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7. PROSINCE 2006 SE KONAL SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍ-
LEŽITOSTI 88. VÝROČÍ NEZÁVISLOSTI FINSKA. (K ČLÁNKU V 
LISTĚ) FOTO JIŘÍ BARTOŇ 

9. BŘEZNA 2005 SE KONALA V KLUBU LÁVKA PŘEDNÁŠKA 
DOC. VÁCLAVA MATOUŠKA O ČEM VYPOVÍDAJÍ OBRAZY 
ŠVÉDSKÝCH BOJIŠŤ V ČECHÁCH  FOTO JIŘÍ BARTOŇ 

PRAŽSKÉ OSLAVY SVÁTKU SV. LUCIE SE LETOS KONALY V PROSTORÁCH TOSKÁNSKÉHO PALÁCE NA HRADČANECH, V NÁDHER-
NÉM SÁLE, KTERÝ ZAPŮJČILO MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. MEZI ČLENY SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI LETOS ZAVÍTAL I MI-
NISTR CYRIL SVOBODA, BÝVALÝ PŘEDSEDA SPOLEČNOSTI. NA PRAVÉM SNÍMKU JE ZACHYCEN V ROZHOVORU S MÍSTOPŘEDSE-
DOU SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI JAROSLAVEM TEJKALEM A VEDOUCÍM ŠVÉDSKÉ SEKCE PAVLEM DOBROVSKÝM. 
 FOTO MICHAEL STANOVSKÝ 
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Vážení čtenáři. 
 
Dostáváte do rukou další 

číslo tištěných Severských lis-
tů, opět se nám sešlo takové 
množství příspěvků, že ani 
při nejlepší vůli nemohou být 
všechny otištěny. A to i přes-
to, že jsme rozšířili rozsah ča-
sopisů o jednu dvojstranu. 
Vy, co máte přístup k Internetu, naleznete všechny 
články na našich webových stránkách. 

Léto se pomalu blíží, další číslo časopisu dosta-
nete do rukou na začátku prázdnin, proto jsme již 
teď zařadili jako tip na dovolenou povídání o fin-
ských laponských parcích, je to krajina, která je ze 
všech severských krajin mému srdci nejbližší. A ko-
ho by zajímaly informace o možnosti výuky sámšti-
ny (laponštiny), na Internetu nalezne bližší infor-
mace (www.severskelisty.cz/jazyk/saa.htm). 

Doporučuji Vám také navštívit knižní veletrh a 
festival Svět knihy, letos se zaměřuje na severskou 
literaturu. Různých besed a setkání se severskými 
autory je opravdu tolik, že to volá po dovolené. 

V příštím roce se chystá opravdu unikátní zále-
žitost, Národní knihovně České republiky se poda-
řilo přemluvit Švédskou královskou knihovnu, aby 
nám na nějakou dobu zapůjčila Ďáblovu (někdy též 
nazývanou Ďábelskou) bibli, tzv. Codex Gigas., kte-
rou si švédská vojska na závěr 30leté války odvezla 
jako válečnou kořist, vzletně řečeno dar panovní-
kovi. Však se také premiér Paroubek nezapomněl 
při příležitosti slibu, že nám bibli opravdu zapůjčí, 
všude ukazovat a moudře o tom hovořit. 

Škoda jen, že nám Švédové bibli jen zapůjčí. 
Kanadským Indiánům jejich vzácný totem, který si 
do Švédska také přivezli jako dar panovníkovi, rov-
nou vrací. Nechají si jen kopii. 

Český rozhlas, vzdělávací stanice Leonardo, při-
pravuje celý seriál věnovaný této události – a vůbec 
záležitostem kolem třicetileté války. Dohodli jsme 
se s jeho autorem Karlem Moudrým, že budeme na 
Internetu (a něco i v tištěném časopise) zveřejňo-
vat scénáře seriálu. Stanice Leonardo je opravdu 
báječná, jediná vada na kráse je její šíření pouze 
Internetem a digitálním vysíláním. Většina lidí si ji 
nikde nenaladí. 

Na závěr bych si dovolil upozornit na nastávají-
cí narozeniny dánské královny Margrete II 
(16. dubna) a švédského krále Carla XVI Gustafa 
(30. dubna) – také na uplynulé narozeniny norské-
ho krále Haralda V (21. února). To se nám to pěkně 
sešlo. 

A nezapomeňte oslavit i státní svátky našich se-
verských přátel – 17. května Den norské ústavy, 
5. června Den dánské ústavy, 6. června Den švéd-
ské vlajky a 17. června Den islandské vlajky. 

 
Michael Stanovský, šéfredaktor 
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AKCE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

prosinec 2005 – Beseda o Grónsku – před-
náška Ing. Jaroslava Chrásta, připravila pobočka 
Brno. 

13. prosince 2005 – Lucie 2005, oslavu svát-
ku sv. Lucie připravila Švédská sekce ve spolupráci 
s MZV ČR, Toskánský palác, Praha (viz článek 
v listě). 

prosinec 2005 – LUCIA-FEST, připravila po-
bočka Brno. 

11. ledna 2006 – Island před 36 léty a dnes – 
beseda s náčelnicí České obce sokolské Jarinou Žit-
nou, připravila Islandská sekce (viz článek v listě). 

27. února 2006 – Summit v Reykjavíku 1986 
– přednáška politologa doc. Vlastimila Krinese, ve 
spolupráci s Nadací Jiřího z Poděbrad pro evrop-
skou spolupráci připravila Islandská sekce (viz člá-
nek v listě). 

8. března 2006 – Koncert v Aule JAMU – na 
programu Karl Ottó Runolfssón, Richard Mayer, 
na přípravě spolupracovala pobočka Brno (viz člá-
nek na Internetu). 

9. března 2006 – O čem vypovídají obrazy 
švédských bojišť v Čechách – přednáška doc. Vác-
lava Matouška, připravila Švédská sekce. 

Připravuje se na konec dubna či květen: 
Islandská sekce ve spolupráci s PEN klubem při-
pravuje podvečer poezie islandských básnířek. 

připravil ms 

EDITORIAL 
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Nejkrásnější Lucie, která do Prahy 
v severském stylu přinesla světlo a radost, 
přišla na svůj svátek mezi členy a přátele 
Severské společnosti do Toskánského palá-
ce v Praze na Hradčanech. 

Ve spolupráci s Odborem kulturních 
a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních vě-
cí uspořádala Švédská sekce Severské společnosti 
setkání při příležitosti oslav svátku sv. Lucie. Tento 
svátek patří vedle Midsommaru, svátku slunovra-
tu, k nejživějším lidovým oslavám – a to nejen ve 
Švédsku. 

Tradičně Lucie přináší světlo ve svých vlasech. 
Svým archetypem vysoká světlovlasá dívka nese na 
hlavě korunu, ať již umělou nebo spletenou 
z vlastních vlasů, s pěti rozžatými svícemi, dnes 
většinou elektrickými. Doprovází ji družina pomoc-
nic – děvčat oděných jako Lucie do bílého šatu 
s rudou šerpou a hvězdonošů – chlapců se zlatými 
hvězdami v rukou. Další oblíbenou chlapeckou rolí 
jsou postavy perníkových skřítků s hnědými čepič-
kami a lucerničkami, kteří uzavírají průvod. 

O to, kdo bude představovat Lucii, se svádí tuhý 
boj nejen na místní, ale i na národní úrovni, ještě 
dlouho před 13. prosincem. Národní Lucii vyhlašu-
je na základě výsledků národní soutěže jeden 
z kanálů švédské televize. Přestože je Švédsko ze-
mí, kde se lidé nekastují podle vzhledu (proto zde 
také různým soutěžím krásy příliš pšenka nekvete), 
každoroční výběr Lucie je výjimka. Konec konců, 
nejedna Miss Sweden zahájila svou kariéru jako 
místní Lucie. S nadhledem a laskavou ironií o tom 
hovořil fejeton, který přítomným členům Severské 
společnosti přečetla Marta Janíková. 

Není zřejmé, zda ta, která jako Lucie přišla do 
Toskánského paláce, pomýšlí na dráhu modelky. 
Spíš si myslím, že spořádaně dostuduje. Jisté je, že 
pokud by se do nějaké soutěže o titul Miss přihlási-
la, třeba na její alma mater pražské Vysoké škole 
ekonomické, jistě by vyhrála, byla to krásná bytost. 

V každé případě přinesla světlo, pohodu a radost 
mezi přátele Severu v Praze. 

Tradici oslav svátku Lucie udržují se svými stu-
denty lektorky švédského jazyka na Vysoké škole 
ekonomické – Eva Nováková a Dana Drmlová. 
Spolu s kolegyní Lenkou Elvingsonovou z jazykové 
školy Lingua Pro a studenty švédštiny na VŠE Pra-
ha připravily celé pásmo včetně choreografie – pří-
chod Lucie s průvodem i následující přednes švéd-
ských vánočních písní. Eva Nováková má i další zá-
sluhu o zdárný průběh večera. Nejenže připravila 
vystoupení studentů, ale je majitelkou know-how 
na přípravu pravého glöggu, svařeného vína na 
švédský způsob. Obětavě připravila a macerovala 
určitá koření ve správném poměru, aby tím ochuti-
la svařivší se moravské víno. Glögg se od našeho 
svařáku liší především tím, že se nepoužívá jen 
skořice a hřebíček, ale i jiné koření a přidávají se 
mandle a rozinky. 

V sále Jana Masaryka v Toskánském paláci se 
díky švédským zpěvům i vůni glöggu vytvořila vel-
mi severská atmosféra družnosti a pohody. Díky 
rozdaným textům si mohli všichni zazpívat písně 
společně se studenty. Bohužel prostory nedokázaly 
pohodlně pojmout všech 150 návštěvníků – a tak 
mnozí stáli jen v předsálí. Do této atmosféry na 
krátkou chvíli přišel i ministr zahraničních věcí 
Cyril Svoboda, bývalý předseda Severské společ-
nosti. Ministerské povinnosti mu nedovolily přijít 
ještě před příchodem Lucie, studenti na něj však 
počkali a předvedli mu svůj program ještě jednou. 
Vzácného hosta to očividně potěšilo, po krátké be-
sedě s přítomnými musel bohužel odejít za dalšími 
povinnostmi. 

Zábava v sále pokračovala při konzumaci per-
níčků Peparkakor Julburg s glöggem. Na progra-
mu byl i tradiční kvíz o Švédsku a tombola, do níž 
tentokrát přispělo podstatnou měrou především 
velvyslanectví Švédského království v Praze. 

Pavel Dobrovský 
foto Michael Stanovský 

NEJKRÁSNĚJŠÍ LUCIE 
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Letošní koncert orchestru Akademie 
Praha pořádaný u příležitosti 88. výročí ne-
závislosti Velvyslanectvím Finské republiky 
ve spolupráci se Severskou společností se 
vyznačoval zcela novými prvky – a tím se 
značně lišil od předešlých koncertů.  

Program byl připraven tak, aby dal prostor 
k uplatnění především moderním, finským 
i českým mladým skladatelům poměrně málo hra-
ným. Koncert se konal v Lichtenštejnském paláci 
v překrásném Sále Martinů. 

V úvodu koncertu zazněla málo hraná kompozi-
ce Bohuslava Martinů Předehra pro orchestr. Tím 
orchestr vzdal hold našemu významnému skladate-
li. 

Harfa nebývá častým hostem na koncertních 
pódiích, proto Koncert pro harfu a orchestr Väinö 
Hannikainena vzbudil zaslouženou pozornost. Od 
svého vzniku v roce 1922 byl tento koncert prove-
den pouze několikrát ve Finsku a jednou v Rusku. 
Nyní měl svoji pražskou premiéru. Hudební veřej-
ností byl očekáván s nevšedním vzrušením, jde se 
o koncert mistrně napsaný, prodchnutý finskou 
národní mentalitou, oním zvláštním nábojem, kte-
rý nacházíme snad jen u vrcholných děl Sibelio-
vých. Sólový part brilantně přednesla přední česká 
harfenistka Zbyňka Šolcová, což ještě umocnilo 
ojedinělý zážitek. 

Také provedení miniatury Vítězslavy Kaprálové 
Vánoční preludium se stalo hudební senzací. Dílko 
mladé skladatelky a dirigentky, žel předčasně ze-
mřelé, bylo provedeno zatím pouze jednou. 
O Vánocích roku 1939 bylo vysíláno za řízení sa-
motné autorky 
v pařížském roz-
hlase, pak bylo 
dlouhou dobu po-
važováno za ztra-
cené. Po nedáv-
ném objevení ru-
kopisu v pozůsta-
losti jednoho z au-
torčiných přátel a 
jeho vydání tiskem 
péčí společností 
The Kapralova 
Society (2004), se 
jedná vlastně o ob-
novenou světovou 
premiéru. Výji-
mečnost tohoto 
dramaturgického 
počinu podtrhuje 
i masivní propaga-
ce pražského pro-
vedení Vánočního 
preludia na vý-

znamných světových internetových serverech, 
i skutečnost, že centrála The Kapralova Society 
v Torontu vyslala do Prahy kvůli premiéře sotva 
tříminutového dílka delegaci renomovaných hu-
debních badatelů a publicistů. 

Oživení v sále nastalo při netradičním vstupu 
české folkové formace Jäätyneet icorvat (Zmrzlé 
uši) do programu klasického koncertu. Společen-
ství Jäätyneet icorvat se před časem nenápadně 
zformovalo pod dojmem kontaktů se severskými 
vlivy z členů přední české folkrockové skupiny Pod 
Černý vrch. Jejich tvorba je autorskou stylizací 
prvků finského kulturního odkazu, a jejich písně 
zpívané ve finštině jsou obrazem vidění finské spo-
lečnosti „zvenku“. Autory tohoto zdařilého experi-
mentu jsou mladí nadšenci Jiří Kubíčkovi. 

Uvedením Suity pro smyčce u nás málo známé-
ho finského skladatele Uuno Klamiho, který je však 
ve své vlasti velmi uznávaný, se večer nachýlil ke 
konci. Klamiho suita je interpretačně velmi nároč-
ná, avšak zvukový kontrast mezi průzračným zvu-
kem smyčců a monumentální bouří mohutného 
symfonického orchestru v závěrečné apoteóze ná-
rodního skvostu Sibeliovy Finlandie jen podtrhla 
gradaci slavnostního večera. 

Rok 2006 bude pro Finsko velmi významný. Od 
prvního července bude Finsko předsedat Evropské 
unii, a jak uvedl ve svém proslovu ke koncertu fin-
ský velvyslanec Jorma Inki, finské velvyslanectví 
uspořádá při této příležitosti řadu kulturních akcí, 
na které již předem srdečně zve. Budeme se tedy 
velmi těšit a rádi se zúčastníme. 

Hana Kučerová  
foto Jiří Bartoň 

SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI NEZÁVISLOSTI FINSKA 
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11. ledna 2006 uspořádala Islandská sek-
ce Severské společnosti v pražském v Klubu 
Lávka setkání s náčelnicí České obce sokol-
ské Jarinou Žitnou. Paní Jarina porovnáva-
la Island před 36 lety a dnes. Zcela zaplněný 
sál nadchlo její vyprávění o Islandu i její ne-
utuchající vitalita. Šlo o jeden z nejlepších 
pořadů Islandské sekce v poslední době. 

Paní Jarina byla na Islandu poprvé v roce 1969. 
Byla tam s partou další šesti mladých žen, většina 
z nich dosud bydlí v Liberci. Zážitky si paní Jarina 
zaznamenávala do cestovního deníku. Cesta na Is-
land tehdy trvala plné dva měsíce, na samotném 
Islandu cestovatelky pobyly plných šest týdnů. 
Způsoby cestování byly v tehdejší době trochu jiné 
– a také se tehdy tolik nespěchalo. Dívky se cestou 
do Edinburghu, odkud tehdy vyplouvaly lodě na Is-
land, zastavily se i v Paříži a Londýně, také cesta 
lodí na Island a zpět trvala přes tři dny. S batohem 
na zádech, kde bylo vše nezbytné, se vydaly pěšky 
křížem krážem po Islandu, bez většího vybavení a 
s minimálními finančními prostředky. Měly však 
elán mládí a touhu po dobrodružství. Přátelství, 
která tehdy na Islandu navázaly, trvají dodnes, pře-
devším s paní Olgou Franzdóttir, mnozí další již 
bohužel nežijí. 

V roce 2005 paní Jarina navštívila Island po-
druhé, tentokrát jako člen sokolské delegace pozva-
né na sportovní festival mládeže ve Víku. Cestu or-
ganizovalo ministerstvo školství a tělovýchovy. Po 
celý týden se delegace účastnila tohoto festivalu, na 
programu byly i prohlídky nejrůznějších sportov-
ních zařízení. Když česká delegace odjela domů, 

paní Jarina zůstala sama a vydala se na své nové is-
landské putování. Tentokrát byla lépe připravena – 
i když rovněž cestovala se stanem. 

V souvislosti s besedou pro islandskou sekci 
jsem paní Jarině položila několik otázek, které mo-
hou zajímat mnohem širší okruh čtenářů. 

Jaké jsou dojmy z obou cest a jejich srov-
nání? 

Srovnání mezi Islandem, jak vypadal před 36 
lety a jak působí dnes, je velice zajímavé. Příroda je 
stále krásná, oblasti jako Askja, Landmannalaugar, 
Sprengisandur, vodopády, oblasti jako Geysir, Kra-
fla, Námaskarð nemají hned tak v Evropě obdoby. 
Rovněž lidé jsou stále milí. Trval také pocit osobní 
bezpečnosti i bezpečnosti věcí nutně nechávaných 
bez dozoru ve stanech. Musím však konstatovat i 
veliké změny. Prvně mne uhodilo do očí množství 
zeleně, stromů a keřů – toho bylo v roce 1969 ne-
patrně. 

Na která setkání nejvíce vzpomínáte? 
Při obou svých návštěvách na Islandu jsem mě-

la možnost komunikovat s významnými osobnost-
mi islandského kulturního života. V roce 1969 to 
byl především světoznámý spisovatel Halldór Kil-
jan Laxness, který nás pozval na večeři, i další kul-
turní činitelé zástupci tehdejší islandsko-
československé společnosti, majitel porcelánky 
Glit, Olga s manželem Ornem a spousta dalších li-
dí, které jsme potkaly na naší velké cestě napříč os-
trovem. Loni to byli především pracovníci minis-
terstva školství a tělovýchovy a činovníci sportovní 
organizace ÚMFÍ. Absolutně stejná byla vstřícnost 
všech, se kterými jsem se setkala. 

Jak se díváte na tělový-
chovu na Islandu? 
Islanďané jsou vedeni ke 
sportování, nikoliv však jen 
k vrcholovému sportu. Jsou 
si vědomi toho, že sport při-
spívá k harmonickému vý-
voji osobnosti. Preferovaný-
mi jsou především plavání, 
atletika a míčové hry. Na Is-
landu je mnoho sportovišť, 
plaveckých bazénů a vůbec 
příležitostí ke sportování. 
Na sportovním festivalu ve 
Víku, který organizovala 
UMFI, která sdružuje pře-
devším mládež, se sešlo asi 
1000 závodníků. Závodilo se 
v atletice, plavání, hrál se 
volejbal a fotbal. Jednotlivé 
disciplíny byly odměňovány 
medailemi – a co mne zvláš-
tě zaujalo – bylo zakončení, 
při  kterém družstvo 

O ISLANDU S NÁČELNICÍ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
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z nejúspěšnější oblasti Islandu dostalo obrovský 
pohár za vzornou reprezentaci, slušné vystupování 
a korektnost. 

Při jednání o spolupráci s naší organizací Sokol 
projevili Islanďané zájem o akrobatický rokenrol. 
Asi víte, že na Islandu dříve i dnes působí i naši 
sportovní trenéři. 

S islandskými cvičenci jsem se setkala nedávno 
ještě jednou na Kanárských ostrovech při festivalu 
cvičenců starších 50 let. Velká skupina Islanďanů 
se tam účastnila vystoupení ve větších nebo men-
ších pódiových skladbách. Cvičili s velkou radostí. 

Jaké jsou Vaše zájmy? 
Vystudovala jsem učitelství – obor zeměpis, tě-

lesná výchova, charakterizovala bych se jako celoži-
votní kantorka a cvičitelka, člověk, která se toulá 
po našich horách i po cizině. Mám také zvláštní zá-
jem o severské země – kromě Islandu a všech ev-
ropských severských zemí jsem byla také i Špicber-
kách, v Grónsku, na Aljašce a v severní Kanadě až 
u Velkého Otročího jezera na Yellowknifu, 
u Hudsonova zálivu, na Novém Foundlandu a na 
Labradoru. Cestuji, jak to jde – s partou, s cestovní 
kanceláří, poslední dobou hodně sama, protože ne-
ní moc těch, kteří by chtěli cestovat tak drsným 
způsobem. 

Mojí druhou a ještě větší láskou je Sokol. Po-
cházím nejen z učitelské, ale především sokolské 
rodiny, takže to je něco jako dědičné zatížení. 

V tělovýchově jsem pracovala i za totality, vedla 
jsem žákyně, dorostenky a ženy v TJ Lokomotiva 
Liberec, která byla pokračováním Sokola Liberec I. 
Patřím mezi propagátory cvičení žen s hudbou 
a pohybové výchovy vůbec. V době totality jsem by-
la autorkou tří zdařilých spartakiádních vystoupení 
starších žákyň, nejznámější byla Poupata. 

Jak v roce 1968, tak v roce 1989 jsem okamžitě 
přešla do Sokola, kterému věnuji veškerý čas. Jsem 
spoluautorkou tří velkých sletových skladeb pro že-
ny, v současnosti připravujeme velký taneční rej na 
motivy českých a moravských lidových písní pro 
XIV. všesokolský slet, který bude začátkem červen-
ce tohoto roku v Praze. 

Jsem náčelnicí ve své mateřské jednotě Sokola 
Liberec I., náčelnicí Sokolské župy Ještědské a také 
náčelnicí celé České obce sokolské. Kromě toho 
jsem rovněž náčelnicí Světového svazu sokolstva, 
ale to je bohužel funkce značně formální. 

Kromě sletu letos připravujeme i mezinárodní 
seminář na téma „Tvorba pohybové skladby“ – čes-
ká škola pohybových skladeb má totiž ve světě pou-
ze málo konkurentů. 

Přijedou Islanďané na všesokolský slet 
v Praze? 

Vlastně nevím, ale nějaká skupina zřejmě ano. 
Na náš letošní všesokolský slet v prvním červenco-
vém týdnu 2006 zvu všechny členy Severské spo-
lečnosti a čtenáře Severských listů. 

Lidmila Němcová 
foto z archivu Jariny Žitné 

V prosinci minulého roku uplynulo 140 
let od narození slavného finského skladate-
le a obrozence Jeana Sibelia. 

JEAN SIBELIUS (1865-1957) 

Jean Sibelius se narodil 8. prosince 1865 
v Hämeenlině. V Helsinkách studoval práva, hu-
dební teorii a hru na housle, v Berlíně a ve Vídni 
hudbu. V roce 1892 se stal profesorem hudební te-
orie a houslové hry a v témže roce se úspěšně před-
stavil veřejnosti svou první symfonickou básní Kul-
lervo. V průběhu následujících 30 let napsal kolem 
sto padesáti skladeb – sedm symfonií, čtyři symfo-
nické básně na téma Lämminkäinen, symfonickou 
báseň Finlandia o níž se uvažovalo i o jako finské 
hymně, houslový koncert d-moll, klavírní cyklus Ze 
země tisíce jezer, svity Zrození ohně, Dcera severu, 
Oceanidy, poslední větší skladbu Tapiola a vedle 
toho řadu kratších svit (např. Karelia) a písní. 

Sibelius podnikl mnoho cest do zahraničí, diri-
goval svá díla ve Skandinávii, Německu, Itálii, Rus-
ku, Anglii i v USA. Byl po dlouhou dobu uznávanou 
vedoucí postavou finského hudebního života. 

Jeho tvorba v duchu národního romantismu se 
u řady sklady skladeb inspirovala tématy národní-
ho eposu Kalevala, lze v ní nalézt i prvky lidové. 
Mnohé z jeho slavných symfonií, menších skladeb 
a zejména jeho houslový koncert jsou dodnes sou-
částí repertoáru nejlepších umělců a orchestrů. 

Jean Sibelius zemřel 20. září 1957 v Järvenpää. 
V současné tvrdé počítačové době je líbezná, 

harmonická Sibeliova hudba zdrojem ušlechtilé re-
laxace. Její tvůrce si od přátel Severu a Finska 
zvlášť bezesporu zaslouží blahopřání ke 140-tým 
narozeninám. I když s malým zpožděním. Promiň-
te, mistře. 

Klára Kmochová 
foto pomníku J. Sibelia v Helsinkách z archivu SL 
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Asi dvě desítky členů Severské společ-
nosti se sešly 27. února 2006 v sídle Nadace 
Jiřího z Poděbrad v pražské Železné ulici. 
Nadace v duchu svého poslání vytvářet pro-
stor pro pracovní a zájmovou činnost v ob-
lasti evropské spolupráce uspořádala ve 
spolupráci s Islandskou sekcí Severské spo-
lečnosti besedu o významu setkání vrchol-
ných představitelů světových velmocí v Rey-
kjavíku 1986. 

Úvodního slova se ujal tajemník nadace dr. Ku-
bín. Stručně členy Společnosti seznámil s cíli 
a záměry Nadace. Potom si vzal slovo doc. Vlasti-
mil Krines ze Střediska mezinárodních studií Jana 
Masaryka VŠE. Zasvěceně mluvil o významu sum-
mitu prezidenta Reagana a generálního tajemníka 
Gorbačova. Závěrečnou diskuzi moderovala vedou-
cí Islandské sekce Severské společnosti doc. Lidmi-
la Němcová 

Dovolte mi, abych tu vypsal pár svých postřehů 
z přednášky a doplnil je informacemi z diskuse i 
z pokračujících kuloárních rozhovorů. 

Setkání sovětských a amerických představitelů 
se konalo právě před dvaceti léty ve vile Hófði 
v islandském Reykjavíku. Význam summitu Rea-
gan-Gorbačov se dnes všeobecně trochu přehlíží, 
v některých knihách o americké historii dokonce 
chybí. Popravdě řečeno, americkým historikům se 
člověk ani moc nediví. Toto setkání mělo největší 
význam pro Evropany – a zejména pak pro země ze 
sovětské sféry zájmu. Právě zde obyvatelé ucítili ja-
ko první závan čerstvého větru. Možnost jistého 
oslabení vlivu komunistické moci i oteplení vztahů 
se Západem se setkávala s velkým ohlasem. 

Setkání se uskutečnilo v době tzv. studené vál-
ky. Tato doba měla jednu výhodu. Spousta malých 
mezinárodních rozporů zapadala a nebyla zajímavá 
před obrovským konfliktem mezi Spojenými státy 
a Sovětským svazem, který byl živen především ho-
rečnatým zbrojením na obou stranách. Potenciální 

O VÝZNAMU REYKJAVÍCKÉHO SUMMITU A HELSINSKÉ KONFERENCE  

válečný konflikt Evropa moc ovlivnit nemohla, 
možné důsledky by však pocítila velmi silně. Evro-
pa se pochopitelně považovala za ohroženou. Mož-
ná i proto se Evropané tolik angažovali v různých 
akcích na zmírnění napětí. Severské státy byly 
v této věci poměrně aktivní, namátkou jmenujme 
finskou iniciativu při svolání Helsinské konference 
o evropské bezpečnosti, která byla v roce 1975 jed-
nou z prvních iniciativ pozdvihajících železnou 
oponu. Také iniciativa švédského předsedy vládu 
Olofa Palmeho, který v letech 1977–86 inicioval 
dokument o bezjaderném koridoru, je poměrně 
známá. 

O samotných reykjavíckých rozhovorech se to-
ho zase tolik neví, vedly se mezi čtyřma očima. Re-
agan byl výtečný rétor, ale když hovořil o samotě 
s Gorbačovem, zřejmě neměl tolik navrch, jako 
kdyby byl obklopen svými poradci. Americký prezi-
dent měl sice jistou převahu ve vyšší technologické 
vyspělosti západního světa, jehož byl mluvčím, kaž-
dopádně není zcela jasné, do jaké míry musel své-
mu pragmatickému sovětskému protějšku ustoupit 
při jeho argumentech. Tomu napovídá i fakt, že je-
diná tisková konference, která se po summitu ko-
nala, byla uspořádaná sovětskou stranou. Reagan 
se svými poradci odletěl do Spojených států a další 
diskuse o úspěšnosti či neúspěšnosti summitu 
a jeho výsledcích vedl až z pozice domácího pro-
středí. Z pohledu historiků lze největší význam této 
schůzky spatřovat v tom, že se zde poprvé nehovo-
řilo o omezení, ale o úplném zákazu umístění raket 
středního doletu v Evropě. 

V besedě, která po přednášce doc. Krinese ná-
sledovala, se mluvilo především o dvou tématech. 
Posluchače zajímalo, jaký měl tento summit bez-
prostřední dopad na vnitřní i vnější politiku Islan-
du. Druhá skupina otázek se vztahovala k dalšímu 
významnému setkání, kterým se severské země za-
psaly do mírové historie Evropy, a to k Helsinské 
konferenci o evropské bezpečnosti, o jejíž svolání 
se v roce 1975 významnou měrou zasadil tehdejší 
finský prezident Urho Kekkonen. V diskusi vystou-
pila také paní Hana Kučerová, která se před třiceti 
lety této konference osobně účastnila jako tlumoč-
nice. 

Dopad těchto dvou bezesporu velmi význam-
ných akcí na pořádající státy se dá obtížně srovná-
vat. Zatímco Islanďané poskytli summitu Reagan-
Gorbačov prakticky jen prostor (summit se původ-
ně měl konat ve Velké Británii, ovšem ruská strana 
chtěla „neutrálnější“ území), helsinská konference 
byla uspořádána více méně právě kvůli iniciativě 
finské strany. Reykjavícké setkání se mohlo konat 
prakticky kdekoliv na světě, helsinská konference 
se uskutečnila hlavně díky dobrým vztahům Finska 
a Sovětského svazu. Kekkonenova vstřícná politika 
k Sovětům (tzv. finlandizace) byla často kritizová-
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NORSKÝ SPOLEK PRO HORSKOU 
TURISTIKU DNT 

Norská obdoba Klubu českých turistů (Den 
Norske Turistforening, DNT) byla založen už v roce 
1868 a stala se největší norskou organizací zaměře-
nou na trávení volného času v přírodě. Má místní 
turistické spolky po celé zemi. Místní spolky znač-
kují cesty a provozují síť více než 400 horských 
chat, které zajišťují zázemí nejen v odlehlých oblas-
tech. Turisté si mohou užívat nádhernou krajinu 
s možností levného přespání v horských chatách po 
celém Norsku. 

Poplatky za členství v roce 2006 činí 455 nor-
ských korun, studenti a senioři mají slevu, popla-
tek za poštovné mimo severské země činí dalších 
100 norských korun. Členství je počítáno na kalen-
dářní rok. 

Výhody členství v DNT 
Členstvím získáte velké slevy a přednostní prá-

va v chalupách (horských chatách) patřících Nor-
skému spolku pro horskou turistiku či sesterským 
organizacím, právo vypůjčit si klíče od samoob-
služných chat, slevy na ubytování v mnoha soukro-
mých turistických chatách a další. Také vás oprav-
ňuje k získání informační ročenky a magazínu Fjell 
og Vidde (zasílání mimo severské krajiny je za 
příplatek). Navíc svým členským příspěvkem pod-
porujete aktivity Spolku v oblasti ochrany přírody. 

Chaty patřící klubu DNT 
Obsluhované chaty mají vlastní personál, zajiš-

ťují stravu a ubytování ve dvou-, čtyř-  a vícelůžko-
vých pokojích. Chat je celkem 43 a mají jednodu-
ché, ale účelné zařízení. 

Samoobslužné chaty ubytují 5 až 25 osob. Ne-
mají vlastní personál a často bývají zamčené 
„standardním“ klíčem DNT. Klíč si mohou členové 
klubu koupit nebo půjčit od místního turistického 
spolku. Hlavní kancelář v Oslu může klíče svým za-
hraničním členům poslat poštou. Samoobslužné 
chaty jsou vybaveny dekami a polštáři, každý musí 
mít vlastní povlečení nebo spací pytel. V chatách je 
kuchyň s nádobím a topivem, také jídlo (konzervy,  
instantní jídla). Jídlo pochopitelně není zadarmo, 
předpokládá se, že každý nechá v kasičce správný 
obnos.  

Nezásobené chaty jsou vybavené stejně jako sa-
moobslužné chaty, ale nejsou zásobeny jídlem. 

Členství v DNT pro naše občany 
V České republice vyřizuje členství brněnská 

cestovní kancelář Periscope Skandinávie, telefon: 
542 213 346, internet: www.periscope.cz; email: 
periscope@skandinavie.cz, poplatek za zprostřed-
kování činí 300 Kč. 

www.turistforeningen.no 
www.norsko.cz/clanek.html? id=1508  

RADÍME... 

LETNÍ KURZY ŠVÉDŠTINY 

Jako každoročně, i letos organizuje Švédský in-
stitut ve spolupráci s školami folkhögskolor na růz-
ných místech Švédska letní jazykové kurzy. Účast-
níci kurzů mají jedinečnou možnost zdokonalit se 
v jazyku přímo ve Švédsku a zároveň poznat krás-
nou švédskou přírodu. 

Výuka probíhá pět vyučovacích hodin denně. 
Účastníci musí počítat s tím, že se kromě toho bu-
dou věnovat kolektivním pracem i povinným akti-
vitám a výletům mimo školu. Kurzy nejsou určeny 
pro začátečníky. Očekává se, že každý účastník bu-
de mít za sebou alespoň 100 hodin výuky švédské-
ho jazyka. Kurzy budou probíhat v folkhögskolách 
Novgorods, Ålsta, Birka, Billströmska, Malungs 
a Axevalla. 

Další podrobnosti včetně informací o stipendi-
ích naleznete na internetových stránkách uvede-
ných pod článkem. 

podle informaci SI 

www.swedenabroad.com/pages/news__45076.asp 
www.si.se/templates/CommonPage__669.aspx 
www.studyinsweden.se 

na. V pohledu ubíhajících roků na ni dnes pohlížíme 
jinak než před lety. Nechme však tyto diskuse polito-
logům a historikům. Faktem je, že tehdejší Brežně-
vova vláda měla k Finům relativně velkou důvěru 
a to právě umožnilo konferenci uspořádat. 

Z tohoto úhlu pohledu se může zdát, že význam 
summitu Reagan-Gorbačov je pro Island mizivý. To 
je však omyl. Sami Islanďané tvrdí, že je summit zvi-
ditelnil ve světě a i lidé, kteří do té doby pomalu ne-
tušili, kde ostrov leží, začali na Islanďany pohlížet 
s respektem. Islanďané si toho považují i proto, že 
do té doby byl Island známý spíše jako sopečná divo-
čina obývaná nesmiřitelnými rybáři, kteří bojují za 
svá práva v jakési obskurní „tresčí válce“. Islanďané 
si však mnohem více zakládají na svých dávných dě-
jinách, kdy na přelomu prvního a druhého tisíciletí 
prosluli jako první společnost s parlamentní demo-
kracií na světě. 

text a foto Michael Stanovský 

Doc. PhDr. Vlastimil Krines, CSc., je docentem 
ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka 
při Vysoké škole ekonomické v Praze. Garantuje vý-
uku v předmětech zabývající nedávnou historií 
střední a východní Evropy, vznikem, vývojem 
a rozpadem sovětského impéria a severskými země-
mi v mezinárodních vztazích. Publikoval řadu člán-
ků a publikací na tato témata i na další témata svě-
tové politiky 20. století. 
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Z GRÓNSKÉHO DENÍKU 
To jsme si užili! Čtyřdenní vytrvalý 

„slejvák“ asi končí. Takový jsme ještě 
v grónském Nuuku nezažili. 

Toto místo si pan Hans Egede vybral v roce 
1728 pro stálé, největší a později i hlavní město 
Nuuk opravdu špatně. Patří k nejdeštivějším mís-
tům v celém Grónsku, samozřejmě jen v krátkém 
létě. Střetávají se tu vzdušné proudy od Kanady, od 
Baffinova ostrova i od jihu Grónska. A potom leje a 
leje. 

Na šutrech a betonové obrubě obchoďáku 
Brugsen konzumujeme dobroty, které jsme před 
chvílí nakoupili. Alík má už po několikáté smažené, 
chřupavé a zaručeně čerstvé krevetky, já jsem pro 
tentokrát zvolil flákotu propečeného bůčku, také 
chřupavého. Jen jsem zapomněl, že je pátek. Nedo-
stal jsem pivo. Je to součást zdejšího systematické-
ho boje proti alkoholismu. 

Navrch si dáváme dobrý dánský perníček, háže-
me věci do báglu a vydáváme se na smluvenou 
schůzku na Ilisimatusarfik (česky bychom řekli na 
univerzitu), kde nás má očekávat náš známý rektor 
Ole Marquardt, vedle své profese i velký sympaťák. 

Procházíme hlavní třídou Aqqusinersuaq, to je 
významem něco jako náš Václavák. Koukáme se, 
jak na novou, na Grónsko nezvykle vysokou asi šes-
tipatrovou budovu montují nápis, že je to budova 
telekomunikací, pošty a také Sparbanky. Také in-
stalují novou autobusovou zastávku. 

Novostavbě bohužel musela ustoupit proslulá 
„Kleinschmidtova lampa“ – červený sloup, na jehož 
vrchol zavěšoval misionář Samuel Kleinschmidt 
v temných polárních nocích rozsvícenou lampu, 
aby navedla jeho „ovečky“ na bohoslužby. Lampa je 
teď provizorně přemístěna ke kostelíku Našeho 
spasitele v historické části koloniálního přístavu. 

Po překonání malého navýšení se nám naskýtá 
pěkný pohled do tří zálivů, skoro ve tvaru trojzub-
ce, kde v průčelí středního zálivu stojí budova uni-

verzity. Vždycky se nám při pohledu na ní zatají 
dech a u srdce je tak trochu jinak. 

Tuto budovu stavěli Moravští bratři – jmenuje 
se Nová Morava. Než budovu vystavěli, bydleli 
opodál v drnových domcích. Velmi tvrdý život! 

Ole nám samozřejmě nabízí pořádný kafáč dob-
ré kávy, v Grónsku všudypřítomného nápoje. Ole 
není původem z Grónska, je Dán, za dva roky mu 
bude šedesát, je historikem. Studoval v Dánsku a 
na pařížské Sorbonně. 

Ole nás seznamuje s univerzitou. Skoro s po-
svátností chodíme po budově, kde skutečné osob-
nosti, vzdělanci a odvážlivci své doby rozsévali za 
nesmírně těžkých podmínek evropskou vzdělanost 
a kulturu. Jiná, spíše filozofická otázka, se vznáší 
nad dopady různých vzdělaností na tehdejší a příští 
populace. 

Na cestu nám Ole dává výtisk své nové práce 
Ny Herrnhut i Nuuk 1733–2003. Je to opravdu 
skvělá práce, perfektní faktografie vydaná v roce 
2003 k 275. výročí příchodu misií Moravských 
bratří (Herrnhutů). Bohužel je jen v dánštině, tak 
to snad nějak přelouskáme. 

Univerzitu Gróňané založili až v roce 1984, pů-
vodně jen jako vědeckou a vzdělávací instituci. 
V roce 1987 byla přeměněna na univerzitu. Má čty-
ři fakulty, ekonomiky – administrativy, grónského 
jazyka, literatury a medií, kulturní a sociální histo-
rie a poslední je fakulta teologie. Kromě několika 
bakalářských programů tu mají i doktorandský – 
arktická kultura, jazyk a společnost. Výuka probíhá 
v grónštině, dánštině a něco málo i anglicky. V roce 
2005 studovalo na nuucké univerzitě 139 studentů.  

Bohatá knihovna čítá více jak 20 000 svazků, 
mnohdy jsou historicky velmi cenné, zejména ty 
z dob Hanse Egedeho, tedy z doby působení Mo-
ravských bratří. 

Qujanaq – děkujeme! 
text a foto Alena a Jaroslav Klempířovi 

24. června 2005, Nuuk 

OLE MARQUARDT – REKTOR UNIVERZITY ILISIMATUSARFIK  TRUBKOU SVOLÁVALI MORAVŠTÍ BRATŘI VĚŘÍCÍ NA MŠI 
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V poslední době se množí případy, kdy 
různé inzeráty nebo i cílené maily nabízejí 
práci v severských státech, nejčastěji v Nor-
sku na ropných plošinách. Několik takových 
nabídek přišlo i do Severských listů. 

Dostanete-li jakoukoliv nabídku na práci, nikdo 
vám příliš nepomůže s radou, zda jde o podvod či 
ne. Zcela jasné jsou případy, kterých naleznete 
hodně i na českém Internetu. Máte poslat nepříliš 
velké peníze tam a tam (většinou jde o nějaký poš-
tovní box či anonymní konto), obratem prý dosta-
nete brožurku s informacemi. V lepším případě ne-
dostanete nic. V horším vám přijde kus xeroxova-
ného papíru, ze kterého se dozvíte v podstatě jen 
to, co je v tomto článku. V nejhorším případě do-
stanete kontakt do v zahraničí, tam musíte poslat 
pár stovek dolarů – a tím to většinou skončí. Tak 
tímto se vůbec nezabývejte. 

Bude-li vám někdo tvrdit, že takovýmto způso-
bem dosáhl kýženého cíle, moc mu nevěřte. Hlavně 
si vše ověřte. Hledejte internetové stránky dotyčné 
firmy, která vám nabízí služby zprostředkování. 
Budou-li nějaké „divné“, psané pouze špatnou češ-
tinou nebo nebudou funkční, raději do toho ne-
choďte. Ověřte si, zda ta firma existuje, jestli jsou 
na ní někde reference. Napsali nám z jedné norské 
agentury, že začínají, nic nemají, hlavně peníze, ale 
že všechno seženou a zařídí. Možná ano, to už je na 
vás, jestli jim uvěříte. 

Je třeba používat hlavu a vlastní rozum. Proč by 
třeba měla Čechům zprostředkovávat norskou prá-
ci zrovna kanadská firma? A ještě k tomu za spous-
tu dolarů. Proč by měl člověk předem platit za in-
formace, které se dají bez problémů najít na Inter-
netu? Proč chodit ke kováříčkovi, když můžeme jít 
ke kováři. 

Chtěli bychom vám poradit, jak nenarazit. Není 
to složité. Každé velvyslanectví severských států 
má na svých internetových stránkách pokyny, co je 
třeba udělat, když chcete sehnat zaměstnání v dané 
zemi. Přehled internetových kontaktů naleznete i 
na stránkách Ministerstva zahraničí ČR nebo na 
úvodní stránce Severských listů po pravé straně. 
Připadnou-li vám tyto požadavky moc přísné 
a komplikované a bude-li vám někdo jiný říkat, že 
to umí jednodušeji, legálněji a bez problémů, ne-
máte moc důvodů mu věřit. 

Ve všeobecnosti se dá říci, že si nejprve musíte 
sehnat práci, pak bydlení, pak požádat o pracovní 
vízum a nakonec začít pracovat. Je jedno, zda 
v Norsku, na Islandu či v jakémkoliv jiném státě 
EU. I když příslušný stát dosud neotevřel své pra-
covní trhy všem státům EU, stává se málokdy, že 
řádné žádosti nebude vyhověno. 

Největší problém je sehnat práci. Hledejte ji 
v nějakých oficiálních zprostředkovnách práce, po-
radit by vám měli na českých Úřadech práce nebo 
na jejich norském ekvivalentu. Chcete-li pracovat 
v ropném průmyslu, podívejte se nejdříve na strán-

ky největší olejářské firmy. Práci u Statoilu totiž se-
ženete nejlépe tak, že se obrátíte přímo na Statoil. 
Pracovníky tam shánějí stále, především kvalifiko-
vané inženýry, znalost norštiny nebo alespoň ang-
ličtiny je bezpodmínečně nutná, nutnost absolvo-
vat předem speciální školení v ceně jednoho či ně-
kolika desítek tisíc norských korun také. Bude-li 
vám někdo tvrdit opak, zní to podezřele. 

Za cenné informace děkujeme konzulárnímu 
odboru Norského velvyslanectví v Praze, konkrétně 
pak člence Severské společnosti paní Karin Novot-
né z vízového oddělení. 

Michael Stanovský 

 

INTERNETOVÉ ODKAZY 
Firma Statoil - pracovní nabídky: 

www.statoil.com/statoilcom/po/nr303104.nsf?
OpenDatabase&lang=en 

Firma Statoil: 
www.statoil.no 

Norské internetové zprostředkovny práce: 
www.jobbnord.no/Hovedside.aspx? lang=EN 
www.jobbguiden.no 

Obdoba českého úřadu práce v Norsku: 
www.aetat.no 

POZOR NA PRACOVNÍ NABÍDKY 
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ČS. ZBRANĚ VE ŠVÉDSKU 
Vážený pane šéfredaktore, kontaktovala 

mne Arnošta Vieweghová z Brna. Viděla ve 
Stockholmu v Královském vojenském mu-
zeu v tamní prodejně moje knížky 
o československých exportních tancích 
a usoudila, že by čtenáře Vašich Severských 
listů toto téma mohlo zajímat. České tanky 
totiž hrály ve švédské armádě v letech 1938 
až 1945 dosti podstatnou roli. Stopy zbraní 
československého původu v severských ze-
mích jsou zajímavé a léta již je sleduji. V. F. 

V době vzniku Československé republiky bylo 
Švédské království vyspělým průmyslovým státem, 
schopným zabezpečovat potřeby svých ozbrojených 
sil z vlastních zdrojů. Výzbroj od pěchotních zbraní 
po letadla a válečné lodě vyrábělo a dosud vyrábí 
Švédsko prakticky výlučně v domácích závodech. 

Ve 20. století silně rozvinutý zbrojní průmysl 
Československa, který se exportně uplatnil po ce-
lém světe, neměl za této situace příliš nadějí pro-
niknout na švédský trh. Přesto se zde několik vý-
znamných zbrojních obchodů uskutečnilo. 

Již v roce 1921 si švédská armáda objednala ve 
Škodových závodech v Plzni dvě pěchotní děla 37 
mm d/27 se 400 náboji, dvě protiletadlová děla 9 
cm vzor 12/20 a čtyři protiletadlová děla 8 cm vzor 
18/19 s 1900 granáty. Zbraně dodané v prosinci 
1921 a únoru 1922 měly nejspíše posloužit domácí 
dělovce Bofors jako studijní materiál. Ke studijním 
účelům Švédsko zakoupilo v téže době i 400 ruč-
ních granátů od firmy Janeček. Dvě škodovácká 
protiletadlová děla z let 1921 až 1922 jsou dodnes 
zachována ve vojenském muzeu v Helsingborgu. 

Další obchod Škodových závodů do Švédska se 

uskutečnil teprve na počátku 2. světové války, kdy 
vyvezly v roce 1940 celkem 21 třínápravových dělo-
střeleckých tahačů Škoda 6V za 6,75 milionu ko-
run. Tyto vozy pak dlouhá léta sloužily k tažení 152 
mm těžkých děl Bofors vzor 1937, používaných 
v mobilních bateriích pobřežní obrany. 

Další vývoz dělového materiálu do Švédska se 
realizoval až v první polovině roku 1944, kdy 
z Plzně vyexpedovali devět těžkých kanonů Škoda 
V-2 ráže 21 cm, určených rovněž pro pobřežní 
obranu. O dodávce se jednalo již od roku 1940, ale 
němečtí okupanti upřednostňovali ve Škodovce do-
dávky pro vlastní ozbrojené síly. Kontrakt z 20. 
března 1942 měl hodnotu 110 milionů korun 
a dosáhl by i většího objemu, ale 26. května 1944 
Hitler osobně zakázal další dodávky škodováckých 
děl do Švédska. 

Obchodní styky Škodových závodů se švédským 
zákazníkem se obnovily ihned po válce a již v roce 
1946 se vyvezl za války objednaný povelový přístroj 
PPP-1 pro baterie pobřežních kanonů 21 cm Škoda 
V-2. Hodnota toto dodávky činila 1 520 015 švéd-
ských korun (11,5 milionu Kč). V roce 1947 jí násle-
dovalo střelivo ráže 21 cm za 811 485 švédských ko-
run. Tento vysoce výkonný mobilní dělostřelecký 
komplex udržovala švédská pobřežní obrana 
v bojeschopném stavu až do konce 20. století. 

V oboru pěchotních zbraní byla švédská armáda 
prakticky soběstačná díky domácím výrobcům. 
Přesto v roce 1939, krátce po okupaci Českosloven-
ska, projevili Švédové zájem o světoznámý lehký 
kulomet ZB vzor 26 ze Zbrojovky Brno, neboť se 
nabízel v počtu 3000 kusů za výhodnou cenu. Tyto 
zbraně nezískala švédská armáda přímo od výrob-

ce, ale ze skladu německé ar-
mády, kde se po odzbrojení 
československé armády ocitly 
všechny zbraně. Ve Švédsku 
byly zavedeny jako vzor 1939 
a ve Zbrojovce Brno pro ně 
objednali 3 miliony nábojů 
ráže 7,92 mm Mauser. 
Vzhledem k tomu, že švédská 
a r m á d a  p o u ž í v a l a 
u pěchotních zbraní ráže 6,5 
mm, bylo po válce rozhodnu-
to přestavět tyto kulomety na 
toto střelivo. Nové hlavně 
pro ně byly objednány 
v československé Zbrojovce 
Brno, národní podnik, 
s jejich dodáním ve čtyřicá-
tých letech prakticky končí 
export zbrojního materiálu 
vojenského charakteru 
z Československa do Švéd-
ska. 
Největšího rozšíření však do-
sáhla spolupráce švédských MALÝ TANK PRAGA AH-IV-SV (STRV M/37) NA POMNÍKU PŘED KASÁRNAMI PLUKU SÖDER-

MANLANDS VE MĚSTĚ STRÄNGNÄS 
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a československých výrobců při výstavbě tankových 
jednotek švédské armády před 2. světovou válkou a 
v jejím průběhu. Již v listopadu 1926 došlo k prvnímu 
kontaktu mezi Švédskem a Československem v tomto 
oboru. Tehdy absolvoval měsíční stáž u praporu útoč-
né vozby v Milovicích švédský kapitán Oldenberg jako 
vůbec první zahraniční důstojník. Jeho zkušenosti 
z této stáže se zřejmě zúročily, neboť ve Švédsku po 
pár letech postavili obrněný automobil vzor 29, kon-
strukčně zjevně vycházející z československé konstruk-
ce Škoda PA-II. 

V roce 1936 dostala švédská armáda ze státního 
rozpočtu solidní částku na rozšíření dosud nepočet-
ných tankových sil. Vedle domácí firmy Landsverk se 
ucházely o dodávky tanků i renomovaní výrobci 
z Anglie, Francie a Německa. Soutěž o uvažovaný čtyř-
tunový kulometný tank však vyhrál československý 
strojírenský koncern ČKD. Po delších obchodních jed-
náních tak byla ve Stockholmu 12. července 1937 po-
depsána smlouva o dodávce 48 malých tanků Praga 
AH-IV-Sv v celkové hodnotě 1 943 040 švédských ko-
run, k tomu náhradní díly za 75 tisíc švédských korun. 

Podle podmínek smlouvy se dodávek zúčastnily 

i švédské firmy – pancéřové plechy vyráběla že-
lezárna Avesta, motory Volvo a kulomety doda-
la domácí vojenská správa. Vozy, které dostaly 
označení vzor 1937, se montovaly ve Švédsku 
na přelomu let 1938 a 39 a na počátku 2. světo-
vé války tvořily vedle šestnácti kanonových tan-
ků Landsverk vzor 1938 jedinou tankovou sílu 
Švédska. Sloužily do roku 1953 a dodnes je jich 
zachováno osm pro muzejní účely. 

V roce 1939 následovala jednání 
o dodávkách větších tanků ČKD, vyzbrojených 
kanonem a dvěma kulomety, zavedených do 
výzbroje československé armády jako LT vzor 
38, ale vyráběných až pro německou armádu 
jako Pz.Kpfw.38 (t). 21. března 1940 Švédsko 
objednalo 90 vozů beze zbraní označovaných 
firmou Praga jako TNH-Sv za 10,9 milionů 
švédských korun. Celá série byla sice dohotove-
na, ale zabavila ji německá armáda, která po-
třebovala nutně tyto kvalitní kanky na frontě. 

Švédové se nevzdali úmyslu zavést lehké 
tanky ČKD do své výzbroje a v roce 1941 si za-
jistili práva na licenční výrobu a koupili vzoro-
vý vůz. První sérii 116 tanků označovaných Strv 
m/41 SI vyrobila mezi prosincem 1942 
a srpnem 1943 automobilka Scania Vabis. Na 
ní navázala druhá vylepšená série Strv m/41 SII 
se 104 vozy, z nichž poslední expedovala 
v březnu 1944. Byl to nejpočetnější švédský leh-
ký tank válečného období a když v 50. letech 
20. století zastaral, všech 220 kusů se využilo 
k přestavbě na obrněné transportéry. Pod 
označením PBV 301 je v letech 1960 až 1963 
stavěla firma Hägglund a sloužily pak v nové 
roli ještě více jak deset let. 

Když ve druhé polovině druhé světové války 
švédská armáda nahrazovala ve své výzbroji 
lehké tanky středními typy, využilo se kon-
strukce Strv m/41 SII k vytvoření samohybné-
ho děla SAV m/43. Těchto vozů vyzbrojených 
dělem ráže 105 mm vzniklo do března 1945 cel-
kem 36 a armáda je vyřadila ze své výzbroje až 
v roce 1973. 

Poslední známou dodávkou obrněných vozi-
del československého původu do Švédska, byť 
nepřímou, byla obrněná vozidla pěchoty BVP-1. 
Švédská armáda v roce 1992 získala levně 
v Německu 350 BVP-1 z výzbroje bývalé lidové 
armády NDR. Tyto vozy jezdily ve Švédsku pod 
označením PBV 501 a byly vyrobeny pro NDR 
v Československu. Před dodáním do Švédska 
prošly na objednávku nového vlastníka důklad-
nou repasí ve vojenském opravárenském závo-
dě Šternberk. 

Vladimír Francev 
fotografie z autorova archivu 

Autor je pracovníkem Vojenského historického 
ústavu v Praze, jak o sobě říká, zbraně a láska 
k Severu je jeho zaměstnáním a zároveň i 
„diagnózou“. 

21CM POBŘEŽNÍ KANÓN ŠKODA V2 V NĚMECKÉM MUZEU V SIN-
SHEIMU 

ŠVÉDSKÝ LEHKÝ TANK STRV M/41 VE ŠVÉDSKÉM TANKOVÉM 
MUZEU V AXVALLU 
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SVĚT KNIHY 2006 
Ve dnech 4. až 7. května 2006 se bude na 

pražském Výstavišti konat již 12. ročník me-
zinárodního knižního veletrhu a literárního 
festivalu Svět knihy Praha 2006. Každý roč-
ník veletrhu a festivalu má nějaké zaměře-
ní, letošním ústředním tématem jsou litera-
tury severských zemí. Svět knihy opět získal 
záštitu ministra kultury a primátora hlavní-
ho města Prahy. 

„Od loňského roku jsme nejenom veletrhem ale 
zároveň i festivalem spisovatelů,“ upozorňuje Dana 
Kalinová, ředitelka Světa knihy. A není to festival 
ledajaký. Organizátorům se vždy podaří pozvat 
spoustu zajímavých osobností. Letošní rok bude 
pro všechny přátele severských zemí, severských li-
teratur, studenty nordistiky a všechny české čtená-
ře velice lákavý. Každodenní program nabitý výteč-
ně vybranými akcemi láká k tomu, aby si člověk 
vzal dovolenou a na celé čtyři dny se nastěhoval na 
pražské Výstaviště. 

V rámci prezentace severské literatury uvede 
Svět knihy 2006 velkou antologii moderní skandi-
návské literatury 19. a 20. století, řadou akcí připo-
mene sté výročí úmrtí dramatika Henrika Ibsena 
(1828–1906) a představí i literární ceny udělované 
v severských zemích – zejména pak norskou lite-
rární cenu a Nobelovu cena. 

Severské země – Island, Dánsko, Švédsko, Nor-
sko a Finsko budou vystavovat knihy ve společné 
expozici. Jako doprovodná akce literárního festiva-
lu Svět knihy se bude ve spolupráci s Národním fil-
movým archivem a společností Fáma 92 konat fil-
mová přehlídka Svět knihy ve filmu. Druhou do-
provodnou akcí bude již třetí ročník divadelní pře-
hlídky Literatura na jevišti, které se účastní diva-
dla s nastudovanými dramatizacemi literárních 
děl. Tato akce je trochu „festivalově netypická“, 
protože divadla nepřijedou se svými inscenacemi 
do Prahy, ale předvedou je na svých domácích je-
vištích. Tak se vlastně festival Svět knihy dostává 

i do řady dalších měst České republiky. Třetí do-
provodná akce je určena pro děti. Jde o dětský lite-
rární festival Rosteme s knihou. Touto cestou do-
provodných akcí chce organizátor festivalu upozor-
nit na literaturu jako inspirační zdroj pro další 
umělecká odvětví a obory – a také přivést na ve-
letrh a ke knížkám další návštěvníky – diváky kin 
a divadel. 

Domníváme se, že výběr autorů, kteří byli po-
zváni na veletrh a festival, je skutečně velmi repre-
zentativní. Spolu s organizátory veletrhu věříme, že 
jejich návštěva potěší opravdu každého. Účast na 
veletrhu zatím přislíbili Majgull Axelssonová 
a Marcus Birro (Švédsko), Lars Saabye Christen-
sen, Khalid Hussain, Fridtjof Kjæreng a Ingeborg 
Kongslienová (Norsko), Kari Hotakainen (Finsko), 
Palma Rubén a Helle Helleová (Dánsko) a Vigdís 
Grímsdóttir, Hallgrímur Helgason, Yrsa Sigurðar-
dóttir a Árni Thórarinsson (Island). 

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA SVĚTA KNIHY 
Na filmové přehlídce bude promítnuta řada fil-

mů, většina pochází ze severských zemí nebo byla 
inspirována díly severských autorů. Filmy byly vy-
brány tak, aby si většina severských autorů, kteří 
budou v Praze přítomni, mohla vybrat ten svůj a po 
jeho promítnutí s diváky besedovat. Autoři se zú-
častní ještě řady dalších akcí, besed a autorských 
čtení přímo na veletrhu. 

Rámcový program filmové přehlídky Svět 
knihy ve filmu: 

DIVOKÁ KACHNA (Německo/Rakousko) + beseda 
k filmu s nordistou Martinem Humpálem (Kino 
Ponrepo v Bio Konvikt) 
FAKTÓTUM (USA/Norsko) (Kino Atlas) 
Hlad (Dánsko/Švédsko/Norsko) (Kino Ponrepo 
vBio Konvikt) 
KLASIK (KLASSIKKO) (Finsko) + beseda k filmu se 
spisovatelem Kari Hotakainenem (Veletržní kino 

Světa knihy) 
KRÁL HUSSAIN Z PÁKISTÁNU – 
KRÁLOVNA ASIA Z NORSKA 
(Norsko) + beseda s režisérem 
Fridtjofem Kjærengem (Kino 
Atlas) 
KRÁTKÉ LÉTO (Švédsko) + bese-
da k filmu s nordistou Marti-
nem Humpálem (Kino Ponrepo 
v Bio Konvikt) 
MŮJ ŽÁRLIVÝ HOLIČ (Norsko) + 
beseda k filmu se spisovatelem 
Larse Saabyem Christensenem 
(Veletržní kino Světa knihy) 
NA DOMÁCÍ FRONTĚ 
(Juoksuhaudantie) (Finsko) + 
beseda k filmu se spisovatelem 
Karim Hotakainenem (Kino At-
las) 
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Nepřítel lidu (USA) (Kino Ponrepo v Bio Konvikt) 
NORA (Německo) + beseda k filmu snordistou Mar-
tinem Humpálem (Kino Ponrepo v Bio Konvikt) 
NORA (Velká Británie/Francie) (Kino Ponrepo 
v Bio Konvikt) 
POKLAD PANA ARNA (Česko) (Kino Ponrepo v Bio 
Konvikt) 
S MILENKOU MÉ MATKY (REYKJAVÍK 101) (Island) + 
beseda k filmu se spisovatelem Hallgrímurem Hel-
gasonem (Kino Atlas) 
STUDENÉ SVĚTLO (KALDALJÓS) (Island) + beseda 
k filmu se spisovatelkou Vigdís Grímsdóttir 
(Veletržní kino Světa knihy) 

SVĚT KNIHY NA JEVIŠTI 
Před třemi lety vznikl nápad doprovodit tradič-

ní Mezinárodní veletrh Svět knihy netradiční diva-
delní přehlídkou. Netradiční v tom smyslu, že to 
bude přehlídka vždy tematicky spřízněná 
s centrální expozicí, že bude přesahovat literaturu 
směrem k jejímu zpřítomnění na scéně… Stalo se. 
Svět knihy na jevišti se již mezi návštěvníky veletr-
hu a diváky vžil coby užitečný bedekr při cestách za 
divadelními adaptacemi a hrami do nejrůznějších 
světových končin. 

Divadlo Disk – 27. dubna v 19.30 – AUGUST STRIN-
DBERG: SONÁTA DUCHŮ 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – 28. dubna v 19.00 – 
HERMAN SEVERIN LØVENSKIOLD: ANDERSEN 
Divadlo Kalich – 2. května v 19.00 – AXEL HELL-

STENIUS: ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA 
BLÁZNOVSTVÍ 
Divadlo konzervatoře Praha – 24. dubna v 19.00 – 
JULIAN GARNER: PROBOUZENÍ 
Divadlo Minor – 2. až 5. května v 9.30 – HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN: O MALENCE 
Divadlo Petra Bezruče – 2. května v 19.30 – JON 
FOSSE: SYN. ZIMA 
Divadlo Ungelt – 24. dubna v 19.55 – FRIEDRICH 
DÜRRENMATT: PLAY STRINDBERG 
Divadlo v Dlouhé – 26. dubna v 19.00 – HENRIK 
IBSEN: DIVOKÁ KACHNA 
Národní divadlo v Brně – 22. dubna v 19.00 
v Mahenově divadle – HENRIK IBSEN: ROSMER-

SHOLM 
Národní divadlo v Brně – 26. dubna v 19.00 
v Mahenově divadle – HANS CHRISTIAN ANDERSEN: 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Rokoko – 4. května v 10.00 – ASTRID LINDGRENO-
VÁ: BRATŘI LVÍ SRDCE 
Studio dva – 26. dubna v 19.00 – INGMAR BERG-
MAN: PODZIMNÍ SONÁTA 
Viola – 4. května ve 20.00 – LILIAN MALKINA, KU-
LATÁ, VESELÁ 
Východočeské divadlo Pardubice – 28. dubna 
v 19.00 – AXEL HELLSTENIUS: ELLING A KJELL ANEB 
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ 

Michael Stanovský 

Prosinec je ve Švédsku každoročně měsícem 
udílení cen. Těmi nejznámějšími a nejprestižnější-
mi jsou samozřejmě ceny Nobelovy, které jejich 
laureátům na základě rozhodnutí příslušných švéd-
ských institucí slavnostně předává sám pan král. 

Pokud jde o Nobelovu cenu za literaturu, platí 
ovšem už delší dobu nepsaná zásada, že mezi její 
kandidáty nejsou zařazováni žádní domácí autoři. 
Ti se proto musejí spokojit s ryze tuzemskými po-
ctami. 

Největší vážnosti mezi švédskými literárními 
trofejemi se těší Augustova cena, příznačně nazva-
ná podle otce moderního švédského písemnictví 
Augusta Strindberga. Mezi tvůrce, kteří tuto cenu, 
udělovanou rovněž v posledním měsíci roku, už 
jednou či dokonce víckrát obdrželi, patří řada 
předních současných spisovatelů, například Kers-
tin Ekmanová, Per Olov Enquist nebo Mikael Nie-
mi, jehož román Popmusic z Vittuly dosáhl v deví-
timilionovém Švédsku neuvěřitelného nákladu osm 
set tisíc výtisků a byl přeložen do mnoha jazyků. 

Augustova cena se uděluje v kategorii odborné 
literatury, literatury pro děti a mládež a v blízké 
budoucnosti se snad bude udělovat také v kategorii 
překladu. Pozornost kritiky i čtenářů se však samo-
zřejmě vždycky upírá na hlavní cenu za beletrii. Le-
tos se zdálo, že je zde o vítězi předem rozhodnuto: 
odborná veřejnost se téměř jednohlasně shodovala, 
že augustovské vavříny sklidí román Gangsteři 
ostříleného harcovníka Klase Östergrena, navazují-
cí na jeho průlomové dílo Džentlmeni. Jak to tak 
ovšem občas chodí, nakonec všechno bylo jinak: 
Östergren proti všemu očekávání odešel s prázd-
nou a tím, kdo se nakonec radoval, se překvapivě 
stala čtyřiačtyřicetiletá Monika Fagerholmová. 

Román Americká dívka, za který byla Fagerhol-
mová odměněna, se odehrává v bohem zapomenu-
tém koutě Finska, jehož atmosféra se vyznačuje 
různými záhadami, tušeními a mystérii. Z Finska 
pochází i sama spisovatelka, a to navzdory tomu, že 
její mateřštinou je švédština – je totiž příslušnicí 
finsko-švédské menšiny, jež přežila z dob, kdy ze-
mě tisícerých jezer byla nedílnou součástí švédské-
ho království. Tvorba finsko-švédských autorů ob-
vykle nese viditelnou pečeť prostředí, ve kterém 
vzniká, a ve Švédsku je bohužel často považována 
za periferní a z tohoto důvodu opomíjena a přehlí-
žena. Lze doufat, že ocenění Moniky Fagerholmové 
pomůže tuto neprávem vžitou představu nabourat. 

Augustovské štěstí se letos stejně jako v před-
cházejících letech mohlo usmát jen na několik má-
lo vybraných jedinců. Někteří z těch, na které se 
nedostalo, těžko skrývali své zklamání, jiní to brali 
sportovně. K těm druhým patřil uznávaný detektiv-
kář Åke Edwardson, nominovaný za svou první 
knihu pro mládež. Cenu sice nezískal, ale i tak byl 
zcela spokojený, neboť, jak poznamenal, „ve Švéd-
sku existuje jenom v kategorii, ve které jsem byl 
navržen, patnáct set potenciálních vítězů“. 

Zbyněk Černík  

AUGUSTOVA CENA 
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FINSKÉ LAPONSKO 

Daleké kraje za polárním kruhem nejsou 
příliš navštěvované. Alespoň ne námi, Stře-
doevropany. Seveřané k tomu mají trochu 
jiný přístup. Například pro Finy znamená 
Laponsko zemi téměř zaslíbenou. Divoká 
příroda, dlouhé trasy pro trekaře, prakticky 
jediné pořádné hory – se svými 700 metry 
nad mořem jsou to pro Finy opravdu už po-
řádné „hory“, nekonečné sněhové pláně 
v zimě a překrásně vybarvená příroda 
v podzimním období ruska – to jsou hodno-
ty, které správný Fin považuje za rodinné 
stříbro, ne-li přímo za zlato. 

„Tak jak se spalo,“ ptám se Tondy, který sedí na 
pryčně nade mnou. „Teda myslel jsem si, že nej-
horší noční pila na dříví jsi ty,“ povídá a mžourá 
nevyspalým očkem. „Ale ty dvě finské babky tě str-
čí do kapsy.“ 

Venku stále ještě drobně prší, tak si na verandě 
veřejného srubu, který se zde, ve finském Lapon-
sku, nazývá autiotupa, vaříme čaj a koukáme, jak 
právě místní Sám přiráží s pravou laponskou kanoí 
opatřenou pravým motorem Yamaha a přiváží par-
tu hřmotných Finů. Mají obrovské batohy, krum-
páče a nefalšované zlatokopecké pánve na rýžování 
zlata. Tak je to pravda! Opravdu se zde zlato rýžu-
je… 

Místo, kde jsme dnešní noc spali, se jmenuje 
Kulta Hamina. Taky mě to mohlo napadnout. Fin-
sky umím jen pár slov, ale že Kulta znamená zlato 
a Hamina přístav vím. Takže Zlatý přístav. 
V minulosti tu přistávaly lodě s prospektory, kteří 
hledali v lemmenjockých údolích štěstí. Legendy 

hovoří o finském Klondiku. No nevím, je to tu ta-
kové… finské domácí. Na jedné straně řeky sráz, na 
druhé zarostlý plácek s boudou kde jsme spali, ma-
lé molo, lesní cesta vedoucí kamsi, klid. Žádné da-
vy jak na Klondike by se sem asi nevešly. 

Máte-li štěstí, můžete se Sámem svézt zpátky 
do civilizace na jeho lodi. Finské babky odjely. Ne-
chaly mi na památku kuksu – dřevěný laponský hr-
níček na vodu ze studánky. Tonda odešel do hor. 
Mně se moknout moc nechce, uvažuji o cestě na 
sámské kánoi také. Stojí to opravdu zato. Řeka 
Lemmen tu má na 30 kilometrech pouhé 4 metry 
výškového rozdílu. Jedno jezero střídá druhé, mezi 
tím jsou peřeje a brod pro ty, kteří se sem vydají 
pěšky. Poslední opravdová divočina v Evropě. 

Národní park Lemmenjoki je spolu se sousedí-
cím norským národním parkem Anarjoka snad nej-
větší chráněné území v Evropě. Na Severu určitě. 
Zajímavé na něm je to, že se zde nechrání nic kon-
krétního. Prostě jen ráz laponské krajiny s porosty 
již značně chudé severské tajgy, ve vyšších polo-
hách přecházející do tundry. Chrání zde vše – řeky, 
lesy, rosomáky, ale i stáda sobů a jejich pastevce – 
hrdý sámský národ. 

LAPONSKO A SÁMOVÉ 
Sámům se často říká Laponci, sami se však na-

zývají Sámy – název vychází z laponského slova sá-
pmi, které je výrazem označující zemi a její lid. Na 
označení Laponci jsou poněkud hákliví, určitě víc, 
jak naši Romové na Cikány. Začali jim tak říkat 
Švédové. Když se Sámové ve středověku dostali až 

V KRAJI SÁMSKÝCH PASTEVCŮ SOBŮ A FINSKÝCH ZLATOKOPŮ  
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na švédský královský dvůr, dvořané si z nich dělali 
legraci kvůli jejich kožešinovému a jinak na první 
pohled ošuntělému oblečení. Říkali jim lappen – 
podle slova, které označuje kus hadru, tedy hadrá-
ři. Přestože se toto označení Sámům moc nelíbí, 
v geografickém i správním názvosloví se používá 
stále – například celý kraj od polárního kruhu na 
sever a ještě kousek k tomu je finská provincie 
Lappi, české označení Laponsko je také korektní. 

Laponskem je obecně nazýván kraj, který je 
obýván Sámy, Laponci. Tak zní neoficiální definice. 
V dnešní době jsou sámským etnikem obydleny jen 
nejsevernější končiny Evropy – Norska, Švédska, 
Finska a Ruska. Dříve byly sámské osady i výrazně 
jižněji, v Norsku zasahovaly až k Trondheimu. Sá-
mové byli postupně vytlačování na sever, ubývalo 
jich, hodně z nich splynulo s germánským 
a finským obyvatelstvem. Dnes jich zbývá podle 
nejoptimistějších odhadů asi 100 tisíc. Obývají 
hlavně severní Norsko – kraj Finmark, ve Švédsku 
se jejich kraje jmenují Norrbottens a Lapland, ve 
Finsku pak provincie Lappi. Ruští Sámové byli ná-
silně přesídleni dál od ideologicky nebezpečných 
finských hranic – obývají již jen poloostrov Kola. 

Ze všech končin Laponska považuji za nejkrás-
nější tu finskou. Pravděpodobně měli podobný ná-
zor i sami Finové. Bydlí jich tu – v porovnání 
s původními Sámy – asi nejvíc. Finských Sámů již 
zbylo jen několik tisíc, dokonce tak málo, že se tu 
sobaření mohou věnovat i sami Finové, jinde to zů-
stává výsadou pouze Sámům. Pokud se původní 
obyvatelé neobléknou do svých pestrých modro-
červených a stužkami zdobených krojů, ani je od 
Finů nepoznáte. Sámové jsou totiž evropské etni-
kum, dokonce se o nich říká, že jsou ugrofinského 
původu. Alespoň podle jazyka. Dnes se mluví a píše 
asi jen pěti dialekty sámštiny, jsou podobné finšti-
ně, alespoň některé. Podle posledních výsledků et-
nografických bádání dříve bývala sámština výrazně 
odlišnější, finštině se připodobnila teprve častým 
stykem s „přivandrovalci“ z jihu. Takže je to s tím 
původem trošku sporné. 

LEMMENJOKI 
Finský národní park Lemmenjoki je opravdu 

divočina. Jdete pětadvacet kilometrů do nitra re-
zervace po jediné cestě, která tu existuje. Cesta je 
lemována kostrami sobů. Kdopak to asi byl? Med-
věd nebo rosomák. Ještěže v létě nemají hlad. Ces-
ta končí právě na Kulta Hamině. Dál je několik zla-
tokopeckých claimů, dvacetikilometrová turistická 
okružní cesta – a pak už jen divočina sem tam 
protkaná loveckými nebo medvědími stezkami. 

Tenhle národní park je trochu odlišný od ostat-
ních finských národních parků. Dělí se na základní 
a divokou oblast. V základní oblasti musíte dodržo-
vat zásady pobytu v národních parcích. To ve fin-
ském podání znamená, že tu můžete dělat praktic-
ky, co se vám zamane. Přesněji všechno, co si ro-
zumný návštěvník zamane. Můžete chodit, kudy 
chcete, ale po cestách je to lepší. Oheň můžete dě-
lat jen na ohništích, ale těch je podle cest spousta. 
Neměli byste kácet stromy – u ohnišť bývá správou 

parku dovezena hromada dřeva, i pilu a sekeru má-
te k dispozici. Jen jí tam nechte i pro další příchozí, 
ale to je přece hloupost se s ní tahat, když na dal-
ším tábořišti bude ležet také. Pak byste tu neměli 
jezdit autem (stejně není kudy), těžit rašelinu 
a stavět bez povolení sruby. To je také zbytečné, 
protože sruby vám tu správa parku už postavila. 
Spartánsky vybavené jsou zadarmo, luxusnější se 
saunou si musíte pronajmout. Mezi spartánské vy-
bavení však většinou patří i plynový vařič a zásoba 
propan butanu. Prý proto, že je jednodušší sem 
v zimě přivést plynovou bombu než fůru dřeva… 

Takhle vybavená tábořiště najdete ve všech fin-
ských národních parcích – od Nuuksia u Helsinek 
až po Kevo kdesi u severních finsko-norských hra-
nic. Ovšem pravda je, že to v laponské divočině víc 
potěší. Lemmenjocký národní park má ještě jednu 
zvláštnost. Tou je takzvaná divoká oblast. Tady ces-
ty nejsou, pouze ty zmiňované medvědí a lovecké 
stezky. Tady si opravdu můžete dělat, co chcete. 
Obyčejný turista sem v létě zavítá velmi málokdy. 
Ani ti zlatokopové ne. Krajina je navíc poměrně ne-
prostupná. Údolí řek jsou zarostlá severskou tajgou 
– neudržovanými borovými lesy, ve vyšších polo-
hách pak roste těžko průchodná březová džungle, 
jediná rozumná cesta je podle řek, říček a potoků – 
často spíše potokem. Blíže k norským hranicím ani 
to ne, tady jsou bažiny a močály. Domorodci tvrdí, 
že neznají případ, že by tudy někdo v létě prošel. 
Sem tam nějaký finský náruživý rybář sem dojede 
na kánoi strávit prázdniny, za čtrnáct dní zachytá 
neskutečné množství ryb (čert ví, co s nimi dělá, 
možná že udí), ale ani on moc daleko nepronikne – 
díky močálům a díky neuvěřitelných hordám lido-
žravých komárů. Jedna ze šancí, jak si tenhle park 
opravdu užít, je dostat se do vyšších poloh. Kolem 
400 metrů nad mořem už vegetace ustupuje 
a poutník se dostává do oblasti tzv. vrcholové tund-
ry. Krajina je porostlá odolnými odrůdami sever-
ských trav, zakrslých bříz a vrb. Pravá tundra to si-
ce není, ta se rozkládá ještě pár set kilometrů se-
verněji, ale vypadá to stejně. 

V zimě tomu je jinak. Řeky a potoky v dvaceti až 
čtyřicetistupňových mrazech zamrznou a když tro-
chu poleví polární noc, stanou se z nich zimní ces-
ty, kterými dá národní park docela dobře prokřižo-
vat. Škoda jen, že těch srubů tu není tolik, jako 
v jiných parcích. 

Jako ve všech finských národních parcích, 
i tady je o turisty opravdu dobře postaráno. Tedy – 
v základní oblasti. Finové mají k národním parkům 
kapku jiný přístup než my. Jsou považovány za ja-
kési rodinné stříbro které je třeba lidem ukazovat 
a zpřístupňovat, ne je před lidem uzavírat 
a všechno zakázat. A protože Finů není tolik, co 
nás, národních parků je více, než u nás a i samotní 
návštěvníci jsou o tisíc procent disciplinovanější, 
než u nás, není žádný důvod někomu v něčem brá-
nit. Ve všech národních parcích můžete chodit, ku-
dy chcete, spát také, jenom ten oheň nedělejte, kde 
není vybudované ohniště, požáry nemáme rádi. 
Aby mohli i méně zdatní Finové shlédnout krásy 
národních parků, lesní správa staví dřevěné chod-
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níčky přes bažiny, postaví mosty nebo při-
praví pramici či alespoň zabezpečený brod 
přes řeku. Vybuduje srub, vyznačí cesty 
a přiveze informační tabule – a zakáže ja-
kékoliv komerční využívání oblasti. 
V některých parcích mají i cesty upravené 
pro vozíčkáře,. 

Národní park – finsky kansallispuisto – 
je v hierarchii ochrany přírody na druhém 
místě, přísnější je už jen park přírodní 
(luontopuisto), kde bývají sice obdobná tá-
bořiště, ale spát se mimo ně nesmí a hodit 
po necestách také ne. 

LAPONSKÉ ZLATO 
Lappin Kulta je nápis, který si můžete 

přečíst na lahvích toho lepšího finského pi-
va. Ve finštině to znamená Laponské zlato. 
Finové rádi vzpomínají na dávnou zlatoko-
peckou slávu Laponska. I když pro přírodu 
to zase tak obrovská sláva nebyla. Celé La-
ponsko, nejen to finské, protékají řeky, kte-
ré v horských oblastech vymlely docela 
pěkné kaňony. Z údolí odplavily lehčí písek 
a štěrk – těžší zlaté šupinky, někdy i malé 
nugetky, zůstaly. Zlatá horečka tu propukla 
už před stopadesáti lety. Ve dvacátém sto-
letí mezi válkami – ale hlavně na počátku 
padesátých let zažilo Laponsko nový boom 
– táhly sem spousty prospektorů, kteří si 
zabrali claimy a začali rýžovat zlato. Tato 
horečka poměrně záhy utichla, zlata tu 
opravdu tolik jak na Aljašce nebylo. Po zla-
tokopech zůstaly různé památky, vytěžená 
naleziště, v lemmenjocké Morgamoje je do-
konce kopeček nazývaný Holanďanův vr-
šek. Nějaký Holanďan si jej před více jak 
půl stoletím koupil, vykopal dokonce štolu, 
ale asi se mu moc nedařilo, protože na díru 
přidělal dveře, zamknul a zmizel. Kopec 
i dveře tam jsou dodnes, zámek zrezavěl 
a upadl. 

Podobně dopadla většina laponských 
zlatokopů. Ještě se uvažovalo o možnosti 
rýžování zlata v norské Anarjoce. Což o to, 
v Laponsku je zlata všude spousta, ale moc 
se nevyplatí je rýžovat. Dodnes sice někteří 
Finové jezdí „na prázdniny“ k laponským 
řekám zbohatnout, nějaké šupinky zlata vy-
rýžují, ale říkají, že kdyby je neprodali 
předražené turistům, tak si nevydělají ani 
na lístek na autobus. 

A tak se na zašlou slávu zlatokopecké minulosti Laponska vzpomíná hlavně v zlatokopeckém muzeu 
v osadě Tankavaara. Muzeum je hned vedle hlavní silnice směřující do severního Norska na Nordkapp. Za-
staví tu skoro každý projíždějící turista. Tady se teprve dá něco vyrýžovat. Na turistech – ale i v potoce. Mu-
zeem protéká kdysi zlatonosný potok. Každé ráno do něj muzejní zřízenec nasype troch zlatých šupinek, 
které se turisté snaží zase vyrýžovat zpět. Že si za to muzeum nechá tučně zaplatit není třeba dodávat. 

Přesto se v Lemmenjoki zlato těžilo i průmyslově – a to dodnes. Po odchodu prospektorů přišli do Lem-
menjoki jiní. Přivezli malé bagříky, dovalili sudy s naftou, postavili sruby – dnes i montované domky, poda-
řilo se jim získat výjimku ze zákona o průmyslové nevyužitelnosti národního parku a začali promývat lem-
menjocké potoky ve velkém. Správa parku však turistickou cestu, která sem vede, raději odklonila, takže 
milovník přírody pozná, že se tu děje něco nekalého, jen podle zakalené vody v potoce. 
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LAPONSKÁ JMÉNA 
Laponské místní zeměpisné názvy 
jsou někdy docela zajímavé. Už sami 
Finové mají ve svém jazyce desítky 
pojmenování například i pro obyčej-
ný kopec či jezero – u nás kopec na-
zveme ještě tak pahorkem, kopeč-
kem, případně horou – a ještě má-
me pár regionálních pojmenování. 
U Finů se desítky názvů liší podle 
tvaru kopce, podle jeho původu, 
podle toho, je-li na severu či na jihu, 
u statisíců jezer je to ještě bohatší. 
V Laponsku se názvy obohatí o další 
pojmy ze sámštiny. A vlastní jména, 
zvláště v Laponsku, dokážou být 
pěkně barvitá a poetická. Můj kama-
rád, co umí dobře finsky, zásadně 
všechna místní jména překládá do 
češtiny. Sice pak nikdo neví, o čem 
mluví, ale je to hezké. Snad tedy – 
Lemmenjoki by se dalo do češtiny 
přeložit jako Láskořeka, ovšem další 
výrazná řeka v této oblasti Paskajoki 
je Hovnořeka – vytéká totiž z pohra-
ničních rašelinišť a bažin a má znač-
ně kalně hnědou barvu. A smrdí. 

FINSKÉ ZLATO 
Odborné pojednání o finském zlatě 
jsem našel v jednom starším časopi-
se 100+1. Je z pera RNDr. Josefa 
Ševčíka z přírodovědecké fakulty 
Univezity Karlovy. 
Finsko patří mezi největší producen-
ty zlata v Evropě; s vytěženými třemi 
tunami ročně se řadí za Španělsko, 
Švédsko a Francii. Pro laika je nejza-
jímavější rozsypové zlato, tedy zlato, 
které lze poměrně snadno vyrýžovat 
z písků a štěrku řek. I když nepřináší 
přílišný efekt, je jednou z turistic-
kých atrakcí země. 
Rýžoviště leží uprostřed krásné pří-
rody finského Laponska a mohou 
být zajímavou zastávkou při cestě 
k nejsevernějšímu bodu Evropy, na 
Nordkapp. Jedny z nejbohatších rý-
žovišť se nacházejí v okolí osady 
Tankavaara, asi 250 kilometrů nad 
polárním kruhem. V době zlaté ho-

rečky zhruba před 150 lety proslula bohatstvím nálezů stejně jako řeky Lemmenjoki, Satajoki a Ivalojoki. 
Dnes se tu žije hlavně z tradice. Na místě je skanzen s expozicí historie těžby zlata v Laponsku a nechybí ani 
možnost vyzkoušet si štěstí při rýžování či navštívit některého ze zlatokopů. 

Šanci pracovat mají zlatokopové pouze pět až šest měsíců v roce, a to jen část dne, když se voda v řekách 
alespoň trochu prohřeje. I tak je nutné používat při namáhavé práci neoprénový oblek. Velkým pomocní-
kem bývá jakýsi plovoucí vysavač s benzinovým motorem, který chrlí vysátý materiál na normální rýžovací 
splav. Zlatokop pouze posunuje sací trubici po dně a zvlášť pečlivě čistí různé skrýše či trhliny. Čas od času 
těžké zlato ze splavu smyje na rýžovací pánev a ručně dočistí. Touto metodou sice za den příliš velké množ-
ství materiálu nepřerýžuje, ale možnost vysátí sedimentu z různých úzkých škvír šanci na nález většího nug-
getu podstatně zvyšuje. 

text a foto Michael Stanovský 



20 - Severské listy 1/06 

PAAL-HELGE HAUGEN: ANNE  
V polovině loňského roku vydal Ivo Železný další 

překlad norského básníka Paal-Helge Haugena An-
ne. Knihu svého oblíbeného autora opět přeložila Ja-
na Strøms-ness, Češka žijící v norském přístavním 
městě Bergenu. Spolu se Svenem Nielsenem a Chris-
tianem Hornemanem napsala ke knížce i předmluvu 
a doslov. 

Anne je třetí knížka norského básníka Paal-Helge Hauge-
na, která vychází v nakladatelství Ivo Železný. V roce 2000 
vyšla básnická sbírka Nultá zóna, v roce 2002 česko-německý 
překlad dvou básnických sbírek v jedné knize, a to Kamenné 
zídky a Horská pláň. Chronologie originálních vydání byla 
úplně jiná. Anne vyšla v Norsku už v roce 1968, Kamenné zíd-
ky v roce 1979, Horská pláň v roce 1991 a Nultá zóna v roce 
1992. Českému čtenáři se tak dostává do rukou dosti repre-
zentativní výběr z bohaté Haugenovy tvorby. 

Některé roky jsou v literární historii důležitější než ty dru-
hé. Rok 1966 byl v Norsku průlomem pro novou generaci, a to 
hlavně pro skupinu mladých básníků kolem časopisu Profil, 
ke kterým patřili například Jan Erik Vold, Einar Økland, Pa-
al-Helge Haugen, Tor Obrestad a jiní. Hranice mezi žánry mi-
zí, rozdíl mezi prózou a poezií není už tak jasný. Podtitulek 
sbírka textů je označení někdy mnohem výstižnější než sbírka 
básní nebo povídek. 

Členové kruhu kolem časopisu Profil se vyvíjeli různými 
směry. Paal-Helge Haugen (*1945) se už v době studia vyzna-
menal přebásněním japonské (1965) a čínské lyriky (1966). 
Krátká, zhuštěná forma orientálních veršů pro jeho dílo zna-
menala určitě mnoho. Po první básnické sbírce Na dně jedno-
ho tmavého léta (1967) vychází v roce 1968 lyrický román An-
ne. 

Román Anne vzbudil veliký ohlas. Oslavovali jej téměř 
všichni kritikové. Dostal cenu Norské kulturní rady a byl dra-
matizován pro rozhlas. Byla to kniha, která stvořila historii. 
Byl to první norský román, ve kterém bylo použito dokumen-
tární látky. V pozdějších letech pak přišlo na knižní trh tako-
vých románů více. 

Jana Strømsness, Bergen, Norsko 

ANNE (PŘEDMLUVA) 
Anne se narodila někdy na přelomu 18. a 19. století. Byla 

napadena tuberkulózou a umírá v 17–18 letech. Její tragický 
osud se odehrává v okrajovém Norsku, v jednom hlubokém 
údolí, možná v Setesdalu v Agderu. 

Těsně pod textem leží pokus o nalezení identity. Spisova-
tel se snaží dát tvář všem mladým dívkám, které zemřely na 
tuberkulózu, norskou lidovou nemoc až do roku 1960. 

Spisovatel se přibližuje k Anně z různých úhlů. Nachází fo-
tografii Anniny sestry, hřeben a lžíci, které Anně možná patři-
ly, několik lístků z kalendáře a jednu ruční práci. Všechno to 
leží v krabici, v truhle v jednom špýcharu. 

Celá kniha se skládá z fragmentů. Jen v náznacích se do-
zvídáme o Annině narození, o jejím setkání se školou a první 
láskou, o přípravách na biřmování a o jejím životě vůbec. Kdo 
vlastně Anně je, zůstává nejasné. Je to především pacient, 
s kterým se čtenář setkává tváří v tvář, a ta tvář je čím dál tím 
zřetelnější, jak se nemoc vyvíjí. 

Vedle citově laděných popisů Anniných zážitků a přírody 

se nám dostává střízlivého a věcného po-
pisu nemoci a tehdejšího způsobu léčení. 
Do textu jsou vetkány staré náboženské 
texty tehdejšího chápání křesťanského 
poselství a citáty z Bible. Tyto texty 
představují jazykové prostředí, s kterým 
se Anně setkávala v institucích kolem se-
be – ve škole, v kostele, v nemocnici – a 
silně kontrastují s jejími vlastními sub-
jektivními zážitky. 

Paal-Helge Haugen ve svém jediném 
doslovu k Anne, a to ve školním vydání z 
roku 1971, píše: „V této knize jsem si 
přál, aby čtenář hrál roli, která je stejně 
důležitá jako spisovatelova. Zlomky, ze 
kterých je sestavena tato kniha, tu leží 
jako stavební kameny, které se mohou 
na sebe skládat různým způsobem. Mož-
ná, že někteří čtenáři se budou v takové-
to situaci cítit nejistí, ale já si myslím, že 
právě to je plodné setkání s literaturou. 
Právě tehdy se můžeme sžít s literatu-
rou. Než se můžeme stát spoluautory, 
musíme být nejistí a neklidní.“ 

 
Paal-Helge Haugen: ANNE.  
Z norského originálu přeložila Ja-
na Strømsness. Vydal Ivo Železný, 
nakladatelství a vydavatelství v ro-
ce 2005. stran, brožovaná vazba, 
cena 129 Kč. 
ISBN 80-237-3948-4. 88  
Kniha vyšla s finančním přispěním 
společnosti NORLA. 
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PALMEHO VRAŽDA U VERDIHO 
Dvacet let po zavraždění švédského premiéra Olofa Palmeho se tento dosud neobjasněný zločin stal tě-

žištěm přepracované opery Giuseppa Verdiho Maškarní ples. V premiéře ji o druhém únorovém víkendu 
uvedl operní dům v Malmö. 

Verdiho opera poprvé uvedená v roce 1859 měla původně pojednávat o zavraždění švédského krále 
Gustafa III. na stockholmském maškarním plese v roce 1792. Na žádost italské cenzury musel skladatel pře-
místit událost do amerického města Boston. 

K novému otevření renovované opery v Malmö pak dramaturg Jan Mark znovu přenesl děj opery do 
Švédska, tentokrát ovšem do 80. let minulého století. Z hlavní postavy bostonského guvernéra Richarda 
udělal světově nejproslulejšího švédského politika 20. století Olofa Palmeho. 

zpráva čtk 

 
 

POZVÁNKA DO SKANDINÁVSKÉHO DOMU 

 
Hedda G. je projekt studentů norštiny a švédštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Formou scé-

nického čtení představuje tragédii Henrika Ibsena Hedda Gabblerová. Představení nesměřuje jen k tomu, 
aby byla hra přečtena, nýbrž se tvůrčím způsobem – spojením slova, vizualizace, živé hudby a minimální 
scénou – snaží Ibsenovu hru co nejvěrněji podat. 

Samotný text v prošel adaptační úpravou právě pro potřeby scénického čtení. Studenti se snaží předsta-
vit veřejnosti tu z Ibsenových her, která patří mezi díla nadčasová, ale zároveň se neřadí ve srovnání napří-
klad s Norou, Domečkem pro panenky nebo Peer Gyntem mezi nejznámější. Další motivací pro toto před-
stavení je i skutečnost, že si letošním rokem milci skandinávské kultury připomínají sté výročí úmrtí Henri-
ka Ibsena. 

Ondřej Buddeus 
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ČESKÉ CENTRUM STOCKHOLM 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005 

Počátkem roku České centrum tradičně podpo-
řilo účast české kinematografie na filmových festi-
valech ve Švédsku. Nejvýznamnější z nich je Göte-
borský filmový festival. 28. ročník tohoto vý-
znamného evropského festivalu uvedl pět českých 
filmů: Horem Pádem, Mistři, Želary, Nevěrné hry 
a Český sen. Do Švédska byli pozváni režiséři Jan 
Hřebejk a Filip Remunda a scénárista Petr Jar-
chovský. Po panelové diskusi a setkání s diváky 
v Göteborgu navštívili filmaři také Stockholm, kde 
byl divákům promítnut festivalový film Horem Pá-
dem. Jan Hřebejk a Petr Jarchovský reprezentovali 
českou kinematografii i na jubilejním 15. ročníku 
Artic Light Filmfestivalu v Kiruně, nejsever-
nějším městě Švédska. Tento unikátní a určitě jedi-
ný filmový festival za polárním kruhem uvádí české 
filmy pravidelně a tentokrát zařadil filmy Horem 
Pádem a Želary. 

V únoru se konala v českém centru prezenta-
ce nakladatelství UMÚN – asociace zdravotně 
postižených malířů, kteří svá díla vytvářejí ústy 
a nohama. V České republice byla založena v roce 
1993 a je v úzké vazbě na celosvětové Sdružení ma-
lířů malujících ústy a nohama, které má sídlo 
v Lichtenštejnsku. Prezentace s improvizovanou 
výstavou děl několika autorů se uskutečnila za 
osobní účasti koordinátorky UMÚN paní Fialové, 
malířky Šárky Dvorské a večer obohatila zpěvem 
Lena Marie Klingvallová. 

V květnu se uskutečnila u příležitosti 60. vý-
ročí konce 2. světové války ve spolupráci se 
švédskou institucí Forum för levande historia bese-
da se Zdenkou Fantlovou. Zdenka Fantlová přežila 
koncentrační tábory Terezín, Osvětim a Bergen-
Belsen a absolvovala pochod smrti. Po válce žila ve 
Švédsku, pak v Austrálii a Británii. Napsala knihu 
Klid je síla, řek‘ tatínek, která vyšla rovněž 
v Německu, Velké Británii a USA. Ve Švédsku 
vzbudila před časem pozornost kniha De dödsdöm-
da vittnar – 60 år senare autorky Pia-Kristiny 
Gardeové, která přibližuje osudy lidí, kteří se po-
dobně jako Zdenka Fantlová po válce ocitli pro-
střednictvím Červeného kříže ve Švédsku. V rámci 
programu byl promítnut i dokument České televize 
režisérky Heleny Třeštíkové Moje šťastná hvězda. 
Akce byla zakončena slavnostním koktejlem 
v prostorách Českého velvyslanectví. 

Během celého roku představuje České centrum 
návštěvníkům současné české výtvarné umění, fo-
tografie, design i architekturu. Z mnoha výstav za-
ujal především společný projekt nizozemské vý-
tvarnice Leny Aardsenové a českého designéra Ala-
na Záruby s názvem Space & Humanity realizo-
vaný ve spolupráci s Nizozemským velvyslanectvím 
ve Stockholmu. Velvyslanci obou zemí jej slavnost-
ně zahájili 19. května 2005. 

Z dalších výstavních projektů je možno jmeno-

vat úspěšnou výstavu fotografií Stanislava Tůmy 
Suburbium Pragense nebo netradiční projekt 
výtvarnice Magdaleny Říčné spolu s hudeckým 
duem Plocek & Šuranská pod názvem Duše Mo-
ravy. Putovní výstava Českých center byla tento-
krát věnována historii a úspěchům československé 
a později české účasti na světových výstavách Od 
Bruselu 1958 po Aichi 2005. Koncem roku se 
v rámci švédského Roku designu 2006 konala ve 
stockholmském Konstfacku zajímavá přehlídka 
100 ikon českého designu. 

V listopadu pořádaly kulturní instituty zemí pů-
sobících ve Švédsku již druhý ročník Evropského 
jazzového festivalu, uskutečnil se sále Grü-
newaldsalen Stockholmského Konserthusetu. Čes-
kou republiku na festivalu úspěšně reprezentovala 
jazzová formace František Kop Kvartet. 

Na koncertech vážné hudby se představily sou-
bory Ensemble Martinů a barokní soubor 
Ritornello, který vystoupil na vánočním koncertu 
s názvem Vánoční roztomilost. Koncert doprováze-
ly vyřezávané loutky z dílny divadla Tineola ilu-
strující vánoční příběh ve stylu starých kočovných 
loutkových divadel. 

21. listopadu byly za účasti pražského primáto-
ra Pavla Béma zahájeny Dny Prahy ve Stockhol-
mu. Po setkání obou delegací na Stockholmské 
radnici se uskutečnil v Muzeu hudby jazzový kon-
cert. Skladby pod názvem Overnight představili 
vynikající instrumentalisté jazzové sestavy Robert 
Balzar Trio. Po koncertě uspořádala velvyslankyně 
Chatardová číši vína pro pozvané hosty. Druhý den 
byla v prostorách Českého centra zahájena výstava 
fotografií Jiřího Všetečky Pražský chodec. Slav-
nostního zahájení se zúčastnil také starosta 
Stockholmu pan Beny Andersson. 

České centrum spolupracovalo i při realizaci 
Českých dnů v Östersundu a Karlovarského 
kulturního týdne v Katrineholmu. Uskutečnilo 
se tu několik koncertů, prezentací a výstav. Již třetí 
rok spolupracují země EU na společných akcích na 
podporu výuky cizích jazyků v rámci oslav Evrop-
ského dne jazyků (26. září). 

Na podzim roku 2005 pořádala Stockholmská 
univerzita již třetí ročník cyklu přednášek o České 
republice. Tentokrát byly pod názvem Tjeckisk 
film – de första hundra åren (Český film – 
prvních sto let) věnovány historii českého filmu. 
Cyklus zahrnoval přednášky o historii, filmu, kul-
tuře a jazyku i promítání českých filmů. 

Laureátem Ceny GRATIAS AGIT se v roce 2005 
se stal Švédsku žijící krajan František Makeš. 
Akademický malíř, restaurátor a vědec, mezinárod-
ně uznávaný objevitel biochemické metody využití 
enzymů při restaurování a analýzách uměleckých 
děl a emeritní hlavní restaurátor švédských králov-
ských sbírek. Jeho objevy a metody jsou meziná-
rodně natolik uznávané, že je zván na významné 
mezinárodní konference a jeho práce byly mnoho-
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krát publikovány. František Makeš navíc 
zdůrazňuje, že chce své znalosti předat pře-
devším odborníkům a kolegům v České re-
publice. Aktuálním příkladem byla jeho 
loňská přednáška na téma Využití nových 
technologií při restaurování obrazů 
v Obrazárně Pražského hradu. 

27. října 2005 v předvečer našeho stát-
ního svátku vyšla v největším švédském de-
níku Svenska Dagbladet šestnáctistrán-
ková příloha o České republice. Připravil jí 
zastupitelský úřad ve spolupráci 
s agenturou CzechTrade, Českým centrem 
a CzechTourismem. Obsah přílohy byl po-
jat jako vyvážená mozaika obchodních, in-
vestičních, turistických, kulturních 
a podnikatelských informací. Zájem čtená-
řů byl vyvolán i soutěží o hodnotné ceny, 
které poskytly ČSA, Moser, pivovary Plzeň 
a Bernard, Škoda Sverige, České centrum 
Stockholm a firma Euroton Musik. Svenska 
Dagbladet vychází v nákladu 210 tisíc výtis-
ků a počet čtenářů se pohybuje okolo 400 
tisíc. 

V Českém centru se v loňském roce 
uskutečnilo mnoho dalších prezentací, be-
sed a zajímavých setkání, které nebyly 
v textu zmíněny. Kompletní program a pře-
hled akcí naleznete na našich internetových 
stránkách www.czechcentres.cz/stockholm. 

 

Jaroslav Kantůrek 
ředitel Českého centra ve Stockholmu 

foto archiv Českého centra 

VÁNOČNÍ KONCERT V ČESKÉM CENTRU. 

STAROSTA STOCKHOLMU BENY ANDERSSON PODEPISUJE NÁVŠTĚVNÍ 
KNIHU ČESKÉHO CENTRA STOCKHOLM. 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 100 IKON ČESKÉHO DESIGNU. ZDENKA FANTLOVÁ S ŘEDITELEM ČC JAROSLAVEM 
KANTŮRKEM. 
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ĎÁBLOVA BIBLE UKONČÍ VÁLKU 
Motto:  
Je lépe si vyměňovat knihy než dělové koule 
 
Nad meandrem Vltavy, před Pražským hradem, ty-
čí se návrší, jemuž se říká Petřín, píši větu vzorné-
ho žáka ze slohového úkolu. Petřín se sice tyčí před 
Pražským hradem, nebo se také tyčí za Pražským 
hradem, to záleží na postavení pozorovatele, nebo 
předpokládaného vzorného žáka. Petřín se tyčí 
a Pražané si toho valně nevšímají, ani turisté nepo-
važují kopec za nikterak zvláště vhodný obdivu, tu-
risté projdou Prašnou branou, Celetnou ulicí, na 
Staroměstské náměstí, vedeni generalissimem se 
vztyčeným deštníkem, válečným praporem turistů 
(povětšinou to bývá generalissimka, slečna nebo 
paní průvodkyně), přes Karlův most vysupí voj pod 
praporcem deštníku na Hrad a tam jej pohltí ka-
tedrála, obrazárna a dole kdesi na Starém Městě 
nebo Malé Straně hostinec. Cestou se turisté dozví, 
že kráčeli Královskou korunovační cestou, že na ro-
hu Celetné ulice je dům U černé Matky boží, pa-
mátka na templáře, které sem povolali, aby hájili 
kamenný most z jedné strany, zatímco bojovní 
mniši Maltézané měli podobný úkol na druhém 
břehu řeky, u Mostecké věže se na ně nepodívá 
bronzový císař Karel IV., Otec vlasti, protože se dí-
vá kamsi do minulosti nebo budoucnosti, nebo 
kam se tak vědoucí císařové dívají. Neboť jim na 
bedrech leží osud vlasti, národa, Evropy a jak je pa-
trno z kamenného poselství věže – musí se souběž-
ně starat o tři sféry – pozemskou, královskou a ne-
beskou, což není žádná legrace, nýbrž poslání. A to 
na tisíciletí. 

Karlovi IV. tedy leží na bedrech, na bedrech 
bronzových, sám osud, turistům zase leží na srdci, 
kam a na co půjdou na oběd a průvodci po milionté 
řeknou, že tady je cosi náramně pamětihodného, 
což nic není proti tomu, jak pamětihodné je to 
hned tady naproti. Praporečníci deštníků ukazují 
domy, kde se velikáni narodili, žili i zemřeli, tvořili 
a pracovali usilovně na roli národa dědičné. Zají-
mavé je, že v takových promluvách většinou nejsou 
žádné zajímavé informace, pochybuji, že by prů-
vodci oznamovali turistům, velvyslancům světa: „A 
zde v tomto domě, kde žil a tvořil náš národní ne-
zapomenutelný básník, který sám sebe nazýval až 
v přehnané skromnosti Geniálním Gigantem (dále 
jen GG), žila v těch časech domovnice, paní Voráč-
ková, jež bardovi noc co noc odemykala dům, když 
se národní Poeta vracel z hostince U Glaubiců. A té 
dluží dodnes asi 100 zlatých, neboť básník nerad 
dával spropitné. Jednou prý namísto ponižujícího 
spropitného věnoval paní Voráčkové útržek své no-
vé poemy, napsaný narychlo v hostinci na ubrou-
sek s tím, jak se ráčil vyjádřit, že paní Voráčková 
získává hotový poklad, neboť jednoho dne ji nakla-
datelé zahrnou přízní a bohatstvím, jen aby když 
jim dá těch pár načmáraných slov opsat. Paní Vo-
ráčková pravila, že by raději nějakou tu minci 

a také dodala, kterak neví o co tam jde, na tom 
ubrousku, a Národní literát odvětil, po krátkém 
zkoumání, že on také ne, protože to po sobě nemů-
že přečíst a vůbec, většinou, když mu vydají sbírku 
básní, už ani neví, co tím vlastně myslel – a že by 
ho taky moc zajímalo. Tedy – co tím myslel.“ 

Podobné řeči průvodcové s deštníky, aby se jim 
svěření turisté neztratili, ovšem nevedou, vedou ře-
či o velkoleposti, nesmrtelnosti a nezapomenutel-
nosti a turisté všechno zapomenou už u toho kýže-
ného oběda a doma vzpomínají spíše na pivo, čes-
kou národní slávu. Dokladem toho je prožitá his-
torka, kdy mne dvě německé turistky zcela upřím-
ně žádaly o vysvětlení, proč vedle toho Jana Husa, 
o němž jsem jim jedovatě sdělil, že byl upálen 
u nich v Kostnici, nepostavíme také Alexandra 
Dubčeka. Kolektivní historickou vinu nikterak ne-
pociťovaly, protože je uklidnilo sdělení, že Mistr 
Jan byl „upálen už dávno tomu“, ale na Dubčekovi 
trvaly, protože ho znaly z vyprávění a věděly o jeho 
historickém utrpení, když mu ublížil jeho kamarád 
Brežněv z Moskvy. O tom, že ublížil především 
nám ten pan Brežněv, se jaksi nezmiňovaly 
a nepohnul s nimi ani argument, že Jan Hus trpěl 
pro Pravdu, neboť pravily, že to pan Dubček taky. 
A zeptaly se, kde v Praze čepují nejlepší pivo. 

To všechno vyprávím proto, že si zkrátka málo-
kdo málokdy všimne vrchu Petřín. Jak kdysi napsal 
Karel Čapek, ve svém rodném městě se lidé dívají 
tak nanejvýše do úrovně prvního patra. 

A to je Petřín tak slavný, že má dokonce svou 
planetku, kterou objevil dr. Petr Pravec v roce 1997 
a právem první noci ji později nazval „Petřínpra-
gensis“. Planetka byla pokřtěna 9. května roku 
2001 a obdržela číslo 1681. To je informace pro tu-
risty, kteří by to nevydrželi a jeli se do vesmíru za 
planetkou podívat, aby nemuseli bloudit. 

„Jo – 1681?“ řeknou Marťané, „tak to je takhle 
doleva, u Venuše zahnout a za hospodou na Jupite-
ru doprava a jste tam.“ Planetku lze spatřit na in-
ternetu. Vypadá jako burský oříšek a přitažlivě ro-
tuje. Kdybych to vyprávěl těm dvěma německým 
turistkám, určitě by se zeptaly, zda na planetce Pet-
řínpragensis, číslo jednací 1681, hodlá pražský 
magistrát postavit sochu Alexandra Dubčeka. Te-
dy, pokud tam už nestojí. 

Petřínští zahradníci a hvězdáři, tak to tam píší 
členové toho poetického spolku, vydávají interne-
tové stránky. Je na nich hned v úvodu trochu mys-
tický obraz Petřínské rozhledny, pětinásobné 
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zmenšeniny Eiffelovky, ale dali jsme si tu práci 
a vrchol je ve stejné nadmořské výšce. A stojí tam 
napsáno, že Petřín je výšková dominanta Prahy, 
kde my zvědaví turisté i neturisté nalezneme ro-
mantickou rozhlednu, strmou lanovku, zadumanou 
hvězdárnu a také „sochy českých velikánů.“ Ani 
slovo o tom, že vedle rozhledny stojí bludiště, 
v replice malého středověkého hradu s devíti věže-
mi. Hledal jsem v tom jakousi artušovskou symbo-
liku, ale je to poetičtější – každá věž nese jméno 
jednoho z řemeslníků, kteří pavilon stavěli. A tam 
se na věky věků bojuje. Je tady dioráma bitvy 
Švédů s Pražany na Karlově mostě. Na obraze boju-
jí nepřetržitě už od roku 1891, od Světové výstavy 
a co je na tom pozoruhodné je to, že naši předci 
o Švédech v Praze a bitvách roku 1648 v našem 
hlavním městě dost dumali. Literáti psali hry 
i zpěvohry, romány i články, namalovali jsme si do-
konce dioráma, abychom nikdy nezapomněli na 
památnou bitvu u Mostecké věže. 

Bílá hora a třicetiletá válka zjevně ještě hodně 
19. století vzrušovaly, zatímco ve století s pořado-
vým číslem 20 jsme se propracovali k dnešku, kdy 
nabídka pamětihodností vyzdvihne romantickou 
rozhlednu, strmou lanovku a zadumanou hvězdár-
nu, které se prý říkalo „Lovec komet“, ale po Švé-
dech jakoby se paměť slehla. Což zase není tak do-
slova pravda, i v poslední době vyšla celá řada zají-
mavých historických knih, mezi nimi i vzácnost. 
Zápisky Jana Norberta Zatočila z Löwenburgu, pří-
mého účastníka bojů o Malou Stranu a Nové Město 
pražské, deník, který autenticitou zápisků nemá 
konkurenci. Dokládá, jak se tehdejší války, přes 
veškerou brutalitu vedly kavalírsky. Válčící strany 
přerušovaly bitky, Pražané oznamovali Švédům, že 
mají zraněné a žádali o švédského lékaře, který 
skutečně přišel a ošetřoval nepřátelské bojovníky. 
Načež, jako kdyby to bylo boxerské sportovní utká-
ní se obě strany opět do sebe pustily a postaraly se 
o další práci pro nejzaměstnanějšího muže dne – 
lékaře ze Švédska. 

A našim uším a očím uvyklým na průmyslové 
vedení moderních válek a věčnou válku teroristic-
kou mnohá svědectví zní spíše romanticky než bo-
jově. Jezuita v Klementinu například 20. srpna 
1648, což byl čtvrtek, zapsal: 

„Generál Colloredo, Ouchheim, Contl a 
plukovníci Příchovský a Rochau poobědvali 
v koleji. Byl před ně předveden studující lo-
giky Werner kvůli náhodnému zabití vojá-
ka, a jsa dosud chlapcem, byl jimi podmíně-
ně osvobozen… Studující logiky Cometa za-
střelil v noci omylem dva přátelské plavce, 
přesto byl pochválen a odměněn.“ 

Podle jaké juristické válečné logiky se takové 
rychlé soudy konaly už dnes těžko pochopíme, kro-
mě toho, že šlechtický nadhled a velkorysost musí 
dějiny i my ocenit. Doufám, že Werner i Cometa 
řádně dostudovali. 

Nejvšednější život a to je nejpatrnější z celého 
válečného deníku švédského obléhání Prahy se stal 
součástí krvavých bojů a bitek, tak jako se válka 
stala jen jednou částí všedního dne. A povětšinou 

se obě stránky všednodenosti nedaly ani rozeznat. 
Tak si čteme, že 12. července 1648, v originále 12. 
srpna 1648, feria quarta: 

„Comedit in collegio excellentissimus co-
mes Bucheim. Venit studiosus ex Parva Par-
te Pruina… V koleji pojedl Jeho Excelence 
hrabě Puchheim. Z Malé Strany přišel stu-
dent Pruina. Přišlo několik našich sluhů 
z Tuchoměřic se syrečky. Silná střelba proti 
Malému ostrovu jako v jiných nocích. Stu-
dent (zemřelý) jménem Pohnan byl po-
hřben s velkou slávou. Pohřeb doprovodili 
pěšky generálové.“ 

Nevím, jestli by na kamenném památníku toho 
dne mělo nemělo vytesáno, že Tuchoměřičtí neza-
pomněli na syrečky pro udatné obránce Prahy: 
„Venerunt nostri aliquot famuli Tuchomericio cum 
caseolis.“ 

Nebo by na památníku měla být spíše připo-
mínka časů, kdy ještě generálové neřídili masakry 
z betonových bunkrů od obrazovek počítačů, ale 
kráčeli pěšky: „Generales pedites comitati sunt fu-
nus.“ 

 
Tolik tedy Korespondenční lístek pro Sever-
ské listy. 

 
Původně jsem chtěl krátce napsat: 

Zdařilo se. Premiéři obou zemí – Švédska 
a České republiky se dohodli o zapůjčení Codexu 
Gigas (Ďábelské bible), dost možná nejvýznamněj-
ší knihy českého písemnictví a Národní knihovna 
v Praze uspořádá na jaře roku 2007 výstavu 
v Klementinu. Český rozhlas, stanice Leonardo se 
stal mediálním partnerem tohoto jistě záslužného 
projektu a tak mi nedalo a vytkl jsem si, jako vždy, 
skromný cíl. Dočetl jsem se, že po podepsání Vest-
fálského míru, který obě znepřátelené strany dost 
nepřátelsky signovaly každá jinde, neboť se už zjev-
ně po těch třiceti letech nemohly ani vidět, se ještě 
dlouho válčilo dál. Rozhodl jsem se tedy skromně 
přispět k definitivnímu ukončení třicetileté války 
rozsáhlým rozhlasovým seriálem, což by mohla 
symbolicky učinit právě chystaná expozice Národní 
knihovny. Panu generálnímu řediteli Národní 
knihovny Vlastimilu Ježkovi jsem to ještě neřekl, 
knížeti Schwarzenbergovi jsem to už naznačil 
(nenápadně) jako příští téma u kafe ve Slávii, dr. 
Jiřímu Grygarovi, předsedovi Učené společnosti 
České republiky jsem také ještě neřekl, že bych s 
historiky z této elitní instituce rád pravidelně spo-
lupracoval, jakož i s Akademií věd a vědci z jiných 
společností rovněž. Zkrátka, požádal jsem o spolu-
práci i redakci Severských listů a krajany ve Švéd-
sku, kteří se ozvali expresně a ochotně, což je jed-
nak důvod k poděkování, jednak naděje, že s tou 
třicetiletou válkou skutečně jednou pro vždy 
v Klementinu při vernisáži výstavy, kde bude Ďáb-
lova bible po 360 letech (téměř) opět v Praze, rázně 
skoncujeme. 

Karel Moudrý, Český Rozhlas Leonardo 
březen 2006 
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ERLEND LOE: NAIVNÍ. SUPER. 

Erlend Loe – Naivní. Super. 
Přeložila Kateřina Krištůfková. 1. vydá-
ní, vydalo nakladatelství Doplněk v roce 
2005. ISBN: 80-7239-189-5, 224 stran, 
20x14cm, česky, vázaná vazba. Cena: 210 
Kč, na Internetu (www.kosmas.cz) 
v lednu 2006 za 189 Kč. 

Když jsem si přečetl prózu současného nor-
ského autora Erlenda Loea Naivní. Super., 
v duchu jsem si ji sám pro sebe zcharakterizoval 
jako „malou knížku o velkých věcech“. Pak jsem 
se podíval na záložku a zjistil jsem, že nejsem 
vůbec originální: tam se totiž o ní mluví jako o 
„jednoduchém románu o složitých věcech“. Na 
druhé straně mě ovšem potěšilo, že jsme se 
s autorkou záložky ve svém hodnocení takhle 
skoro shodli. A že patrně nejsme jediní. 

Erlend Loe patří k mladé spisovatelské generaci, 
která se zřejmě rozhodla reagovat na složité postmoder-
ní labyrinty co největší jednoduchostí a srozumitelností. 
Narodil se roku 1969, a jak uvádí na svých webových 
stránkách, prošel několika školkami a školami, studoval 
filmovou vědu, srovnávací literatury a scenáristiku. De-
butoval v roce 1993 titulem Uchvácen ženou, píše také 
knihy pro děti, má přítelkyni, syna, bratra, matku, otce 
a několik přátel a známých. 

Stejnou lakoničností jako Loeův životopis se vyzna-
čuje i zmíněný román Naivní. Super. z roku 1996. Je to 
jakási životní bilance a zároveň návod na život mladého 
muže, který poněkud tápe v dnešním moderním světě 
a snaží se v něm zorientovat. Ne že by hledal a nacházel 
jednoznačné odpovědi na zásadní životní otázky, spíš si 
jen ujasňuje svou stávající situaci. Činí tak nejčastěji po-
mocí různých tabulek, seznamů a výčtů, jako je napří-
klad tento: 

Člověk, který váží 70 kilo, obsahuje mimo jiné: 
– 45 litrů vody, 
– dostatek vápna na vybílení jednoho kurníku, 
– dost fosforu na 2 200 zápalek, 
– tuk na asi 70 kusů mýdel, 
– železo na jeden dvoupalcový hřebík, 
– uhlík na 9 000 tuh do tužky, 
– lžíci hořčíku. 

K tomu protagonista dodává: „Vážím víc než 70 ki-
lo.“ 

Jak vidno, kromě lakoničnosti lze tohle milé dílko 
opatřit také přívlastky „příjemně naivní“, „vtipné“, 
„lidsky chápavé“. A bezpochyby také „svěží“. Což ostat-
ně platí i o českém překladu Kateřiny Krištůfkové. 

Celkem byla kniha přeložena už do více než dvou de-
sítek jazyků a stala se prvním norským románem, jehož 
anglický překlad zařadila do své globální internetové 
knihovny společnost Google. U nás vyšla v brněnském 
nakladatelství Doplněk, které se vytáhlo už před dvěma 
lety, když vydalo velký opus Larse Saabyeho Christense-
na Poloviční bratr. Je chvályhodné, že v dnešní době, 
kdy se mnohé nakladatelské domy z ekonomických dů-
vodů bojí vydávat tituly malých literatur, Doplněk sází 
na nové, u nás dosud nepublikované norské spisovatele. 
K českému vydání Loeova románu mám jen jednu drob-
nou připomínku: k textu připojený slovníček anglických 
výrazů je v dnešní době už poněkud redundantní, ba 
snad až nechtěně kouzelný. Osobně bych dal přednost 
krátkému doslovu, který by obsahoval detailnější infor-
mace o spisovatelovi a jeho tvorbě. 

Zbyněk Černík 
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kolegové z kriminálky odkrývají kousek po kousku 
okolnosti dávného surového zločinu a vnášejí svět-
lo do lidské tragédie, která zasahuje až do přítom-
nosti. A zatímco se Erlendur zabývá hrůzami nená-
vratně minulých časů, jeho dcera Eva Lind bojuje 
na jednotce intenzivní péče o život… Zajímavostí je 
paralelní průběh děje minulého a současného, tak-
že čtenář zná totožnost oběti i motiv dříve než kri-
minalisté. 

HLAS 
Každoročně proudí do Reykjavíku o Vánocích 

turisté prožít vánoční svátky jinak… Když je ale ve 
sklepě renomovaného reykjavíckého hotelu nale-
zen uškrcený vrátný, zdá se být po idyle. Záhadnou 
vraždu muže v převleku Santa Clause má Erlendur 
spolu s kolegy z reykjavícké kriminálky vyřešit tak, 
aby nepoplašili váženou mezinárodní klientelu ho-
telu. Pobyt na Islandu nesmí být stresující a příliš 
dobrodružný! Smrt starého muže se vlastně nikoho 
nedotkla, nikdo se s ním nestýkal. Kdo tedy měl zá-
jem odstranit starého samotáře? Aby snáze odhalil 
stopu, ubytuje se Erlendur přechodně v hotelu 
a opět zjišťuje, že nitky vedou hluboko do minulos-
ti. 

SMRTÍCÍ INTRIKY         novinka !!novinka !!novinka !!novinka !! 

V těchto dnech vychá-
zí čtvrtá kniha téhož 
autora s názvem Smr-
tící intriky. Betty ovlá-
dá muže zvláštním 
kouzlem – je to fem-
me fatale a nezastaví 
se před ničím. Dlouho 
držela v osidlech bo-
hatého rejdaře, ten 
však posléze, znechu-
cen tím, že není jedi-
ný, hodlá poměr 
ukončit a Betty musí 
jednat. A to brzy, do-
kud zní závěť v její 
prospěch. 

 
 
 

Eva Kadlecová (redakčně doplněno) 
autorka je členkou Severské společnosti  

 
Arnaldur Indriðason: Smrtící intriky 
ISBN 80-243-2200-5, 240 stran, vázáno, 
209 Kč. Pokud knížku neseženete u svého 
knihkupce, dá se objednat přímo ve vydava-
telství MOBA, zasílatelská služba, Kotlářská 
53, 602 00 Brno nebo na Internetu na adre-
se www.mobaknihy.cz. 

O kriminálních románech islandského autora Ar-
naldura Indriðasona se na stránkách Severských 
listů již psalo. Již tři jeho knížky vydalo nakladatel-
ství Moravská Bastei MOBA v edici Severská krimi 
(2004 a 2005). Bohužel však nejde o původní pře-
klady z islandštiny, ale z němčiny (přel. Helena 
Smolaková), nepřesností v islandských reáliích 
a jménech si však všimne jen málokdo. Spíše než 
moderní kriminální romány připomínají staré is-
landské ságy. Hlavním a společným rysem totiž je 
jednak skutečnost, že role obětí a viníků nemusí 
být vymezeny jednoznačně a jednak to, že ve všech 
případech sahají kořeny zločinu daleko do minu-
losti a samotný čin je spíše nevyhnutelnou mstou 
než prostým aktem násilí, což se zdá být pro Islan-
ďany typické. 

ARNALDUR INDRIÐASON 
Arnaldur Indriðason (*1961) patří ve své vlasti 

k předním autorům žánru a jeho kriminální romá-
ny jsou vysoce hodnoceny. Podle německého inter-
netového serveru Krimi-Couch.de patří mezi pat-
náct nejoblíbenějších autorů krimi románů. Praco-
val jako novinář a filmový kritik u největších is-
landských novin Morgunblaðid. Dnes žije jako spi-
sovatel na volné noze v Reykjavíku a s velkým 
úspěchem vydává své romány. Severní blata, první 
z románů, v nichž vystupuje komisař Erlendur, ob-
držela v roce 2002 prestižní cenu Glasnyckel 
(Skleněný klíč), udělovanou každoročně nejlepší 
severské detektivce. Jeho druhý detektivní román 
Dech smrti byl nominován na tuto cenu v roce 
2003. 

SEVERNÍ BLATA 
Na počátku to vypadalo jako úplně obyčejná 

vražda. Ve svém bytě na předměstí Reykjavíku byl 
nalezen mrtvý starý muž a nikdo se nenamáhal za-
krývat stopy či předstírat, že zemřel vlastní rukou. 
Případem je pověřen komisař Erlendur Sveinson 
z reykjavícké kriminálky. Mrtvý žil sám a neměl ni-
koho blízkého, sousedé nevědí nic. Jediným vodít-
kem tedy zůstává podivný vzkaz „JÁ jsem ON“ na-
lezený u těla a malá amatérská fotografie dětského 
hrobu ve věcech nebožtíka. Složité pátrání po to-
tožnosti dívenky, která zemřela před třiceti lety, za-
vede vyšetřovatele na stopu dávných zločinů 
a odkryje nitky k dalším možným aktérům drama-
tu, jež začalo před desítkami let a zřejmě právě kul-
minuje. Vskutku, vražda objevená na prvních 
stránkách románu není jediná, a než se kriminalis-
té doberou pravdy, musí osvědčit hodně trpělivosti 
a invence. 

DECH SMRTI 
Ve stavební jámě na předměstí Reykjavíku vy-

kopou lidské kosti. Kdo je mrtvý, který tu zpráchni-
věl? Byl skutečně pohřben zaživa? Erlendur a jeho 

DETEKTIVKY A. INDRIÐASONA 
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DOKTORSKÉ STUDIUM 
FINSKO 

Ve Finsku je udělován jen jeden druh doktor-
ských hodností, a to na úrovni PhD. Před nedávný-
mi zákonnými úpravami bylo předpokladem pro 
doktorské studium získání magisterského stupně 
a navíc ještě absolvování postgraduálního studia 
zakončeného tzv. litentiate. Zřejmě proto je ve Fin-
sku dosud relativně málo doktorů. V současné do-
bě se lze na doktorské studium hlásit již po ukon-
čení magisterského studia s tím, že jeho dokončení 
vyžaduje nejméně čtyři roky. Ani nyní však 
o doktorské studium není příliš velký zájem, neboť 
firmy jako Nokia nabízejí čerstvým vysokoškolá-
kům takové platy, že ze škol odsávají nejen poten-
ciální doktorandy, ale dokonce i studenty základní-
ho studia ještě před jeho dokončením. 

Doktorské studium je ve Finsku řízeno centrál-
ně ministerstvem školství, přičemž v každém 
z dvaceti oborů, do nichž je rozděleno, podléhá sa-
mostatné vyhlášce. Ta pro daný obor stanoví cíle 
studia, předměty studia i jejich rozsah a minimální 
požadavky na absolventy. Zájemci o studium však 
neprocházejí žádným přijímacím řízením, ani ne-
podléhají žádným kvótám (zřejmě pro malý zájem 
o toto studium). Doktorské studium lze absolvovat 
i ve výzkumných ústavech, pouze univerzity jsou 
však oprávněny udělovat doktorské tituly. Studen-
tům jsou k dispozici stipendia poskytovaná minis-
terstvem školství a Finskou akademií. 

DÁNSKO 
V Dánsku došlo v první polovině devadesátých 

let k velmi zásadní reformě doktorského i celého 
vysokoškolského studia. Do té doby bylo na dán-
ských technických univerzitách jen velmi málo pro-
fesorů s titulem PhD. Ti z nich, kteří v té době ne-
mohli prokázat dostatečnou vědeckovýzkumnou 
činnost, byli nuceni ze škol odejít. Na rozdíl od Fin-
ska program organizace doktorského studia je zále-
žitostí jednotlivých univerzit, ministerstvo školství 
je pouze schvaluje. Doktorské studium trvá po pě-
tiletém magisterském studiu tři roky, po tří–, resp. 
čtyřletém bakalářském studiu trvá pět, resp. čtyři 
roky. Doktorské diplomy jsou v dánštině i 
v angličtině, a kromě oboru studia uvádějí řadu 
podrobností o studijním programu absolventa. 
Kromě PhD je v Dánsku udělována ještě vyšší dok-
torská hodnost, tzv. doktorgrad, s diplomem v lati-
ně. 

Dánská vláda zavedla několik různých schémat 
financování doktorského studia při zaměstnání 
doktorandů ať již na univerzitě nebo v některém 
průmyslovém podniku či v jiné organizaci. Velmi 
se osvědčil zejména tzv. Dánský program průmys-
lového partnerství, který dánská vláda vyhlásila ve 
snaze podpořit inovační úsilí a soutěžeschopnost 
průmyslu. Cílem partnerství je prostřednictvím 
doktorského studia usnadnit přenos znalostí 

z univerzit do průmyslových podniků. Program je 
financován ministerstvem průmyslu a obchodu 
a administrativně je spravován zvláštní komisí při 
Dánské akademii technických věd (ATV). 

Podnik, který má o program zájem, předloží ko-
misi ATV předběžný návrh výzkumného projektu. 
Po schválení tohoto návrhu si podnik najde zájem-
ce o doktorské studium spojené s řešením tohoto 
projektu a zaměstná jej takovým způsobem, aby se 
po dobu svého doktorského studia (3–4 roky) stu-
diu mohl věnovat na plný úvazek. Současně podnik 
uzavře dohodu s některým univerzitním profeso-
rem, který je ochoten tohoto doktoranda školit. 
Podnik pak společně s příslušnou univerzitou podá 
žádost o finanční podporu. Doktorské studium 
doktoranda probíhá podle studijních předpisů uni-
verzity s tím, že podléhá dohledu skupiny externích 
examinátorů schválených komisí ATV, přičemž ale-
spoň jeden člen této skupiny zastupuje podnik. 

V rámci finanční podpory poskytované v tomto 
programu podnik pro doktoranda získá 50 procent 
jeho platu (druhou polovičku mu hradí podnik), 
a dále určitou částku na jeho cestovné, na konfe-
renční poplatky apod. i příspěvek na jeho ubytová-
ní. Univerzitě jsou hrazeny zvýšené náklady spoje-
né se školením doktoranda. Podmínkou udělení 
podpory je předložení konečné verze studijního 
plánu doktoranda komisi ATV šest měsíců po zahá-
jení jeho doktorského studia. Studijní plán má 
doktorandovi umožnit, aby se věnoval řešení vý-
zkumného projektu až po využití jeho výsledků 
v praxi. Rovněž se předpokládá účast doktoranda 
v jednoměsíčním manažerském kurzu (organizo-
vaném ATV). 

ŠVÉDSKO 
Doktorské studium ve Švédsku se od ostatních 

skandinávských zemí liší především tím, že jednot-
livé školy přijímají jen tolik doktorandů, kolik jich 
mohou zaměstnat v rámci svého výzkumu a výuky. 
Švédské univerzity vyvíjejí značné úsilí při náboru 
studentů do základního studia proto, aby si z nich 
později mohli vybírat ty nejtalentovanější 
k doktorskému studiu. Např. univerzita v Lundu v 
rámci takovéhoto náboru každoročně pořádá tech-
nickou soutěž středoškoláků. V současné době však 
podstatná část absolventů doktorského studia 
údajně odchází hledat si zaměstnání v zahraničí, 
kde pro ně jsou výhodnější mzdové podmínky než 
doma ve Švédsku. 

Zdroj: doc. Ing. Heřman Mann, DrSc 
Přizpůsobení doktorského studia v technických 

 oborech standardům EU – Praha 1999 
(http://virtual.cvut.cz/doctors) 
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EXPEDICE LUNDI 
Nenápadná tečka na mapě Evropy, archi-

pelag v severním Atlantiku, malý kus země 
bičovaný vlnami a větrem. Osmnáct ostro-
vů, o nichž statistiky hlásají, že zde tři sta 
dní v roce prší nebo sněží a letní průměrná 
teplota se pohybuje kolem 11°C. To jsou 
Faerské ostrovy. Spousta lidí vůbec neví, 
kde ostrovy leží, přestože patří k Evropě. 
Když jsme řekly, kam se chystáme, nikdo 
nechápal proč a ani pomalu nevěděl kam. 

FAERSKÉ OSTROVY 
Převážná většina turistů se zde ocitá tak trochu 

proti vlastní vůli. Při cestě z Dánska na Island tady 
povinně tráví dva dny čekáním na trajekt, který 
mezitím zajíždí do norského Bergenu. Jsou dychti-
ví islandských sopek, lávových polí, gejzírů 
V porovnání s turisticky známým Islandem z toho 
můžou Faery vycházet jako nezajímavá destinace. 

Vesničky plné barevných domků, potoky spada-
jící z hor, kopce plné ovcí, staré stezky značené ka-
mennými mužíky, křik mořských ptáků, kteří krou-
ží nad strmými útesy vyrůstajícími přímo z moře, 
příjemní a zvídaví lidé… takové jsou Faerské ostro-
vy pro ty, kdo mají na jejich poznání víc než dva 
dny. 

Ostrovy, přestože obydlené, civilizované a 
s vysokou životní úrovní, jsou vlastně divočinou. 
Např. při jakýchkoliv zdravotních problémech jsou 
k dispozici pouze tři nemocnice na celém souostro-
ví a pár ordinací. Záchrana helikoptérou je nejistá 
– faerské počasí je nevyzpytatelné a pro dopravu 
může znamenat značné komplikace. 

TUNELY SPOJUJÍ LIDI  
Na ostrově Vágar plánujeme přechod kopců ze 

Sørváguru přes Gásaðalur do dnes již opuštěných 
osad Víkar a Slætennes. V údolí ze tří stran uzavře-
ném horami, sedí vysoko na útesech vesnička Gá-
saðalur s patnácti obyvateli, donedávna skoro od-
říznutá od ostatního světa. Zásobování zde zajišťu-
je helikoptéra a poštu nosí pošťák třikrát týdně 
pěšky přes hory. Vydáváme se do Gásaðaluru po je-
ho stopách, což znamená překonat převýšení 500 
metrů. Osada je posledním místem na ostrovech 
bez silničního spojení. Nejen na pošťákově práci 
určitě mnoho změní tunel, na kterém se před dvě-
ma roky začalo pracovat. 

Po dvou hodinách máme stoupání za sebou. Ze 
sedla nad vesnicí hodnotíme náš další postup. Hus-
té nízké mraky valící se přes sedla nás odrazují od 
dalšího putování přes hory. Rozhodujeme se pro 
návrat do Sorváguru a pokud bude přát počasí, od-
jet trajektem na ostrov Mykines za papuchalky a 
dalším mořským ptactvem. 

Naše plány však mění šedivá dodávka se záhad-
ným cizincem. Nakonec se z něho vyklubal docela 
fajn Francouz. Jelikož neuměl anglicky, musela Ja-

na vytasit svoje znalosti francouzštiny. Využíváme 
jeho nabídky a necháváme se odvézt zdarma pod-
mořským tunelem na ostrov Streymøy. Tunel o 
délce 4940 metrů propojil v roce 2002 sousední 
ostrovy Vágar a Streymøy. 

VESNIČKA Z TITULNÍ STRANY  
Ráno musíme opět po svých. Včera jsme pře-

svědčovaly kapitána, aby nás vyložil ve vesničce 
Saksun a ušetřil nám tak den času. Jelikož zde není 
přístav, nechtěly jsme nakonec riskovat, že se při 
výskoku z lodi vykoupeme. Teprve na sklonku dne 
se přes hory do vesnice dostáváme. Dřevěná i ka-
menná stavení se střechami porostlými travou vy-
padají stejně jako na fotce z obálky mapy. Jen ta 
mlha chybí. Staré stavby vypovídají o faerském ži-
votě v minulosti. Máme pocit, jako bychom se ocit-
ly na konci světa. Záliv pod skanzenem a kamen-
ným kostelíkem byl dříve přírodním přístavem. 
Teď vidíme, že je zanesený pískem a kapitán ne-
lhal, po přístavu ani památky... 

 
autorky: J. Rutarová, R. Vlachová, A. Heřmánková 

foto: J. Rutarová a R. Vlachová 
Akce byla uskutečněna za podpory 

Outdoor magazinu a firmy Warmpeace 
v rámci projektu WOA (Warmpeace Outdoor Adventure) 

převzato z Outdoor magazinu http://www.ioutdoor.cz 

Celou reportáž naleznete na internetových  
stránkách Severských listů. 
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OTEVŘENÍ PRACOVNÍHO TRHU 
V lednu navštívil český premiér severské státy. 

Kromě jednání o hospodářské a ekonomické spolu-
práci bylo na pořadu i jednání o možnosti otevření 
pracovního trhu severských států českým obča-
nům. Po rozšíření Evropské unie většina tzv. sta-
rých států zavedla přechodná období, jejichž první 
etapa skončí v 30. dubna 2006. Teď by měla vy-
hodnotit situace a rozhodnout o tom, jak se bude 
postupovat v dalším období. Jediný severský stát, 
který přechodná období nezavedl, bylo Švédsko. Ve 
všeobecnosti se dá říci, že velká omezení čeští ob-
čané se sháněním práce v severských státech ne-
mají. Pouze je třeba dokázat, že na místo, o které 
má český občan zájem, nelze sehnat pracovníka z 
místního státu. 

Norsko není členem Evropské unie, je s ní ale 
úzce propojeno v Evropském hospodářském pro-
storu. Po setkání se svým českým protějškem Jiřím 
Paroubkem 11. ledna 2006 norský premiér Jens 
Stoltenberg prohlásil, že jeho vláda musí vyhodno-
tit dosavadní zkušenosti. O zrušení či ponechání 
přechodného omezení volného pohybu osob by 
mělo skandinávské království rozhodnout letos 
v květnu. Stoltenberg řekl, že jeho vláda nechce ni-
komu zakazovat hledat si v Norsku práci, ale musí 
si být jistá, že pracovníci z nových států EU budou 
mít v Norsku rovnocenné podmínky zaručující dů-
stojný život. 

Premiér Paroubek však považuje přechodná 
opatření spíše za psychologický problém – obavy 
z přílivu pracovníků ze střední a východní Evropy 
a zneužívání sociálního systému vyspělých evrop-
ských států jsou podle něho zbytečné. 

Češi, kteří si budou v Dánsku příště hledat za-
městnání, budou pracovní povolení možná získávat 
rychleji a bez zbytečných obstrukcí a administrativ-
ních průtahů. To zase slíbil Jiřímu Paroubkovi 
dánský premiér Anders Fogh Rasmussen po schůz-
ce 12. ledna2006. 

Rasmussen řekl, že by mělo být jasné na jaře, 
po vyhodnocení dvouletých zkušeností, zda jeho 
stát úplně otevře svůj pracovní trh. Novinářům pak 
opakoval oblíbenou formulku, že jeho země si chce 
být jistá, že pracovníci z nových států budou mít 
stejné podmínky jako dánští zaměstnanci. 
„Musíme si být jisti, že s nimi nebude zacházeno ja-
ko s občany druhé kategorie. To je myslím fér. Je 
to určitý způsob ochrany pracovníků z nových stá-
tů,“ uvedl. Smyslem přechodného omezení volného 
pohybu pracovních sil je podle něj vytvořit rovné 
a korektní podmínky pro všechny bez výjimky. 

Finsko se již rozhodlo, svůj pracovní trh v květ-
nu plně otevře. Komise finského ministerstva práce 
jednomyslně doporučila, aby Finsko neprodlužova-
lo přechodné období vztahující se na občany EU, 
říká se to v prohlášení vlády z 10. února 2006. 
Oznámení finské vlády přišlo dva dny poté, co Ev-
ropská komise vyzvala staré členské země, aby ote-
vřely své pracovní trhy unijním nováčkům. 

„Volný pohyb pracovních sil v rámci EU podpo-
ruje rozvoj Evropy,“ řekl finský premiér Matti Va-
nhanen koncem února při své návštěvě Prahy. 
„Jestliže se uzavřeme jen do své skořápky, můžeme 
si být jisti, že nás Asie předstihne,“ dodal. 

Zpráva, kterou vypracoval komisař pro zaměst-
nanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladi-
mír Špidla, se jednoznačně vyslovuje ve prospěch 
zrušení omezení volného pohybu pracovníků. 
Podle Komise neexistuje přímá vazba mezi velikos-
tí migračních toků a zavedením přechodných opat-
ření. Během sledovaného období nedošlo 
k razantnějšímu nárůstu počtu pracovníků 
z nových členských zemí. Nejvíce pracovníků ode-
šlo do Irska, Rakouska a Velké Británie, tato sku-
tečnost však přispěla k lepší výkonnosti pracovních 
trhů – a došlo i ke zvýšení příjmů států z daní 
a sociálních dávek, protože mnoho pracovníků svůj 
pracovní pobyt ve starých členských zemích legali-
zovalo. 

Michael Stanovský - leden a únor 2006 
zdroje: Radio Praha, www.EurActiv.cz 

TOTEM INDIÁNSKÉHO KMENE HAISLA 
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TOTEM SE VRACÍ DO KANADY 
Švédské Státní etnografické muzeum ve 

Stockholmu vrátilo 14. března 2006 kanadskému 
indiánskému kmenu Haisla totem starý 134 let. To-
tem dostalo v roce 1929 od švédského diplomata 
Olofa Hanssona působícího v Prince Rupertu 
v kanadské Kolumbii. 

Vedení muzea se rozhodlo odstranit dávnou ne-
spravedlnost. Vše totiž nasvědčuje tomu, že diplo-
mat získal totem stojící původně na volném pro-
stranství „nenáležitým způsobem“. Neexistují do-
klady o tom, že by Indiáni konzulovi totem prodali, 
jak tvrdil. 

Totem byl po jeho převezení do Švédska uložen 
v muzeu pod širým nebem a byl vystaven působení 
nepřízně počasí. Teprve v roce 1975 byl restauro-
ván a opraven v konzervátorských dílnách na 
Beckholmenu, ve stejných dílnách, ve kterých se 
připravovala k muzejní expozici i válečná loď Wa-
sa. V roce 1978 Švédové umístili zrestaurovaný to-
tem do expozice v muzeu. Když Etnografické muze-
um vybudovalo a v roce 1980 otevřelo novou gale-
rii určenou pro bohaté sbírky domorodého umění, 
byl totem přestěhován do dobře klimatizované 
a vytápěné centrální haly, která byla navržena prá-
vě pro takové účely ochrany velkolepých artefaktů. 

Potomci kanadských Indiánů objevili totem ve 
stockholmském muzeu v prosinci roku 1991. Při 
pátrání po totemu jim pomáhali i švédští Sámové 
Po návratu do Kanady začali potomci Indiánů pod-
nikat kroky k navrácení totemu zpět domů. Ve 
Švédsku se tyto aktivity nejprve nesetkaly s velkým 
pochopením, posléze však nelezly potřebnou spole-
čenskou a politickou podporu. Kanadská pracovní 
skupina se však musela ještě několikrát vypravit do 
Stockholmu, než byly dojednány podmínky navrá-
cení. Švédská vláda nakonec až roce 1994 souhlasi-
la s navrácením, ovšem za předpokladu, že budou 
dodrženy podmínky konzervace, klimatizace 
a zabezpečení vlastního totemu po jeho převezení 
zpět do Kanady. Snahy vyvrcholily za výrazného 
přispění švédských Sámů a za podpory společnosti 
Ecotrust Canada v květnu roku 2000, kdy se začala 
vyrábět první replika původního totemu. Ta byla 
vztyčena o dva roky později v kanadské Miskuuse. 
Druhou repliku vytvořili čtyři příslušníci indián-
ského kmene Haisla v loňském roce přímo ve 
Stockholmu. Ta nyní nahradí historický originál. 

V současné době je totem již na cestě do Kana-
dy. Nejprve bude uložen ve Vancouveru v Muzeu 
antropologie. V červenci se přemístí do školy 
v Kitimaatu. Předpokládá se jeho případné další 
přemístění do upravené společenské haly. 

„Jde pravděpodobně o první případ navrácení 
nějakého artefaktu domorodému etniku ze zemí 
mimo Severní Ameriku,“ říká Andrea Laforetová, 
ředitelka etnologického oddělení kanadského Mu-
zea civilizace. Většina ostatních původních artefak-
tů, která byla do Kanady navrácena ze Spojených 
států nebo z Evropy, skončila v kanadských mu-

zeích, tento totem vrací Švédsko přímo původním 
majitelům, indiánskému kmenu. 

Repatriovaný artefakt není jen obyčejný totem. 
Má bohatou, ale i tragickou historií. Byl zhotoven 
na památku obětí epiemie neštovic. V roce 1870 
postihla téměř celý národ Kitlope, který je dnes 
známý spíše jako indiánský kmen Haisla, velká epi-
demi které padlo za oběť mnoho lidí, především 
dětí. 

Traduje se historka o místním náčelníkovi a ša-
manovi Gupsgoloxovi, který byl velmi rozezlen ze 
ztráty všech svých dětí. Jednoho dne v lese narazil 
na Tsoodova ducha. Ten mu dal kamenný krystal 
a poručil mu jej spolknout u stromu, kde pohřbil 
své děti. Když Gupsgolox splnil Tsoodův příkaz, 
děti obživly. Na počest této události vyřezal Gups-
golox totem skládající ze tří částí. Nejvyšší část 
představuje Tsoodova ducha s kloboukem na hla-
vě, střední představuje zosobněného ducha medvě-
da Asoalgeta a spodní pak mytického medvěda 
grizzlyho, který žije pod vodou. 

Totem zhotovený v roce 1872 zůstal v Miskuuse 
do té doby, než jej objevil švédský diplomat. 
Hanssen usoudil, že by totem mohla být dobrá tro-
fej pro švédskou vládu. Mnoho let strávili přísluš-
níci kmene Haisla jeho opětovným hledáním. Sto-
py je nakonec dovedly do Stockholmu. Když Gups-
goloxova prapravnučka Louisa Smithová v muzejní 
hale totem uviděla, rozplakala se, přelezla zábradlí 
a objala jej. 

Projekt repatriace byl finačně podpořen Etno-
grafickým muzeem, švédskou i kanadskou vládou 
a řadou benefičních akcí. O celé akci byl natočen 
před třemi lety sedmdesátiminutový film. Kanad-
ské velvyslanectví v Stockholmu přispělo 12 tisíci 
dolary a kanadské ministerstvo kulturního dědictví 
27 tisíci dolary. Další finanční pomoc byla získána i 
z prodeje triček a dalších upomínkových předmětů. 

V Kanadě se připravují na léto veliké oslavy, 
účastní se jich příslušníci indiánského kmene Hais-
la, zástupci kanadské a švédské vlády, zástupci krá-
lovské rodiny a v neposlední řadě i původní obyva-
telé Švédska – Sámové. 

Michael Stanovský 
zdroje: denní tisk, haislatotem.org, Times Colonist 
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SEVERSKÉ LISTY PÁTRAJÍ 
Emigrace našich občanů z prvních let 

po únoru 1948 byla velmi tvrdá a těžká. 
Některé naše občany, kteří si nedovedli 
spojit svůj další život s poúnorovým reži-
mem, zavál osud i do severských států. 
Ale krásné, a dnes i bohaté Norsko, tak 
jak ho známe třeba z vyprávění emigrantů 
roku 1968, se patrně nedá s tím pováleč-
ným srovnávat. Poslyšte příběh jednoho 
našeho čtenáře. 

Znám životní příběh z reportáží člověka, kte-
rý tuto emigraci prožil. Byl to můj strýc. Své po-
střehy a životní příběhy mi z emigrace posílal 
různými cestami. Jsou dramatem těch lidí, kteří 
se pro emigraci rozhodli. Prožili velmi tvrdou 
a těžkou dobu svého života ve svobodném světě, 
po které tolik toužili. Jejich těžké životní osudy 
nebylo možno zveřejnit před „sametem“, tehdejší 
režim by jich stoprocentně zneužil propagačně ve 
svůj prospěch. Ani dnes není doba natolik přízni-
vá, abychom se mohli podívat pravdě úplně do 
očí. Některé pohledy a postřehy stále vyvolávají 
polemiku, obdobně jako u bratří Mašínů. 

Strýc mi přes velké překážky poslal řadu 
zpráv. Rád bych ještě nějaké informace získal 
a doplnil – hlavně v zájmu historické pravdy. 
Vím, že je už dost pozdě hledat pamětníky. Strýc 
zemřel již dávno a já také poznávám, že – jak se 
říká – „čas je běžec s dlouhým krokem“. Přesto si 
myslím, že naděje umírá poslední. Proto rád vyu-
žívám možnost napsat do časopisu, který čtou 
nejen naši čtenáři, kteří si evropský Sever tolik 
oblíbili, ale i celá řada krajanů usedlých 
v severských zemích. 

Můj strýc pan Miloslav Továrek odešel hned 
po Únoru 1948 za hranice. První rok strávil ve 
sběrných táborech v Německu. Tady prožil trpké 
rozčarování v partě vlivných 
a známých přátel, se kterými 
odcházel z republiky, v partě, 
kde byl i pan Ferdinand Pe-
routka. Pan Továrek ve svých 
zprávách zajímavě vystihl cha-
raktery lidí, jejich počínání 
a změny v jednání, když šlo do 
tuhého. Zažil a popsal hladové 
Vánoce našich emigrantů 
v poválečném Německu. 

Rok 1949 pak přinesl změ-
nu. Cesty emigrantů se začaly 
rozcházet podle kvót zemí, 
které naše emigranty přijíma-
ly. Miroslav Továrek se dostal, 
aniž o to měl výrazný zájem, 
do Norska, nejprve do Mjön-
dalen, později do Krokstadel-
vy a Drammenu. Dnes to jsou 
vlastně jakási západní před-
městí hlavního města Osla. 

Byl bych velice rád, kdyby se mi mohl ozvat 
kdokoliv, kdo zná nějaké podrobnosti o tehdejším 
pobytu a životě mého strýce, případně i o jeho přá-
telích. Obtížně se mi to dohledává. Strýc mi sice po 
nějakou dobu posílal krátké povídky a reportáže, 
bohužel však s konspiračním utajením jmen svých 
přátel a kamarádů. 

V Mjöndalen strýc pracoval patrně v místním 
gumárenském podniku, byl tu s dalšími dvěma Če-
chy. Bydlel v podnájmu u paní Eriksenové. Později 
se přestěhoval do Krokstadelvy a pracoval u firmy 
Fremand. Vánoce 1949 prožil na pozvání místní 
staré norské a zámožné rodiny. Vánoční hostiny se 
zúčastnil také majitel továrny na celulózu a zdejší 
statkář s dcerou, které bylo v té době asi 22 let. Ta, 
dnes již starší paní, by snad ještě mohla žít 
a pamatovat si… 

Pro naše emigranty byla v té době značným 
handicapem především řeč. Norsko patřilo mezi 
chudé státy Evropy, v tehdejší době to tam nebylo 
se znalostí angličtiny příliš slavné. Pokud se člověk 
chtěl opravdu dobře začlenit do místního života, 
norština byla bezpodmínečně nutná, to platí stále. 

Nakonec se však ukázalo, že pro strýce Mirka 
Továrka nebyla největším handicapem jeho nezna-
lost norštiny, ale nepřítel mnohem zrádnější. Trpěl 
anginou pectoris, asi se na ní podepsalo 
i místní drsnější klima, a také na ní 19. října 1961 
umírá. 

Protože jsem měl svého strýce velmi rád a i po 
tak dlouhé době na něj vzpomínám, potěšily by mě 
jakékoliv další informace o něm. Norsko jsem na-
vštívil, bohužel jsem se nedostal do oblasti, ve kte-
ré strýc žil a zemřel. 

Zdeněk Růžička 
zdenek.ruzicka@severskelisty.cz 

ilustrační foto Marcela Amblerová 
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SEVERSKÉ LISTY 
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU  
Předplatné časopisu na jeden rok (4 čísla) je v České re-
publice 165 Kč, do zahraničí 325 Kč (11 €). 
Objednávku nám pošlete na adresu administrace Sever-
ské listy, Dřenice 51, 537 01 Chrudim. Potřebujeme znát 
pouze adresu plátce a případně i adresu příjemce časopi-
su. Časopis můžete objednat také emailem na adrese 
predplatne@severskelisty.cz nebo na telefonním čísle 
603 538 168. Nejlépe je však časopis objednat elektro-
nickou cestou přes Internet na adrese 
www.severskelisty.cz/abonence. Další informace a zálo-
hovou fakturu Vám zašleme po přijetí objednávky. 
V redakci máme i omezený počet starších čísel Sever-
ských listů. Napište, zamailujte nebo nám zavolejte pro 
podrobnější informace. Starší čísla zasíláme za 20 Kč 
plus poštovné a balné. Co nám ještě zbývá naleznete také 
na Internetu na adrese www.severskelisty.cz/starsi. 

SEVERSKÁ SPOLEČNOST 
Členové Společnosti mají předplatné Severských listů 
zdarma v rámci svého členství. Časopis je jim zasílán po-
té, co uhradí roční členský příspěvek. 
Veškerou agendu Severské společnosti včetně rozesílání 
pozvánek vyřizuje sekretářka Severské společnosti Jana 
Kypová, tel: 234 683 555, 
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz 
Agendu brněnské pobočky vyřizuje její tajemnice  
Mgr. Věra Konrádová, tel: 543 240 728. 
 
PŘIHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Přihlášku si vyžádejte na adrese Severská společnost, 
Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15 nebo přes odkaz 
na Internetové stránce Severské společnosti 
www.severskaspolecnost.euweb.cz. Přihlášky a členské 
příspěvky vyřizuje sekretářka Severské společnosti Jana 
Kypová , tel: 234 683 555,  
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz. 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
Členské příspěvky byly stanoveny Valnou hromadou na 
200 Kč ročně, studenti a senioři v důchodu mají příspěv-
ky poloviční. Noví členové kromě ročních příspěvků platí 
ještě jednorázové zápisné ve stejné výši. 
 
SEVERSKÁ SPOLEČNOST NA INTERNETU 
Internetová adresa Severské společnosti je: 
www.severskaspolecnost.euweb.cz, 
email: info@severskaspolecnost.euweb.cz. 
 
KONTAKTY NA VEDENÍ SEV. SPOLEČNOSTI 
předsedkyně Marta Janíková: 
predseda@severskaspolecnost.euweb.cz 
vedoucí jednotlivých sekcí: 
danska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz  *) 
finska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz  *) 
islandska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
norska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
svedska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 

*)  Nemá běžně k emailu přístup, pokud mu pošlete zprávu 
emailem, bude vytištěna a předána k vyřízení v písemné for-
mě. 
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DO FINSKÝCH BAŽIN 
Finsko je nejen jedna z nejjezernatějších zemí, 

ale i nejbažinatější zemí na světě: přibližně třetinu 
jeho plochy pokrývají bažiny. To je velké procento, 
i přesto, že polovina z nich je odvodňována pro po-
třeby lesního hospodářství. Z těch zbývajících je 
173 chráněno jako maloplošné rezervace a mnohé 
další jsou součástí národních parků. 

Bažiny jsou náročným cílem výletů, chůze po 
měkkém povrchu je obtížnější než po pevné cestě 
a také vyhýbání se drobným jezírkům vyžaduje jis-
tou zkušenost. Na druhé straně chůze po měkkém 
povrchu je šetrná pro klouby. 

Každá sebemenší plocha rašelinné bažiny je 
charakterizována zvláštní vůní i jinými vlastnost-
mi, s jakými se jinde nesetkáme: svérázná avifau-
na, skladba motýlích druhů i rostlinstvo jsou mi-
mořádně bohaté. Běžně se zde setkáme s druhy, 
které jsou jinde v Evropě velmi vzácné: rosnatkou 
okrouhlolistou (fin. pyöreälehtikihokki, Drossera 
rotundifolia), vachtou trojlistou (fin. raate, Me-
nyanthes trifoliata), suchopýrem pochvatým (fin. 
tupasvilla, Eriophorum vaginatum) i mnoha dru-
hy ostřic. 

Velké plochy zrašelinělých jezer (finsky neva), 
pokryté travní vegetací, mají navíc ještě jednu 
vlastnost, která poskytuje nevšední zážitek: pohl-
cují zvuk. Usedneme-li v blízkosti takové plochy 
a soustředíme-li se, můžeme vnímat mimořádně 
hluboké ticho. 

V národních parcích je chůze bažinami obvykle 
povolena pouze po dřevěných chodníčcích, někde 
je možné si objednat i školeného průvodce. 

Václav Chvátal 

TYRNI - RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVITÝ 
Rakytník řešetlákovitý (fin. tyrni, Hippophae 

rhamnoides) je téměř zázračnou léčivou rostlinou. 
Vyskytuje se hojně zejména na pobřeží Botnického 
zálivu, Okouní zemi (Ahvenanmaa) a ostrovech již-
ního Finska. Z dosud neznámého důvodu však zce-
la chybí ve východní části archipelu (Itäinen saaris-
to). Oranžové plody rakytníku obsahují vitamín C 
v takovém množství, že k pokrytí denní potřeby to-
hoto vitamínu pro člověka postačí 7 gramů vyliso-
vané šťávy. Bylo také prokázáno snížení hladiny 
cholesterolu konzumací těchto plodů. Rakytníkový 
olej urychluje hojení povrchových poranění, vnitř-
ně pak pomáhá při léčení žaludečních a střevních 
stěn. 

Václav Chvátal  

BORŮVKY ZLEPŠUJÍ ZRAK 
Borůvka, temně modrý plod brusnice borůvky 

(fin. mustikka, Vaccinium myrtillus), je v lidovém 
léčitelství velmi oblíbena. Léčí se jí trávicí potíže 

a používá se i proti horečce. Za druhé světové války 
letci jedli mnoho borůvek, které jim svým vysokým 
obsahem vitamínu A zlepšovaly noční vidění. Mi-
moto tyto plody obsahují vitamíny B a C, hořčík, 
vápník. Zajímavým experimentem je přidání bo-
růvek do chlebového těsta – tento recept pochází 
od autora Kalevaly, lékaře Eliase Lönnrota. 

Václav Chvátal 
Autor je člen Severské společnosti, přírodovědec a lingvista 

LOVCI SMĚJÍ SKOLIT JEN 150 LED-
NÍCH MEDVĚDŮ 

Na severu a východě Grónska, poloautonomní-
ho dánského území, žije v současnosti asi 7500 led-
ních medvědů. 

Grónská vláda zavedla 23. února 2006 poprvé 
kvóty na lov ledních medvědů. Letos bude moci být 
na největším ostrově světa zastřeleno pouze 150 
těchto mohutných savců. Povolení zastřelit ledního 
medvěda navíc mají jen původní obyvatelé Grón-
ska s platným loveckým průkazem. Místní Inuité 
(Eskymáci) dosud zabíjeli ročně v průměru 250 
medvědů, jsou totiž žádanou kořistí kvůli kožeši-
nám i masu. 

Lední medvěd může být člověku velmi nebez-
pečný, zvláště pak má-li hlad. Je to jedna z mála 
šelem, která se člověka nebojí, naopak jej považuje 
za snadnou kořist. V místech častého výskytu led-
ních medvědů se nedoporučuje vycházet neozbro-
jen, někde, jako například na norských Špicber-
kách, to je i zakázáno. 

Lední medvědi jsou podle vědců ohroženi glo-
bálním oteplováním Země a hrozí jim vyhynutí. 
Medvěd je zvyklý se pohybovat po zamrzlém moři 
a ledových krách. Díky dnešnímu teplejšímu pod-
nebí moře v létě rozmrzá mnohem více na sever, 
než dříve, medvědi tak jsou nuceni přeplavat větší 
úseky volného moře, což je značně vysiluje. 

podle denního tisku, únor 2006 

ZAJÍC ZAÚTOČIL NA PSÍ SPŘEŽENÍ 
Velký a agresivní zajíc zaútočil na psí spřežení 

v Norsku. Wenche Offerdalová, která spřežení řídi-
la, řekla, že v životě neviděla nic podobného. „Když 
jsem jela se svými psy,“ řekla norskému deníku 
Nordlys, „tak jsme v oblasti Troms County narazili 
na velmi agresivního zajíce. Seděl deset metrů od 
stopy, očekávala jsem, že uteče a že po něm možná 
vyrazí psi. Mýlila jsem se,“ dodala Offerdalová. 

Namísto toho prý zajíc vyběhl vstříc smečce psů 
a skočil přímo doprostřed mezi ně. „Byla to ab-
surdní situace. Psi byli zcela šokovaní. Zajíc zíral 
na ně a oni zase něj, jak kdyby byli zmrzlí,“ vypově-
děla Offerdalová. 

Z ničeho nic prý zajíc z kruhu vyskočil, několik 
psů trefil tlapkami do čenichů a utekl zpět do lesa. 

podle www.novinky.cz, únor 2006 

ZE SEVERSKÉ PŘÍRODY 



OBRÁZKY Z ISLANDU 
V létě 2004 jsem se vypravil na několik let plánovanou cestu na Island. Po velkém vybírání jsem se roz-

hodl jet s tou cestovkou, pro kterou jezdí jako průvodce Jan Burian. Rád bych mu poděkoval za neuvěřitel-
ně krásný zážitek, celou cestu nám vyprávěl o islandské kultuře a četl nám mnoho ukázek z islandských ság. 
Ve spojení s hudbou, kterou jsem si vezl s sebou (King Crimson, Björk, J. S. Bach a další), to vytvořilo 
opravdu nezapomenutelné zážitky, v jejichž důsledku jsem se odstěhoval k polárnímu kruhu, do švédského 
města Luleå. Jan Burian nás na informativní schůzce před zájezdem varoval: „Island vás změní!“ A měl 
pravdu. 

TINGEYRAR - MÍSTO SE JMENUJE PODLE ZÁKONODÁRNÝCH 
SHROMÁŽDĚNÍ, KTERÁ SE ZDE KONALA V OBDOBÍ COM-
MONWEALTHU (930-1264). 

BESSASTADIR - KOSTEL, ZA NÍM PREZIDENTSKÁ REZIDENCE. 
V POZADÍ REYKJAVÍK.  

ÞINGVELLIR - DETAIL AMERICKÉ DESKY. OBLAST BYLA V RO-
CE 2004 ZAPSANÁ DO SEZNAMU PAMÁTEK UNESCO. 

KERID - LEŽÍ V ISLANDSKÉ ZÁPADNÍ VULKANICKÉ ZÓNĚ, KTE-
RÁ JDE PŘES VÝBĚŽEK REYKJANES A LEDOVEC LAN-
GJÖKULL.  

SELDALSFJALL - POHOŘÍ NA SILNICI Č.1 CESTOU DO AKUREYRI. VÝŠKA KOLEM 1100 M.  
DALŠÍ FOTOGRAFIE LUBOMÍRA NOVOTNÉHO Z ISLANDU I ŠVÉDSKA NALEZNETE NA INTERNETU - HTTP://WWW.NOHME.CZ 




