možnostmi 
hostování. 

Helena Havlíková, LN 

Joonas Kokkonen: Poslední pokuše-
ní, dirigent: Pertti Pekkanen, režie: 
Jussi Tapola, scéna: Yrjö Tapper, 
Tampere Opera a orchestr opery Ná-
rodního divadla 
 

 
BASISTA JAAKKO RYHANE 
JAKO KAZATEL PAAVO RUOTSALAINEN 
 
FOTO ND 
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ZVLÁŠTNÍ OCHUTNÁVKA L. NORÉNA 
Národní divadlo uvedlo v suterénu správní bu-

dovy improvizaci na hru chmurného švédského 
dramatika. 

Další položkou v ověřování prostorových možnos-
tí, které nabízejí budovy Národního divadla, je insce-
nace Thomase Zielinského Okruh osob 3.1. Hraje se 
v jednom z otřískaných skladů ve čtvrtém suterénu 
správní budovy, v samé blízkosti parkingu. Oficiálně 
jde o uvedení textu švédského dramatika Larse Noré-
na, proč však nepřiznat, že režisér a dramaturg spíš 
skládají variace na dané téma. V programu se sice 
přístup inscenátorů vysvětluje a uvedený text je 
označen za „ochutnávku“, ale to na věci nic nemění. 
Ještě že Norén pravděpodobně neumí česky. Také 
by bylo zajímavé vyslechnout, co na toto domácí 
ochutnávání depresivního a pochmurného Švéda říká 
jeho překladatel Zbyněk Černík. 

Okruh osob 3.1. z roku 1998 je úvodní hrou trilo-
gie Morire di Classe (Smrt tříd), v níž autor poněkud 
drsnou formou vykresluje současnou švédskou spo-
lečnost a její stav. Hra sama je šestihodinová a přivá-
dí na jeviště lehce panoptikální společnost bezdo-
movců, narkomanů a prostitutek, které se pohybují 
na hlavním nádraží ve Stockholmu. Název hry se od-
víjí od paragrafu zákona, který určoval, že část psy-
chicky nemocných pacientů nemá nárok na lékařskou 
péči. Tito lidé pak byli většinou odsouzeni k tomu, 
aby skončili na ulici. 

 

TRISTNÍ DEFILÉ OSUDŮ 
Česká inscenace z původního lidnatého osazen-

stva (38 postav) vybrala jen osm jedinců, které režie 
vypustila do podzemního prostoru jako zvěř do klece. 
Každá z postav tohoto tristního defilé má své trauma, 
které setrvale rozvíjí, obcházejíc vyměřený prostor 
v kruzích i přímých trasách. 

Zielinski především dokáže těmto zvláštním sólům 
vtisknout výtvarně originální formu, z níž se chvílemi 
přesvědčivě vylupuje téma osamění uprostřed davu, 

bezvýchodnosti i totální skepse. Je zde Dívka (Jana 
Janěková ml.) a Mladík (Jan Dolanský), vzájemně se 
posilující narkomani, Nezaměstnaný (Rudolf Starz), 
přecházející střídavě od apatie k agresi, ředitel (Karel 
Pospíšil) bez zájmu vegetuje mezi asociály, sedí 
a listuje v brožurce, vykolejená Anna (Sabina Králo-
vá) bezcílně bloudí... 

Podzemní, klaustrofobicky působící prostor je řád-
ně omšelý a jeho nevlídnou atmosféru ještě posilují 
drátěné kóje po stranách. Režie se snaží diváky vtáh-
nout do osudů, které se tu předvádějí, a podle potře-
by přibližuje a oddaluje hlediště na kolejnicích, což 
vyvolává nepojmenovatelnou směsici pocitů. 

Postavy ze dna společnosti jsou v bílém nebo 
v pastelových barvách, některé jsou i bíle nalíčené, 
všichni pak působí vzdušně, úhledně a roztomile, za-
tímco se z nich řinou vulgarity a chovají se jako sběř. 
Je to sice lehce prvoplánové, ale v celkovém vyznění 
působivé. Stejně jako využití rolety od výtahu na de-
korace a jemné svícení, doprovázené hrou barev-
ných stínů, 

Zásadním problémem ale zůstává úprava textu, 
plná nadbytečných poznámek a vložených pasáží, 
které hru odvádějí do vzdálených a s ní nesouvisejí-
cích končin, aniž by zrodily novou kvalitu. A také 
různá herecká extempore, která jsou rovněž nevhod-
ná a ruší styl inscenace. Vrcholem toho je dlouhý, dí-
lem zřejmě improvizovaný monolog Alkoholika (David 
Prachař), jakýsi podivný estrádní vstup, jenž má být 
humorným komentářem na téma, jak šel čas od první 
republiky až po současnost. 

Toto oslabování a rozmělňování tématu Larse No-
réna je místy až nepochopitelné, stejně jako nedůvě-
ra v autora a snaha „vylepšovat“ ho vlastními neú-
strojnými vstupy. 

Jana Machalická, LN 

L. Norén: Okruh osob 3.1. 
Překlad: Zbyněk Černík, režie: Thomas Zielinski, 
úprava: Iva Volánková, scéna: Jaroslav Banisch, 
kostýmy: Tereza Šímová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SABINA KRÁLOVÁ (ANNA)  
A RUDOLF STÁRZ JAKO NEZAMĚSTNANÝ (VZADU) 
 
FOTO ND 




