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14. ČERVNA 2006 – KINO & DIVADLO BLANÍK – SYMPATIE K DÁNSKÉ VLAJCE DANNEBROG 
ZLEVA MODERÁTOR JIŘÍ POSLUŠNÝ, ZÁSTUPCI DRUŽEBNÍCHMĚST, DÁNSKÝ VELVYSLANEC JØRGEN BØJER. 
 FOTO JIŘÍ BARTOŇ. 

14. ČERVNA 2006 – KINO & DIVADLO BLANÍK 
SYMPATIE K DÁNSKÉ VLAJCE DANNEBROG 
MODERÁTOR JIŘÍ POSLUŠNÝ FOTO JIŘÍ BARTOŇ. 

28. DUBNA 2006 – ZA POZNÁNÍM DO FINSKA, VYPRÁVĚNÍ 
ANTROPOLOGA PROF. EUGENA STROUHALA O STUDIJNÍM PO-
BYTU VE FINSKU DOPROVÁZENÉ DIAPOZITIVY. VIZ ČLÁNEK 
V LISTĚ NA STR. 5.  FOTO JIŘÍ BARTOŇ 
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6. dubna 2006 – Beseda s promítáním na téma Dánsko, Dáni a severská příroda s Břetislavem Kočem. 
Připravila pobočka Brno. 

28. dubna 2006 – Za poznáním do Finska, vyprávění antropologa prof. Eugena Strouhala o studijním 
pobytu ve Finsku doprovázené diapozitivy. Viz článek v listě na str. 5. Fotografie na protější straně. 

25. května 2006 – Společný koncert pěveckého sboru Röstrum z Göteborgu a Zpěváckého spolku Hlahol. 
Viz článek v listě na str. 4. 

8. června 2006 – Beseda o dánské ekonomice a vzájemných česko-dánských obchodních stycích 
s generálním ředitelem CzechTrade Ivanem Juklem. 

14. června 2006 – Kino & Divadlo Blaník – Sympatie k dánské vlajce Dannebrog ve spolupráci s KC Bal-
lerup a Scandinavian House v Praze. Fotografie na protější straně. 

17. června 2006 – Oslava svátku slunovratu – Midsommar na Brněnské přehradě. Připravila pobočka Br-
no. 

24. června 2006 – Zájezd do Ratibořic na výstavu Královský dvůr v Kodani – včera a dnes. O výstavě je 
článek v listě. 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
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Přestože je v Čechách a 
na Moravě více než 337 
sborů a vokálních ansám-
blů, jejich koncerty na-
vštěvuje výrazně užší 
okruh diváků než jiné hu-
dební žánry. Když jsme 
při prvním kontaktu sbo-
ru Röstrum z Göteborgu 
se Severskou společností 
tuto obavu vyslovili, člen 
sboru Anders Eriksson 
nám řekl: „Tak pojďme 
společně sborový zpěv 
zpopularizovat!“ 

Takové pobídce se nedalo 
než vyjít maximálně vstříc. 
Plné pochopení jsme nalezli 
u známého pražského spolku 
Hlahol. Jeho dirigent Roman 
Z. Novák a starostka Eva 
Rychlíková vytvořili prostor a 
díky obětavosti členů sboru – 
především Aleše Bieronského 
– vznikla přátelská a pohos-
tinná atmosféra nejen při 
koncertě, ale i po něm, kdy se 
oba sbory spolu s diváky sešly 
na malém občerstvení. 

Koncert v historických 
prostorách Zpěváckého spol-
ku Hlahol se konal s přispě-
ním a pod záštitou švédského 
velvyslance v Praze J. E. Ha-
ralda Fältha. Byl ukázkou 
nejen repertoáru obou účin-
kujících sborů, ale i různého 
pojetí přednesu. 

Švédští zpěváci se dostavi-
li do koncertního sálu bez-
prostředně po svém příjezdu 
autobusem do Prahy a vy-
zkoušeli si svůj program. Ve 
svém večerním vystoupení 
představili nejen díla švéd-
ských autorů, ale i jazzové 
rytmy, populární a muzikálo-
vé melodie. Písně, včetně 
tvorby světově známé skupi-
ny ABBA, byly v podání zpě-
váků z Göteborgu strhující. V 
rámci svého vystoupení před-
vedli něco, co naši posluchači 
sborových koncertů asi neče-
kali. Vedle vynikajícího vo-
kálního projevu to byl i pro-

ŠVÉDSKÉ HLAHOLENÍ V HLAHOLU 
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jev dramatický. Na výbornou zvládli zpěv a zároveň 
i složitý pohyb z podia až do hlediště. 

Zpěvácký spolek Hlahol, hostitel koncertu i neformál-
ního setkání zpěváků s publikem, letos slaví své 145. výro-
čí. Pěvecký sbor Röstrum z Göteborgu je proti Hlaholu tak 
mladý, jako člověk, který právě dovršil plnoletost. Základy 
sboru Röstrum sahají do roku 1988. Dnes má 48 členů, 
jsou to amatéři, kteří tvoří výbornou partu milující sboro-
vý zpěv. Na repertoáru mají celou škálu žánrů od klasické 
a sakrální tvorby přes jazz až k populárním 
a muzikálovým písním. Lví podíl na výkonu sboru má jeho 
umělecký vedoucí Magnus Ekman, který jej řídí od roku 
1996. On také při pražském vystoupení vedl sbor nefor-
málně s hravou lehkostí a humorem. 

Příjemný a hluboký umělecký zážitek i svěží uvolněnou 
atmosféru si účastníci mohli užívat i při společenské části 
setkání, při kterém se nejen občerstvili a vzájemně sezná-
mili, ale také si i společně zapívali. 

Díky porozumění a ochotě Zpěváckého spolku Hlahol, 
laskavé podpoře švédského velvyslanectví v Praze a umění 
obou sborů tak mohla Švédská sekce Severské společnosti 
připravit další zajímavou akci pro své členy. 

text: Pavel Dobrovský 
foto: Michael Stanovský 

 
PS: Po návratu švédských hostů zpět domů nám přišel 
tento dopis: 
Drazí přátelé, strávili jsme tři kouzelné dny ve Vašem 
krásném městě. Děkujeme za všechno, co pomohlo náš 
koncert v Praze uskutečnit, především za záštitu a podpo-
ru ze švédského velvyslanectví, za veškerou organizaci jak 
ze strany Severské společnosti, tak i přípravy a zajištění 
koncertu ze strany Hlaholu. Velmi si vážíme toho, že jsme 
mohli Prahu navštívit, seznámit se s Vámi a uspořádat 
koncert. Bylo pro nás ctí, že jsme mohli vystoupit společně 
s Hlaholem v sále s tak nádherným zvukem. Ceníme si 
i účasti vnímavého publika. Možná, že to byl začátek cesty 
k budoucímu společnému koncertu v Göteborgu. Všichni 
Vám přejeme pěkné léto a doufáme, že se ozvete. Sbor 
Röstrum. 
 
Společný koncert pěveckých sborů Hlahol a Röstrum ko-
naný pod záštitou velvyslance Švédského království 
v Praze J. E. pan Haralda Fältha se konal 25. května 
2006 od 19 hodin v hlavním sále sídla Zpěváckého spolku 
Hlahol. Na programu byla díla Steve Dobrogosze, Lin-
dberga, Simmsona, T. Gärdestada, Bellmana, R. Brober-
ga, Paul Simona, Wilhelma Peterson-Bergera, Huga Alf-
vena, skupiny ABBA, Allan Lewise, W. A. Mozarta, A. 
Dvořáka, A. C. Jobima a dalších. Sbory řídili Roman Z. 
Novák a Magnus Ekman. 

ZA POZNÁNÍM DO FINSKA 

Za poznáním do Finska jsme se vy-
dali za deštivého odpoledne v pátek 
28. dubna 2006 do Klubu Lávka pro-
střednictvím přednášky prof. MUDr. 
PhDr. Eugena Strouhala, DrSc. 

Prof. Strouhal nás provedl pomocí dia-
pozitivů celým Finskem, dlouhým přes 
1000 km, od jihu až k nejzazšímu severu, 
dokonce nás převedl přes hranice Finska 
až na konec Evropy na norský Nordkapp – 
a potom zpět do jižního Finska. 

Významný antropolog prof. Strouhal 
navštívil Finsko dvakrát. Poprvé přijel dí-
ky stipendiu posoudit antropologické sbír-
ky dr. Gustava Donnera ze súdánské Nu-
bie, podruhé si prodloužil pobyt, aby po-
znal finské přírodní krásy, hlavně však pa-
mátky kulturně historické. 

A tak jsme měli možnost shlédnout vý-
znamné budovy neoklasicismu v Helsin-
kách a okolí i nejnovější funkcionalistické 
stavby Alvara Aalta. Viděli jsme i kamenné 
a dřevěné kostely a jejich interiéry z dob 
dávno minulých. Dále jsme prošli městeč-
ko Tampere s pomníkem věnovaným ná-
rodnímu básníkovi Runenbergovi 
a putovali dále na sever podél západního 
břehu Botnického zálivu, přes výstavní 
město Vaasa a moderní město Oulu – až 
jsme se dostali na polární kruh do města 
Rovaniemi, které tvoří bránu do Lapon-
ska. Odtud jsme cestovali Laponskem, vší-
mali jsme si jeho zadumané pahorkovité 
krajiny, zvláštních pestrobarevných lapon-
ských krojů a vůbec sámské kultury 
a jazyků. Objevili jsme rovněž vzácné ar-
cheologické nálezy, které dokazují, že již 
před dávnými tisíciletími na dalekém seve-
ru žili lidé. 

Návštěvou nás poctil i velvyslanec Fin-
ské republiky J. E. Jorma Inki, který vy-
stoupil v diskusi. Seznámil nás s odlišnost-
mi jazyka Sámů podle různých oblastí, kde 
žijí. Rovněž etnická skupina Romů, která 
je hrdá na svůj původ a dokázala se inte-
grovat mezi ostatní obyvatelstvo, byla pro 
nás zajímavým poznatkem. A tak členové 
Severské společnosti strávili velmi příjem-
né a poznáním naplněné odpoledne v pří-
tomnosti prof. Strouhala a velvyslance 
Finské republiky Jormy Inki, který je též 
členem Severské společnosti. 

Hana Kučerová 
fotografie z akce je na stránce 2  
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VÝSTAVA V RATIBO ŘICÍCH 

Archivy a depozitáře našich památkových ústavů, 
hradů, zámků, státních archivů a třeba i městských 
radnic skrývají mnohdy neočekávané poklady. Ně-
kdy mne zaráží, jak je možné, že dobrý archivář 
neví, co všechno jeho království skrývá. Přesněji 
řečeno – zaráželo. Až do té doby, než mě jeden 
známý do takového depozitáře, tuším nějakého ze-
mědělského archivu, vzal. Nekonečné regály zatří-
děných materiálů, nekonečné hromady nezatřídě-
ných. Mezi tím jeden človíček, který měl starost 
spíš všechno popsat a zachránit před plísní než 
prohlédnout, ocenit unikátnost a ještě se postarat 
o zveřejnění. Neříkám, že to všude vypadá právě 
takhle, ale často člověk nebude daleko od pravdy. 

Na druhou stranu to může být i k něčemu dob-
ré. Stále je ještě prohlížení archivů dobrodružně 
objevná činnost, stále ještě můžeme nalézt zajíma-
vé poklady. 

Na zámku v Ratibořicích nedávno objevili asi 
šest stovek unikátních fotografií z historie kodaň-
ského královského dvora. „V Dánsku neměli ani 
tušení, že by se taková sbírka mohla nalézat na ra-
tibořickém zámku,“ řekl mi jeden z iniciátorů vý-
stavy Jaroslav Klempíř. 

Ve spolupráci s Dánským královským velvysla-
nectvím, za podpory krajské památkové péče a za 
sponzorského podpory několika firem se podařilo 
z bohaté sbírky sestavit malý výběr vzácných histo-
rických fotografií ze sbírek NKP státního zámku 
a vystavit je v zámeckém vestibulu. 

Vernisáž výstavy „Královský dvůr v Kodani – 
včera a dnes“ se konala 20. května 2006, úvodní 
slovo pronesl velvyslanec Dánského království 
v ČR pan Jørgen Bøjer a ředitelka Národního pa-
mátkového ústavu v Pardubicích, jemuž zámek pa-
tří, Ing. arch. Iva Lánská. 

Vernisáž byla doprovázena hudbou v podání 
Ivy Jeriové (klavír) a Filipa Jerie 
(flétna). Po vernisáži následoval kon-
cert, na němž zazpívala mezzosopránist-
ka Dominique Devaux Blažková za do-
provodu harfy Brony Kleblenové výběr 
z českých, dánských a norských písní. 
Výstava trvá do 31. srpna 2006. 

Z HISTORIE ZÁMKU 
Ratibořický zámek má dlouhou his-

torii. Původní tvrz z konce 14. století by-
la přestavěna na barokní letohrádek. Zá-
mek byl vybudován v letech 1702–1708 
pro knížete Lorenza Piccolominiho a ve 
formách pozdního středoevropského 
klasicismu a empíru byl přebudován pro 
Kateřinu Vilemínu vévodkyni Zaháň-
skou v letech 1826–1827. Ratibořický 

KRÁLOVSKÝ DV ŮR V KODANI – VČERA A DNES 

ČTYŘI GENERACE DÁNSKÉHO KRÁLOVSKÉHO RODU 

zámek je v povědomí široké veřejnosti nerozlučně 
spjat právě s touto postavou, známou „paní kněž-
nou“ z knihy Boženy Němcové Babička, jejíž děj je 
zasazen do první třetiny 19. století. 

  DOMINIQUE DEVAUX BLAŽKOVÁ (VPRAVO) A BRONA KLEBLENOVÁ 
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UKRADEN 
DALŠÍ MUNCH 

Ze statku nedaleko švédského města Lund 
v úterý 23. května někdo uloupil obraz norského 
malíře Edvarda Muncha. „Objekt byl v době loupe-
že prázdný, neboť jej majitel využívá pouze jako 
prázdninové sídlo,“ informovala švédská agentura 
TT. 

Jde o dřevoryt „U lesa II“ z roku 1915 o rozmě-
rech 51 × 64,6 cm. Obdobný obraz vytvořil Munch 
již v roce 1897. Jako perličku snad lze uvést, že po-
licie měla od majitele pouze informaci, že jde 
o obraz s motivem jedné bílé a jedné černé osoby 
před zeleně žhnoucím pozadím, jak sdělil policejní 
mluvčí v Lundu Håkan Nilsson. „Obraz byl prý po-
depsán Edvardem Munchem,“ dodal mluvčí. Te-
prve po konzultacích s Munchovým muzeem v Oslu 
byl obraz identifikován a předběžně odhadnut na 
nejméně milion švédských korun (více než tři mili-
ony korun českých), sdělil Per Göransson z lundské 
policie. 

Zloději vnikli do domu v půl dvanácté dopoled-
ne. Protože byl dům zabezpečen alarmem, mohla 
policie začít hned hledat pachatele. Přestože zkont-
rolovala řadu automobilů, žádného výsledku se ne-
dopátrala. Hledání pachatelů bude zřejmě velmi 
obtížné, protože neexistují žádní svědci. 

Michael Stanovský 

Použité zdroje: 
TT, čtk, internetový deník The Local, odaha.com, 
svenskan.se, 24. května 2006 

Po smrti bezdětné Kateřiny Vilemíny Zaháňské 
ztratil život v Ratibořicích na svém společenském 
lesku. Vystřídalo se zde hned několik majitelů pan-
ství. Posledním se stal německo-dánský knížecí rod 
Schaumburg-Lippe, který zámek držel až do konce 
druhé světové války. Po válce rod na základě Bene-
šových dekretů obvinili z kolaborace s nacisty 
a jeho majetek byl lidově demokratickým režimem 
zabaven. Toto obvinění však zůstává dodnes díky 
svědectví pamětníků sporné. 

Po pádu komunismu se rod Schaumburg-Lippe 
pokusil majetek získat zpět v restituci, ale bez-
úspěšně. Soud zamítnutí podložil příslušností 
k německé národnosti, což byl jeden z důvodů, kte-
rý vyvlastnění na základě Benešových dekretů 
umožňoval. Nepomohla ani příslušnost k dánské-
mu královskému rodu šlesvicko-holštýnsko-son-
derbursko-glückburskému, který za druhé světové 
války představoval v osobě krále Christiana X. veli-
kou překážku Hitlerovým plánům. 

KNÍŽECÍ ROD SCHAUMBURG-LIPPE 
Kořeny rodu Schaumburg-Lippe sahají do 12. 

století kdy se v německy hovořící oblasti objevuje 
rod Lippe vládnoucí samostatnému knížectví. 
V průběhu dějin se od hlavní rodové větve odděluje 
větev Schaumburg-Lippe, která založila nové suve-
rénní knížectví. V roce 1840 byly vládnoucím kní-
žetem Georgem Wilhelmem zu Schaumburg-Lippe 
(1784–1860) zakoupeny statky a zámky Náchod 
a Ratibořice. Tyto statky byly rodem vlastněny do 
konce II. světové války. Podle manželky knížete 
Georga, rozené princezny Idy zu Waldeck und Pyr-
mont (1796–1869) je nazvána dodnes se vyrábějící 
a známá minerální voda Ida. Poslední generace ná-
chodské tzv. sekundogenitury byly několikrát rodo-
vě spřízněny s dánskou královskou rodinou. 

Příslušníci hlavní linie rodu vládli do roku 1918 
malému knížectví ležícímu na severu Německa ja-
ko suverénní panovníci. Svými sňatky byly obě ro-
dové větve, bückburská i mladší náchodská, spříz-
něny s řadou panovnických rodin na severu Evro-
py. Sňatkem prince Bedřicha ze Schaumburg-
Lippe z náchodské linie rodu s princeznou Louisou, 
dcerou korunního prince Frederika, pozdějšího 
krále Frederika VIII., se roku 1896 stali Schaum-
burgové blízkými příbuznými rodiny panující 
v jedné z nejstarobylejších monarchií Evropy, 
v Dánském království. 

Princ Friedrich (1868–1945) byl také posled-
ním majitelem Náchoda a Ratibořic. Na tomto 
sedmasedmdesátiletém muži byla po druhé světové 
válce demonstrována lynčující moc tzv. Rudých 
gard. I když nebylo nijak prokázáno, že by se při-
hlásil k nacistické ideologii a byl jí nápomocen 
v uskutečňování jejích zločinů, přesto byl některý-
mi „občany“ Náchodska uštván k smrti. 

texty a foto Michael Stanovský 

Použité zdroje: 
internetový portál www.pruvodce.com 
text Jakuba Holmana z internetových stránek 
Monarchistické strany na www.korunaceska.org 

EDVARD MUNCH, U LESA II, 1915, DŘEVORYT 51×64,6 CM 
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ZA UKRADENÝM POKLADEM 
Je už takový osud slavných děl, postav 
a událostí. Všichni je znají, ale kromě od-
borníků o nich prakticky nikdo nic neví. 
Každý Čech zná Babičku a Švejka málem 
osobně, ale málokdo je četl. Isaac Newton 
bude už provždy především ten, kterému 
spadlo na hlavu jablko. Alžbětinská Anglie 
se scvrkla na Shakespeara. Okolo „nezná-
mých“ slavných děl, postav a událostí se 
tvoří národní mytologie. 

PO STOPÁCH ĎÁBLOVY BIBLE 
O Rudolfových sbírkách, ze kterých za třicetile-

té války udělali svůj majetek Švédové, by se dalo ří-
ci totéž. Známé, vědecky zpracované téma. Jizva 
našich dějin, která za špatného počasí ještě dnes 
pobolívá. A především mýtus o bláznivém králi 
a ukradeném pokladu. 

Je jisté, že poklad už se do Čech jako znovuna-
bytý majetek nevrátí. Byl to však vůbec romanticky 
vzato poklad, co švédští žoldáci z vydrancované 
Prahy odvezli? Je dnešní Švédsko důstojným rezi-
duem Rudolfovy pohádkové kunstkomory? A kam 
si má český turista ve Švédsku zajít pro představu, 
jak by to teď vypadalo v našem Národním muzeu, 
kdyby…? 

Těchto i dalších otázek se ujaly studentky švéd-
štiny z Filosofické fakulty UK se statečným úmys-
lem dodat k nim jasné odpovědi. Je více než sym-
bolické, že peníze na projekt o švédské válečné ko-
řisti poskytl Švédský institut. De facto byly finance 
ze švédské strany podnětem k celé ideji a kdoví, 
jestli se generál Königsmarck v hrůze z jednání 
svých krajanů právě neotáčí v hrobě. 

Cílem celého projektu, který vyvrcholí týdenní 
výzkumnou cestou do konkrétních lokalit ve Švéd-
sku, je prezentovat získané poznatky co nejširšímu 
českému publiku. Vstřícnými prostředníky v tomto 
úsilí se staly Severské listy a seriál Karla Moudrého 
Po stopách Ďáblovy bible na stanici ČRo Leonardo. 
Díky těmto dvěma institucím tak bude mít zvídavý 
český posluchač či čtenář možnost jít ve stopách 
zajímavé expedice a třeba si poopravit představu 
o jednom z nejtřaskavějších styčných bodů naší 
a švédské historie. 

DENÍK 
Sobota 17. června 2006 

První návštěva na cestě švédskými sbírkami ko-
řistí z třicetileté války je za námi. Ředitel oddělení 
vojenské a kulturní historie Johan Engström byl 
dochvilný, a tak jsme mohly ve 12 hodin vstoupit 
do Armémuseum. Do muzea, které skýtá pohled na 
staletí švédských vojenských dějin. V kabinetu tro-
fejí promlouvají o těchto dějinách mimo jiné české 
válečné zástavy, jejichž získáním švédské vojsko 
potvrzovalo dílčí vítězství v bitvě. Překvapivě patří 

do majetku muzea i alchymistické zrcadlo, kdysi 
pravděpodobně majetek alchymiemilovného Ru-
dolfa II. 

 
Pondělí 19. června 2006 

Švédský historik Peter Englund je ve Švédsku 
osobnost. Je málo těch, kteří by dokázali najít rov-
nováhu mezi historickými fakty a krásnou literatu-
rou – a uměli ji udržet. Englundova kniha o třiceti-
leté válce nás přivedla na myšlenku požádat slav-
ného vědce a spisovatele o rozhovor. K překvapení 
mnoha Švédů Englund souhlasil. Otevřené mluvil 
o své práci, názorech na „velkou“ a „malou“ histo-
rii, a o válečné kořistí, a rozhodně při tom neslevil 
že své úrovně. 

Náš druhý uppsalský rozhovor se točil okolo 
„nejvzácnější knihy světa“. O Stříbrné bibli a jejich 
osudech vyprávěl archivář Lars Munkhammar. 
K vystaveným částem bible nám podal zasvěcený 
výklad, a ukázal nám i některé další ukořistěné kni-
hy, původem z Rožmberské knihovny. 

Poslední pokus o ukradení bible zažila uppsal-
ská knihovna Carolina Rediviva před 10 lety. My 
jsme štěstí nepokoušely. 

 
Úterý 20. června 2006 

I v prozkoumaném světě je možné narazit na 
skutečnou záhadu. Zámeček Ekebyhovs slott se 
ocitl v našem itineráři náhodou. O ekebském krbu, 
který byl kdysi součástí švédské válečné kořistí, se 
zdaleka nenapsalo tolik, jako o Stříbrné bibli. 
Vlastně se o něm nejspíš nenapsalo nic. Členové 
místní obce, která se o největší dřevěný zámek na 
Severu obětavě a s nadšením stará, o krbu nemají 
téměř žádné informace. Perla zámku, jak krb nazý-
vají, je pískovcový, bohatě reliéfizovaný obr, jehož 
historie stále provokativně čeká na objevení. Je to 
víc, než v co jsme doufaly – přivést domů velkou 
neznámou a moci se pokusit o její rozlousknutí. 

Od komorního Ekeby je to ke královskému 
Drottningholmu co by kamenem dohodil. Zámecký 
park tu, stejně jako před staletími Valdštejnskou 
zahradu, zdobí bronzové sochy Adriaena de Vriese. 
Stejně jako ty v dnešní Valdštejnské zahradě jsou 
to kopie. Originály se – až na několik neskladných 
výjimek – nacházejí v Museum de Vries, které je 
oproti zámku turisty minimálně zatížené. Devět 
bronzových odlitků s antickou tematikou je tak 
možné si prohlédnout opravdu zblízka (soukromý 
královský park se samozřejmě prohlíží jediné zdál-
ky). 

 
Středa 21. června 2006 

V zimě bývá v pokojích zámku Skokloster okolo 
patnácti stupňů. Pod nulou. Zatím se zdá, že tisí-
covce zámeckých obrazů a bezpočtu zbraní, tapisé-
rií, židlí a knih dělá pravidelné podchlazení dobře. 
Například takový Tycho de Brahe vypadá na svém 
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portrétu jako čerstvě domalovaný. Podo-
bizna slavného vědce pochází jistě 
z pražského rabování, u dalších obrazů už 
jistota schází. Ještě ten nejslavnější, portrét 
surreálného Rudolfa z plodů přírody, mů-
žeme do válečné kořisti započítat s čistým 
svědomím. Vertumnus Giuseppe Arcimbol-
da je vzhledem k významu vystaven zvlášť 
– byť spíš než obraz vidí člověk ve velké vit-
ríně svůj vlastní odraz. 

Zakladatel a hlavní „dodavatel interié-
rů“ Carl Gustav Wrangel obohatil svůj Sko-
kloster o předměty z mnoha zemí, dílem 
ukořistěné, dílem koupené (jako je kupř. 
bohatě intarzovaná komoda z dalekého 
Chebu). Atmosféru jeho obrovského majet-
ku jsme měly možnost zčásti nasát 
v mysticky potemnělých místnostech, které 
nejsou součástí prohlídky. Na konci temné 
cesty pak čekal ještě jeden pro nás výjimeč-
ný kus. Žižkův meč (Šiškův ve švédštině), 
nazvaný podle vyrytého symbolu kalicha, je 
dalším možným kusem z Rudolfových sbí-
rek. Iniciály KM nedělají jeho původ o nic 
jasnější. Skokloster si svá tajemství a nejas-
nosti střeží jako tu nejzajímavější vystave-
nou vzácnost. 

 
Čtvrtek 22. června 2006 

Pokladnicí uměleckých sbírek ve Švéd-
sku je celkem pochopitelně Národní muze-
um. Přestože v něm zůstal jen zlomek 
z kořisti, kterou Kristýna nerozdala nebo si 
ji nevzala s sebou do Říma, je tu stále půso-
bivé společenství předmětů reprezentované 
zhruba třiceti obrazy. Vedoucí výzkumného 
oddělení Görel Cavalli-Björkmanová nám 
ostatky rozprášeného Rudolfova majetku 
představila v sále holandských mistrů. Co 
se nevešlo do výstavních prostor jsme měly 
možnost vidět v depozitáři, kde Rudolfovy 
obrazy spolu s ostatními vytvářejí hmata-
telnou atmosféru velkolepé sbírky. 

Poslední zastávka na naší cestě rudol-
fínským Švédskem byla v Královské 
knihovně (Kungliga biblioteket). Ďáblovu 
bibli, která se právě digitalizuje, jsme ale 
neviděly. V podstatě jsme z odvezených ru-
kopisů a knih neviděly téměř nic. Zato nám 
Jánis Kréslinš, svérázný lotyšský vědec 
a pracovník knihovny, otevřel dokořán dve-
ře k novým perspektivám pohledu na váleč-
nou kořist. Ty dveře vedly do výtahu, kte-
rým jsme sfáraly čtyřicet metrů pod zem, 
do archivu plného nejen historie, ale vlast-
ně i současnosti. Stránky původem z Čech 
jsou zde platnou částí obou. 

 
Pátek 23. června 2006 

Týdenní výprava za jednou z posledních 
kapitol třicetileté války je u konce. Na zod-
povězení otázek, s nimiž jsme do Švédska 

jely, je ještě brzy, materiálu je mnoho a vydá, jak doufáme, 
na další články, přednášky, příspěvky pro ČRo Leonardo, 
v plánu je i výstava fotografií na FF UK. Už teď ale můžeme 
poděkovat těm, kteří nás před cestou nezištně podpořili 
fakty, radami či prostorem k vyjádření. Děkujeme dr. Elišce 
Fučíkové, Karlu Moudrému, dr. Zdeňku Hojdovi a Michae-
lu Stanovskému. Jmen jistě přibude. 

Samostatnou kapitolu by zasloužil neuvěřitelně vstřícný 
přístup švédské strany. Viděly jsme místa, která si běžný 
návštěvník může leda představovat. Naprostou většinu ma-
teriálu jsme dostaly darem. Ve všech zámcích a muzeích si 
na nás vytížení odborníci ochotně udělali čas, vrcholem, 
který se samotným Švédům zdál nedosažitelný, byl rozho-
vor s Peterem Englundem. 

Nejely jsme do země královny Kristiny pro jakoukoliv 
kořist. Přesto jsme se vrátily o mnoho bohatší. Historie má 
svou logiku. 

Helena Stiessová, Adéla Kudrnová, červen 2006 

V ZÁMECKÉM PARKU DROTTNINGHOLM FOTO EVA STANOVSKÁ 

ZÁMEK SKOKLOSTER FOTO WWW.LSH.SE 
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JUHA JOKELA: MOBILE HORROR 
JOKELA VE ŠVANDOV Ě DIVADLE 

Hra měla premiéru 6. února 2003 v Teatteri 
Jurkka v Helsinkách. Inscenaci režíroval sám autor 
a dosáhla přes 300 vyprodaných repríz. Hru ná-
sledně provedlo dalších deset finských divadel. Po-
stupně byla přeložena do řady jazyků. Inscenována 
byla v Německu a Lucembursku. Ve formě scénic-
kého čtení byla předvedena v Chorvatsku, Anglii 
a Dánsku. 

Podobně jako Juhovy televizní scénáře i tato di-
vadelní hra pracuje s aktuálními tématy jako jsou 
např. stres a pracovní přetížení a zároveň však ne-
schopnost představit si svůj život bez „služby fir-
mě“ apod. Tato témata nahlíží zpravidla zábavnou 
formou, pracující s principy komedie, či místy do-
konce parodie. 

„Jokelova veleúspěšná prvotina samozřejmě 
není bez výpovědi,“ píše Jana Machalická v Lido-
vých novinách. Malá IT firma mobilních služeb Da-
cutec se ocitá v krizi. Koncern hodlá situaci řešit 
fúzí, která ovšem znamená zánik firmy a propouš-
tění. Je tu jediná šance na záchranu – ve vražedné 
lhůtě dvou týdnů vymyslet dva nové produkty, kte-
ré se stanou obchodními hity. Je to „ubíjející kan-
celářské žvanění hrdinů a ďábelské nečinnosti 
kombinované s vymýšlením hovadin – nových pro-
duktů na trh. V tomto případě jde o produkty mo-
bilní zábavy, kterými se malá, takřka rodinná firma 
o třech různě deprimovaných zaměstnancích snaží 
konkurovat mamutí Nokii,“ pokračuje Machalická 
a dodává: „Mobile horror se hraje ve sklepním Stu-
diu – scénografie Petry Krčkové našla zajímavé ře-
šení, zejména pokud jde o využití animace a úniky 
postav, které se zjevují za posuvnými poloprůhled-
nými panely. Ty jsou zároveň obrovskou obrazov-
kou počítače. Vzhledem k potenciálu hry je režie 
Štěpána Chaloupky excelentní, skoro se chce zvo-
lat, škoda té invence na tak mdlý titul. Nicméně: 
Chaloupka sice našel výše popsanou atraktivní for-
mu a vtiskl tak inscenaci atmosféru lehce bláznivé-
ho postmoderního reje, ale už nezabránil, aby se 
bezobsažné dialogy k uzoufání nevlekly.“ 

Inscenace tedy v hodnocení příliš neuspěla. Ob-
držela dvě hvězdičky z pěti. Ovšem v diskusním fó-
ru na stránkách Švandova divadla diváci chválou 
nešetří. 

Michael Stanovský 

Juha Jokela: Mobile Horror 
Studio Švandova divadla, česká premiéra 
13. a 15. května 2006  
Režie: Štěpán Chaloupka, překlad: Hana 
Worthen, scéna a kostýmy: Petra Krčková,  
hudba: František Táborský, dramaturgie: 
Martina Kinská.  
Hrají: Klára Pollertová-Trojanová (Terhi), 
Kamil Halbich (Seppo), Viktor Limr 
(Mikke) a Jaromír Meduna j. h. (Tarmo). 

ROZHOVOR S JUHOU JOKELOU 
Co bylo impulsem k napsání této hry? 
Byl to typický konflikt mezi scénáristou a produ-
centem. Jako scénárista jsem se vždy pokoušel 
klást zásadní otázky bez nalezení odpovědí. Produ-
cent je také ochotný zabývat se podstatou věci, ale 
jeho představa o rozvržení času je velmi odlišná. 
Chce vědět co nejdříve, jak může inscenaci prodat 
a komu. Je to něco jako trefa do černého, když na-
jdete smysl života opravdu rychle a vytvoříte 
k tomu skvělý slogan. Měl jsem pocit, že tento můj 
osobní problém reflektuje zkušenost, kterou má 
dnes se svou prací mnoho lidí, a to nejen ve Fin-
sku, ale po celém světě. 

Mobile Horror jste napsal až ve svých 33 le-
tech. Proč jste nepsal pro divadlo dříve? 
Přerušil jsem svá studia na Divadelní akademii po-
té, co jsem měl spory se svými pedagogy. Televizní 
seriály a spolupráce s mým bratrem (který mimo-
chodem divadlo nenávidí) mi tehdy daly zajímavou 
práci a “čerstvý vzduch“. 

Proč jste režíroval první inscenaci Mobile 
Horroru?  
Děsí mě pomyšlení, že bych něco psal dva roky 
a pak bych seděl v publiku a hlas ve mně by říkal: 
ale tohle vůbec není to, co jsem tím myslel. Potom, 
co vidím aspoň jednou svoji hru zrežírovanou tak, 
jak jsem si ji představoval, dokážu být mnohem to-
lerantnější k jiným interpretacím. A je to i praktic-
ká věc: dělám mnoho změn v textu ještě v průběhu 
zkoušek. Myslím, že to je vždy znakem dobrého di-
vadla. Zkrátka hra dostává finální podobu až něko-
lik dní před premiérou. 
Jak si vybíráte herce pro své inscenace?  
Rád pracuji v divadlech, která nemají vlastní sou-
bor. Můj princip je jednoduchý – na každou roli 
oslovit nejlepší finské herce. Pro mě je dobrý mix 
herců, které už dobře znám z dřívější práce, 
a některých nových tváří, které mě budou provoko-
vat k přemýšlení. 

Co je dle vás hlavním problémem současné-
ho divadla?  
Jak ve Finsku, tak ale i v celé Evropě? Nejčastější 
problém je, že lidé, kteří dělají divadlo, ho dělají, 
jak si myslí, že by se mělo dělat, nebo se pokoušejí 
najít nové formy divadla bez jakékoli představy 
o tom, co se vlastně pokoušejí říct. Myslím, že diva-
dlo může být v budoucnosti neobyčejně důležitou 
formou umění. Má výhodu, že dokáže být rychlé 
a flexibilní. Potřebuje od nás odvahu být osobní, 
politické, provokativní atd., ale v každém případě 
v divadle je mnohem snazší dělat umění namísto 
„obchodních produktů“, pokud to srovnáte 
s filmem nebo televizí. 

internetový rozhovor s Juhou Jokelou 
zaznamenala Barbora Večerková, redakčně kráceno 
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IBSEN V DHÁCE 
23. května 2006 nastal den D., či vlastně den I.: 
uplynulo přesně sto let od narození Henrika Ibse-
na. Centrem akcí, které toto výročí po celý letošní 
rok doprovázejí, je samozřejmě norské Oslo, ale 
tak či onak si ho připomínáme víceméně na celém 
světě. 

Akční rádius ibsenovských oslav dosáhl až do vzdále-
ného Bangladéše, v jehož hlavním městě Dháce v deseti 
květnových dnech proběhl festival ibsenovských inscenací 
v provedení divadelních souborů z jihovýchodní Asie: kro-
mě hostitelské země na něm byly zastoupeny Indie, Nepál, 
Pákistán, Japonsko a Taiwan. 

Přestože většina Bangladéšanů má, jak se říká, jiné sta-
rosti – dhácké ulice se hemží zmrzačenými žebráky a ce-
lou zemi opakovaně ochromují politické stávky a de-
monstrace, jejichž účastníci žádají tak elementární věci, 
jako je zajištění plynulé dodávky vody a elektřiny do do-
mácností –, zmíněná divadelní přehlídka se těšila mimo-
řádné pozornosti odborné i laické veřejnosti. Místní média 
o ní denně přinášela podrobné zprávy a informace, a 
téměř všechna představení, odehrávající se na dvou scé-
nách moderního, teprve před půl druhým rokem postave-
ného Národního divadla, byla zaplněna do posledního 
místa. 

Festival zahájila dramatická mozaika Vzkříšení, volně 
rozvíjející základní témata Ibsenových her. Její autor 
a režisér Kamaluddin Nilu, který je zároveň uměleckým 
šéfem a generálním tajemníkem pořádajícího Centra asij-
ského divadla, klade důraz na Ibsenovu vazbu na součas-
nost. Upozorňuje, že zatímco v Evropě občas zaznívají 
skeptické hlasy, označující norského dramatika za vyčpě-
lého „nudného moralistu“, v Bangladéši a okolních zemích 
jsou otázky, které Ibsen ve svém díle nastoluje – například 
rovnoprávné postavení ženy v manželském svazku či vztah 
jedince a společnosti, menšiny a většiny – nanejvýš aktu-
ální. 

Úroveň jednotlivých představení značně variovala: ně-
která trpěla školáckými hereckými i technickými nedostat-
ky a měla daleko do dokonalosti, jiná zanechala silný, jed-
noznačně pozitivní dojem. Nejzajímavější byly patrně citli-
vě pojaté adaptace, které v sobě skloubily evropskou diva-
delní tradici s prvky divadla asijského, jako tomu bylo 
v inscenaci Domova loutek nepálského režiséra Sunila Po-
kharela a jeho Aarohan Theatre, navazující mj. na domácí 
buddhistické a hinduistické kořeny. 

Zároveň s festivalem proběhla v Dháce konference na 
téma Sociopolitické aspekty Ibsenových her, na které se 
sešli vysokoškolští pedagogové, divadelní režiséři, spisova-
telé a kulturní pracovníci z Asie, Evropy a Spojených států. 
K příspěvkům, které vzbudily značnou pozornost, patřilo 
bezpochyby pojednání profesorky Teheránské univerzity 
Farindoht Zahedi o pohnuté historii uvádění Ibsenových 
her v Íránu. Levicový dramatik a režisér Said Soltanpour 
tu byl za svou provokativní interpretaci Nepřítele lidu nej-
prve na několik let uvězněn a nakonec, roku 1981, jako ra-
dikální aktivista popraven! 

Zbyněk Černík 

KALEIDOSKOP ZAJÍMAVOSTÍ 
KODAŇSKÉ BRØNDBY V PRAZE 
Jedním z projevů dlouholeté spolu-
práce mezi jednou městskou částí na-
šeho hlavního města a dánské Kodaně 
je  právě  probíhaj í c í  výstava 
o kodaňské čtvrti Brøndby na Novo-
městské radnici v Praze 2. 

Výstava byla zahájena 30. května 2006 
za přítomnosti dánské delegace vedené sta-
rostou Brøndby panem Ib Terpem, (členové 
Eva Rødová, Anne-Mette Stampeová, Cars-
ten Nielsen a Gert Fabrin), velvyslance Dán-
ského království v Praze J. E. pana Jørgena 
Bøjera a delegace městské části Praha 2 ve-
dené jejím starostou panem Michalem Ba-
shem. Výstavu instalovali pánové Niels Ole 
Nørgaard a Stig Christiansen. 

Kromě účasti na vernisáži výstavy jedna-
la dánská delegace s představiteli radnice 
Prahy 2 o úrovni a dalším pokračování spo-
lupráce městských částí. Bylo dohodnuto, že 
spolupráce bude i nadále pokračovat v ob-
lastech, kde v posledních letech intenzivně 
probíhala – ve školství, při organizování vý-
měnných pobytů, výstav, soutěží apod. 

Spolupráce městské části Praha 2 s ko-
daňským Brøndby byla zahájena před více 
než 20 lety, vzhledem k tehdejším podmín-
kám však byla brána víceméně formálně. Po 
roce 1989 se vymanila z politického aranžmá 
a dnes je velmi živá a aktivní. Důkazem toho 
je i současná výstava.  

Výstava, která byla instalována v průbě-
hu června 2006 prostorách Novoměstské 
radnice na Karlově náměstí, představila ak-
tuální tvář družební městské části Brøndby. 
Děti předškolní a školou povinné měly 
v průběhu výstavy možnost přímo na místě 
nakreslit, jak vidí život ve svém městě. Po 
skončení výstavy byly jejich práce předány 
školákům v Brøndby. 

Pavel Dobrovský 

Z INSCENACE VZKŘÍŠENÍ REŽISÉRA K. NILU (DHÁKA) 
 FOTO THE DAILY STAR, BANGLADÉŠ 
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RUSALKA Z PERIFERIE 
V sobotu 22. dubna 2006 se v severošvéd-
ském Umeå konala skandinávská premiéra 
Dvořákovy opery Rusalka. Nastudovali ji 
členové Cape Town Opera z jihoafrického 
Kapského města a místní Norrlandsoperan. 

Dánský malíř Vilhelm Hammershöi (1864–
1916) se proslavil malbami osamělých žen, tichých 
stvoření v příšeří měšťanských bytů oddělených od 
vnějšího světa lakovaným dřevem okenních 
a dveřních rámů. Nevýrazné šaty dodávají bledým 
tvářím ponurou a těžkopádnou důstojnost, nepro-
stupnou slunečním paprskům i měsíčnímu svitu. 
Jen tu a tam pronikne průzory okenních tabulek 
svítání, soumrak nebo úplněk a rozčeří nehybnost 
každodennosti. Na několik okamžiků se místnosti 
rozzáří smíchem, pouličním ruchem, pokřikováním 
prodavačů, kočích a opilců, aby v zápětí utichla 
a byl slyšet jen tlukot osamělého srdce v pokoji 
uprostřed města přeplněného lidmi. A ze stránek 
knihy odložené v klíně se jako z hlubin staré tůně 
pomalu vynořuje příběh o dívce, která tak moc tou-
žila po životě, až zapomněla žít. Právě teď, daleko 
na severu. 

Dvacátého druhého dubna se v severošvédském 
Umeå konala skandinávská premiéra Dvořákovy 
opery Rusalka, kterou pod vedením režiséra Staffa-
na Aspegrena nastudovali členové Cape Town Ope-
ra z jihoafrického Kapského města a místní 
Norrlandsoperan. V původním českém znění. 
Představitelé hlavních rolí se v rozhovorech uveřej-
něných v místních novinách shodli na tom, že češ-
tina sice má svá úskalí, ale na druhou stranu dotvá-
ří neopakovatelnou atmosféru celého představení 
– vytříbené mozaiky českých, skandinávských 
a jihoafrických prvků. 

Scénografka Elisabeth Åstremová rozšířila scé-
nu paradoxně tím, že ji uzavřela do jednoho jediné-
ho pokoje, který je zároveň jezírkem i lesem. Inspi-
race dánským symbolismem se projevila také na 
kostýmech. Výtvarnice Camilla Thulinová Rusalku 
oblékla do tmavých šatů, čarodějnici do šedého 
kostýmu a slunečních brýlí a kněžnu do výstřed-
ních kožených kalhot. Muži mají jednoduché světlé 
uniformy. A vodník poloprázdnou láhev 
s kořalkou, s tradičním skandinávským symbolem 
zla. 

Kvapilovo libreto překvapivě poskytuje také do-
statek prostoru pro komediální roli, které se bra-
vurně chopila představitelka čarodějnice Miranda 
Tiniová. Dokázala andersenovskou látku odlehčit 
přesně v těch okamžicích, kdy nás průměrné divá-
ky začínalo vážně znepokojovat, že Rusalčino 
a princovo utrpení nikdy neskončí. Rusalka 
v podání Elisabeth Stridové překvapila nejen pě-
veckým a hereckým výkonem, ale zejména skvělou 
češtinou, což se bohužel nedá říct o vodníkovi 
(Otto Maidi) a princovi (Jan Kyhle), kteří až příliš 
často zneužívali důvěřivosti diváků odkázaných vý-
hradně na zařízení pro promítání titulků. Výčet 

hlavních postav završuje kněžna (Susanna Levone-
nová), Rusalčina soupeřka, svůdná, neodolatelná, 
nebezpečná, která má všechno to, co Rusalce chybí. 
Přesto bude poražena… 

V doprovodných materiálech se o Rusalce mů-
žeme dočíst mnohé, ale to nejdůležitější v nich pře-
ce jen chybí. Rusalčin příběh je ukrytý v každém 
z nás a vynořuje se z hlubin tehdy, když ve slabých 
chvilkách zapomínáme na to, jakou výsadou je 
možnost být na světě. Víly ji totiž nemají. Je to vel-
ká nebo malá cena za nesmrtelnost? 

Vojtěch Tělupil 

Autor se narodil ve Zlíně (1980), od listopadu 
2005 žije s přítelkyní Jenny v severošvédském 
Umeå, muž v domácnosti. 
 
Premiéra představení: 25. února 2006 v 
Kapském Městě, v Umeå 22. dubna až 14. 
května 2006 

Hudba: Antonín Dvořák, libreto: Jaroslav 
Kvapil, dirigent: Chris Dowdeswell, režie: 
Staffan Aspegren, scéna: Elisabeth Åstr-
römová, kostýmy: Camilla Thulinová,  pro-
dukce: Lena Dufveniusová, Gerrida Dicka-
sonová 

Hrají: Rusalka – Elisabeth Stridová, ježiba-
ba – Miranda Tiniová, vodník – Otto Maidi, 
princ – Jan Kyhle, kněžna – Susanna Levo-
nenová, tři žínky – Shirley Sutherlandová, 
Nobulumko Mngwekezová, Violina Angue-
lovová a další 

ELISABETH STRINDOVÁ A MIRANDA TINIOVÁ 
 FOTO JOHAN GUNSÉUS 
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Téměř po roce se do Prahy vrátila finská le-
genda world music Värttinä. Nádavkem s 
sebou přivezla novou desku Miero, kterou 
vydala na labelu Petera Gabriela Real 
World a která představuje Värttinä v mírně 
rockovějším balení. 

Koncert konaný 24. dubna 2006 v Paláci Akro-
polis však otevírala česká skupina Njorek, což je 
sdružení kolem Jarka Nejezchleby, člena skupin E. 
T. C. nebo Marsyas. Njorek ve vyhrazené půlhodin-
ce předvedl akustickou směs složenou z velké dáv-
ky moravských lidových písniček okořeněných dáv-
kou rockových a bluesových postupů. A je nutné ří-
ci, že šlo o čas velmi příjemný, to ostatně ocenili 
i posluchači v sále. 

Avšak pak už přišel čas na hlavní hvězdy pon-
dělního večera. Před plachtu v zadní části pódia, 
zobrazující motivy finského lesa, nastoupila skupi-
na Värttinä, na kterou čekalo bouřlivé přivítání. 

Skupina Värttinä předvedla jak staré kousky, 
tak samozřejmě i písničky z nejnovějšího alba Mie-

ro. Na všech bylo vidět, že si večer opravdu užívají 
a publikum jim příval pozitivní energie velmi rádo 
vracelo zpět. Rychlejší skladby byly střídány poma-
lejšími (za zmínku stojí výkon Susan při skladbě 
Maria, který byl odměněn frenetickým potleskem) 
a ty zase rychlejšími, při kterých se do rytmu pohy-
boval snad celý sál. 

Zhruba uprostřed koncertu se dostalo i na in-
strumentální pasáž, vyplněnou bubenickým sólem. 
Bylo znát, že Värttinä má za svoji více než 20letou 
kariéru dokonale zvládnutou stavbu koncertu, pro-
tože s blížícím se koncem vystoupení bylo možné 
pozitivní náladu ve vzduchu doslova nahmatat. 

Vše jednou končí. A stejně tak i Värttinä ukon-
čila svůj koncert. Došlo na dva přídavky, během 
nich na tři písničky, ale nakonec se světla v sále 
rozsvítila a tak nezbylo než se vydat na cestu domů. 
Tu ale zpříjemňoval hezký pocit z toho, kolik ra-
dosti může být člověk z hudby, která je dělaná po-
ctivě a s láskou. 

text: Petr Slavík  
foto: Michael Stanovský 

VÄRTTINÄ ROZTANČILI AKROPOLI  
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LÉTO V LAPONSKU 

Opuštěná krajina a prázdná silnice. Je léto. Lu-
cie a Leoš stopují do Laponska. Před sebou mají 
polární kruh a za sebou hromadu problémů, 
o kterých si myslí, že zůstaly zapomenuté doma. 
Během dlouhého čekání na krajnici začíná minu-
lost znovu ožívat. Hořká komedie pro 2 ženy a 3 
muže. Za Léto v Laponsku autoři získali 2. cenu 
v Dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka 2005 
a Cenu Českého rozhlasu 3 Vltava, který hru uvede 
na podzim 2006. 

U literární kritiky tato knížka příliš nezabodo-
vala. „Hra Léto v Laponsku Jaroslava Rudiše 
a Petra Pýchy byla nedávno oceněna hned dvěma 
prestižními cenami a, ač to u dramatických textů 
není běžné, téměř záhy knižně vydána. Víc než 
čímkoli jiným je to důkazem naprosté ztráty soud-
nosti grémií porotců, nejspíš již zcela ztrativších 
přehled o tom, co je to kvalitní a inspirativní diva-
delní text,“ napsal ve své recenzi Roman Sikora 
(Literární noviny 23/2006, 8. června 2006). Sikora 
dále rozebírá otázku, zda důvodem k ocenění po-
dobných her je nedostatek kvalitní domácí tvorby, 
zda jde o nějaký „kamarádšaft“, nebo zda si porotci 
jen neulehčují práci a automaticky nenahlížejí na 
již úspěšné autory pozitivním okem. 

Čtenář našeho listu, který se nechá nalákat na 
název knížky (hry), možná bude trochu rozčarován, 
že toho Laponska v knížce zase až tak není. Je 
pravdou, že protagonisté odjíždějí do Laponska, ale 
zrovna tak by mohli spolu odjet kamkoliv jinam, 
kde se dají najít nějaké zbytky animistického nábo-
ženství, šamanismu či tajemna. Ve skutečnosti 
totiž jde o hru, která řeší problémy poněkud aty-
pické rodiny, kde otec na rodinu kašle a shání si 
milenky a matka se upnula na jediného syna 
a zároveň podlehla vlivu sektářského guru Oriona, 
který stále hovoří o astrálních dálnicích. Matka sy-
na Leoše nutí, aby se seancí a výprav po oriono-
vých dálnicích účastnil s ní. Ve chvíli, kdy se Leoš 
seznámí s otcovou (rádoby) milenkou, nekonform-
ní Lucií se zvláštní posedlostí mýty a šamany dale-
kého Laponska, se vše změní. 

Příběh se pak vyvíjí poněkud prvoplánově a, jak 
říká Sikora ve své recenzi, „v tomto směru trpí hra 
snad největší slabinou, dokonce naivitou.“ Dále po-
kračuje „Her na podobné téma osobnostního zrání 
spojeného s vymezením se vůči rodičům bylo na-
psáno už bezpočet. Některé byly divočejší, některé 
podobně unylé.“ 

Ani vyvrcholení celé hry není nijak překvapivé, 
dá se předvídat z vývoje celého děje. Někdo by 
mohl říci, že se vyvíjí až příliš „červenoknihovno-
vě“. 

Na druhou stranu si myslím, že není třeba hru 

zase až tak zatracovat. Správný „Seveřan“ v ní sice 
svoji severskou touhu příliš neukojí, na druhou 
stranu schopný režisér v inscenaci hry určitě uplat-
ní i kvality, které čtenáře na první pohled do oka 
zrovna neuhodí. O toho je totiž režisér. Nechme se 
překvapit – třeba podzimním rozhlasovým uvede-
ním. 

Michael Stanovský 

ROZHOVOR S PETREM PÝCHOU 
Na internetovém Portálu české literatury byl 

uveřejněn rozhovor Radima Kopáče s jedním 
z autorů s Petrem Pýchou. 

Proč jste vaši „hořkou komedii pro 2 ženy 
a 3 muže“ umístili zrovna do Laponska?  
Když jsme Léto v Laponsku psali, mysleli jsme 
při tom mimo jiné na všechny ty obchodníky 
s jinou realitou, kupčíky s paralelními světy. Stačí 
si otevřít časopisy jako Regenerace nebo Meduňka, 
jejich stránky, které věnují inzerátům. Silvova me-
toda, víkendový kurz – pět tisíc korun, Cestování 
v astrálním těle, jednodenní rychlokurz – dva tisíce 
korun, Jóga vycházejícího Slunce I. stupně – tisíc. 
Duchovní nebo rádoby duchovní svět se stává po-
lem pro slušný kšeft. Klasické tržiště. A tohle si 
uvědomuje i naše hrdinka Lucie. Na jednu stranu 
se podobným akcím vysmívá, na druhou stranu ji 
přitahují. Rozhodli jsme se ji totiž obtěžkat silným 
zájmem o přírodní národy a původní kultury, ke 
kterým patří i mýty a magie. Ale kde je hledat, aby 
z toho mohla být plánovaná roadstory? Takže 
nás napadl Sever, Laponsko, Laponci, jejich mýty, 
šamanismus. I když si samozřejmě uvědomujeme, 
že tenhle svět taky dneska už neexistuje ve své pů-
vodní podobě a že pařát naší „úspěšné“ civilizace se 
zaryl i tam a nabídl tamějším obyvatelům třeba al-
kohol a tak podobně. Laponsko jsme zvolili spíš ja-
ko symbol, který by obecně mohl být spojován 
s čímsi původním. 

Byl jste někdy v Laponsku? 
Ne, ani já, ani Jára Rudiš. Ale během psaní jsme 
o něm hodně četli. Pátrali jsme po laponských mý-
tech, dověděli jsme se, jak žili laponské rodiny, kdy 
měly ženy děti, jak je vychovávaly, něco o šama-
nech. Ale ona ta hra přece není ani tak o Laponsku, 
jako spíš o odvaze zvednout kotvy. O odvaze ke 
změně. Podívejte, náš hlavní hrdina Leoš. Je mu 
jednatřicet, žije ve společném bytě s otcem a mat-
kou, a když přijde z práce, lepí letadýlka. Jeho pro-
blém tkví v tom, že nechce nikomu ublížit, a matce, 
která je na něj nesmírně fixovaná, už vůbec ne. Tak 
holt dennodenně, i když nespokojený, dělá pořád 

JAROSLAV RUDIŠ & PETR PÝCHA – LÉTO V LAPONSKU 

DIVADELNÍ ROADSTORY O DLOUHÉ CEST Ě NA SEVER 
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to samé. Odvahu ke změně bude muset 
v naší hře hledat i Lucie a přinejmenším 
o ní přemítá i matka, a to ve vztahu k otci. 

Unese hra, která je určená pro jeviš-
tě, podobu knížky? Neztrácí něco?  
V době, kdy se v próze už dávno nepracuje 
jen s klasickým střídáním pásma vypravěče 
a pásma postav a knížka může být od začát-
ku do konce dialogem dvou hrdinů, může 
mít scénář ke čtenáři blíž než dříve. I když 
samozřejmě ta forma scénáře – postava, 
replika, postava, replika může někoho odra-
zovat. Na druhé straně v naší jevištní před-
stavě nepovyšujeme jiné divadelní výrazové 
prostředky jako pohyb, situace, hudbu nad 
jazyk a nemusíme je v poznámkách klo-
potně popisovat. Pro nás je stejně podstat-
né, o čem postavy mluví, jako to, jak mluví. 
Jejich jazyk je stylizovaný, plynou z něj je-
jich rysy, humor. 

Ostatně kdy ji na jevišti uvidíme? 
A kde?  
To sami nevíme. Do divadel se scénáře oce-
něné „Radokem“ dostaly teprve v březnu. 
A na reakce dramaturgů zatím čekáme. 

Část rozhovoru převzata z internetového 
Portálu české literatury www.czlit.cz  

O AUTORECH 
Jaroslav Rudiš (*1972 v Turnově) De-

butoval románem „rockových příběhů 
z berlínského metra“ Nebe pod Berlínem 
(2002), za který obdržel Cenu Jiřího Orte-
na. Následovala komiksová trilogie Alois 
Nebel (společně s Jaromírem 99, 2003–
2005), podle níž vznikla divadelní hra 
(Činoherní studio Ústí nad Labem, 2005). 
Je autorem scénáře k filmu Grandhotel. 
Stejnojmenný román vychází na podzim 
2006. Vystupuje se skupinou U-Bahn. Žije 
v Praze. Hru Léto v Laponsku napsal v roce 
2005 společně s Petrem Pýchou, spolužá-
kem ze základní školy v Lomnici nad Popel-
kou. 

Petr Pýcha (*1972 v Mostě) Zabývá se 
literární publicistikou, píše fejetony a po-
vídky. Od konce 90. let se autorsky a režijně 
věnuje amatérskému divadlu. Napsal diva-
delní hry Republiku za koně a fotbal 
(získala několik ocenění) a Nastavená hra. 
V současné době připravuje k vydání povíd-
kový román. Učí na gymnáziu a žije v Pod-
krkonoší. 

 
Jaroslav Rudiš & Petr Pýcha: Léto v 
Laponsku, vyšlo 26. dubna 2006 jako 
5. svazek edice pro nové texty FRESH 
v nakladatelství Labyrint, 90 stran, 
brož. 129 Kč 
ISBN 80-85935-75-9 

ZEMŘEL REŽISÉR  
VILGOT SJÖMAN  

Švédský režisér 
a scénárista Vilgot 
Sjöman, významný 
představitel filmů 
„sexuální revoluce“ 
60. let, zemřel ve 
věku 81 let v neděli 
9. dubna 2006 ve 
Stockholmu. 

Sjöman začínal v 
roce 1961 jako asistent 
režiséra Ingmara Berg-
mana ve snímku Hosté 
Večeře Páně, jako au-
torský filmař debutoval v roce 1962 deziluzivně působi-
vým psychologickým snímkem Milenka. Již v roce 1964 
natočil Sjöman společensky vyhroceně kritický film s ná-
zvem 491 – příběh neúspěšného pokusu idealisticky zalo-
ženého vychovatele o převýchovu mladistvých delikventů. 

Celosvětově na sebe upozornil kontroverzním dvoudíl-
ným „sexuálně-publicistickým traktátem“ Jsem zvědavá – 
modře (1968) a Jsem zvědavá – žlutě (1967). Bezpro-
středně po své premiéře se směl tento film promítat jen ve 
Švédsku a Dánsku, zakázán byl mimo jiné i ve Finsku 
a Norsku; v USA ho cenzoři povolili po vleklých soudních 
sporech teprve v roce 1969. Celkem Sjöman režíroval 15 
filmů, posledním byl v roce 1995 snímek Alfred, pojedná-
vající o životě Alfreda Nobela. 

V české a československé distribuci běžel pouze Sjöma-
nův debut Milenka. V devadesátých letech vedl Sjöman 
právní válku se švédskou televizí, kterou napadl za přeru-
šování svých (a v přeneseném smyslu i jiných) filmů re-
klamními přestávkami. Proces dosud neskončil. 

Přehlídku několika Sjömanových filmů připravilo na 
letošní červen pražské kino Ponrepo. 

zdroj: LN, čtk, foto: Petr Knopp aftonbladed.se 

LENA NYMAN A BÖRJE AHLSTEDT VE FILMU JSEM ZVĚDAVÁ – ŽLUTĚ 
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JE SAUNA Z FINSKA? 
V internetových odkazech se často opakují 
protiřečící si tvrzení, že sauna pochází jedi-
ně z Finska, anebo že odtud nepochází. Do-
volím si přispět k této diskusi. 

SAUNA Z FINSKA 
Pokud jde o slovo sauna, soudí se, že je snad 

odvozeno ze slova sakna, díra v zemi, anebo ve 
sněhu (u Sámů). Přitom však nelze přehlédnout, že 
v Estonsku má teplovzdušná lázeň název saun a že 
všechny ostatní atributy této lázně znějí 
v estonštině podobně (náraz parou finsky löyly / 
estonsky leil; březový věník vihta / viht; ovívati se 
věníkem vihtoa / vihtlema; saunová pec kiuas / 
keris). Shoda finských a estonských teplovzduš-
ných lázní není náhodná, oba národy mají za před-
ky ugrofinské lovce a sběrače, kteří k Baltu 
a později i do Finska přitáhli odkudsi za Uralem. 
Nemohlo to být ovšem dříve, než před 10 tisíci lety, 
když koncem poslední doby ledové ustoupila ledo-
vá pokrývka celého Severu. Je pravděpodobné, že 
předkové Finů si název pro stavbu pro horkovzduš-
nou lázeň – saunu – do Finska přinesli. Dnešní po-
doba sauny jako dřevěného srubu pochází přinej-
menším z doby před 2 500 lety, kdy se v Pobaltí 
mohla teplovzdušná lázeň stavět z lépe opracova-
ných trámců podobě srubové zemnice či polozem-
nice. Umožnilo to jednak usazování nomádů coby 
zemědělců a chovatelů dobytka a zlepšené nástro-
jové technologie místní doby železné. 

Dnes se slovem sauna ve Finsku označuje sta-
vební konstrukce ze dřeva, dříve s kamennou pecí 

a lehátky či sedadly uspořádanými do stupňů pryč-
ny. Ve finském slovníku Saunasanasto společnosti 
Saunaseura jsou uvedena četné složeniny slova 
sauna. Například savusauna (kouřová sauna), ku-
parinsauna (sauna, v níž se přikládají baňky), sau-
noa (saunovati), Fin má saunomishalu (a Čech 
chuť se vysaunovat). 

Písemné záznamy o finské sauně poházejí až 
z relativně pozdní doby. Například v úředních listi-
nách švédské Královské kanceláře z 18. století se 
zakazuje saunování dětí. V cestopisu Acerbiho i v 
Kalevale (počátek 19. století) se o sauně také hovo-
ří. Podle Nestorovy kroniky měli Rusové svou báňu 
již před 11. stoletím. Ruská báňa se ve své původní 
podobě, kdy byla prakticky shodná se saunou, pří-
liš neujala, fungovala však jako římsko-ruská parní 
lázeň. Podle cestopisných zpráv židovských kupců 
určených kalífovi z Bagdádu z poloviny 10. století 
měli i naši slovanští předci teplovzdušnou lázeň 
téměř identickou se saunou – polozemnicí. Vydrže-
la však jen do morových epidemií ve středověku. 

Jak vidno, Finové se přes všechny zvraty stře-
dověké a novověké historie ve své zemi saunovali 
a saunovali, rady královských rádců neposlechli 
a tak nám zachovali pravzácný relikt z pradávných 
dob. 

Teprve díky úspěchům finských vytrvalců na 
olympiádách po první světové válce se o saunu za-
čal zajímat ostatní svět – a přejal ji právě v její fin-
ské podobě. Finské provedení teplovzdušné lázně, 
slovní pojem sauna, a nakonec i způsob jejího užití 
zvítězily. Slovo sauna se překvapivě snadno 
a rychle stalo mezinárodním pojmem. 

NEJSTARŠÍ HIS-
TORIE 
Podle archeologických 
nálezů lze první naleze-
ná ohniště datovat do 
doby před 500 až 800 
tisíci lety. To je údobí 
mladších čtvrtohor 
(pleistocénu), v němž 
žil člověk vzpřímený 
(Homo erectus) o kte-
rém se předpokládá, že 
již mohl znát oheň. 
Z teplé Afriky se do Ev-
ropy rozšířil Homo hei-
delbergensis (před 
700 000 lety) – ten již 
uměl rozdělávat oheň. 
Jeho nástupci Homo 
n e a n d e r t h a l e n s i s 
(250 000–30 000) se 
u ohně nejen ohřívali, 
ale připravovali si na 
něm i pokrmy. IMPROVIZOVAT MŮŽETE I NA VANDRU - S IGELITOVOU SAUNOU          FOTO ARCHIV SL 
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Před 200 tisíci lety se v subsaharské Africe pa-
ralelně vyvinul Homo sapiens. Jemu oheň sloužil 
nejen při přípravě pokrmů, ale i při jejich konzer-
vaci – uzení a sušení masa. Asi před 100 tisíci lety 
se šířil do Evropy Homo sapiens sapiens a po 
30 000 letech byl již jediným druhem člověka, kte-
rý se během času vyvinul do dnešní podoby. Není 
sporu, že si know-how vzniku a užití ohně nesl 
s sebou a postupem staletí jej globalizoval. 

V pravěkém člověku sedícím kolem horkých 
plamenů anebo u sálající hromady kamenů zřejmě 
lze odvodit počátek cest horkého vzduchu po světě 
a také prvopočátek sauny. Jakmile člověk opustil 
teplé klima své africké kolébky a dostal se do 
chladnějších oblastí, jistě potřeboval teplo a podle 
toho jednal. Pravěký člověk nejenon ovládal tvorbu 
a manipulaci zdroje tepla – ohně, ale dovedl prav-
děpodobně „uzavřít“ horký vzduch do malého pro-
storu – do jeskyně či konstrukce chýše z větví. Jak-
koli byl tento prostor stavebně primitivní, stal se 
předchůdcem celé plejády horkovzdušných lázní, 
tedy i sauny. Stal se také nezbytným průvodcem 
člověka při jeho kočování po celé zeměkouli. Ar-
cheologické doklady ovšem schází, samotné ohniš-
tě ještě nemusí nic vysvětlovat. Literatura je znač-
ně pozdní. 

V malém krytém prostoru se člověk mohl ohřát, 
kdykoli potřeboval, mohl si tam připravit jídlo, su-
šit potraviny i oblečení, ukrýt se před nepohodou, 
šelmami i nepřáteli kmene a dokonce jej využít ja-
ko horkovzdušné lázně k očistě těla a k „vyššímu“ 
poslání. Psychosomatické efekty (vztahující se 
k lidskému tělu a psychickým projevům) takové 
lázně byly považovány za božský dar k léčbě růz-
ných potíží. Vyprávějí o tom mýty zachycené nejen 
ve finském národním eposu Kalevala, ale třeba i ve 
vyprávěních prérijních Indiánů. I když si moderní 
člověk vysvětluje přírodní děje a jejich zákonitosti 
relevantně, je zřejmé že genetický kód jeho sympa-
tií k teplu má ukryt kdesi ve svém genomu (genom 
= soubor geneticky aktivních struktur, řídících dě-
dičnost) od svého vzniku. Tak se dá vysvětlit trvalý 
vztah člověka k teplu, tedy i k teplovzdušné lázni. 
Zdá se, že právě reminiscence na vůni páleného 
dřeva, uložená v „prvobytných“ mozkových jádrech 
podporovala udržení paměti na historický způsob 
báječné tepelné stimulace fyziologických funkcí 
člověka ve zcela jiném životním stylu lidí moderní 
doby. 

Vědomí, že teplovzdušnou lázeň Finové nevy-
nalezli – i když její název možná přinesli odkudsi 
z východu, nás nemusí bolet. Saunofilům stačí, že 
v sauně a v její saunové lázni nacházejí stejné bla-
ho, doslova start k wellnes, totiž ke snaze usilovat 
o své osobní blaho čistou životosprávou, do níž 
saunování se nezbytně patří. V této službě, kterou 
sauna poskytuje již tolika generacím je vlastně její 
smysl. 

A za to především patří Finům dík. 

DĚTI A SAUNOVÁNÍ 
Vznik prvních kontaktů našich dětí se saunovou 

lázní je u nás takřka legendární. Jeden inženýr 

z Prostějova po celá léta dojížděl za každého počasí 
na kole do sauny v lázních Karlova Studánka, jedné 
z prvních saun v republice. Během své dovolené 
kolem roku 1955 bral k údivu lázeňského obecen-
stva do sauny i svého syna. Skutečnost, že jeho 
„ubohé dítě vždy přežilo tak hrůzostrašnou proce-
duru“, jak se na saunování dívala tehdejší veřej-
nost, i informace otce o zlepšení zdravotního stavu 
jeho dítěte, mě zaujala. Začal jsem proto své děti 
i děti některých zaměstnanců lázní saunovat. 
K mému překvapení, i k překvapení všech ostat-
ních, se potvrdil příznivý účinek saunové lázně vý-
skyt nemocí horních dýchacích cest z prochlazení, 
nejčastějších onemocnění chladných ročních se-
zón. Na tyto první zkušenosti pak navázaly další 
s dětmi z mateřské školky v Bruntále a následné 
rozšíření saunování dětí díky pochopení a zaujetí 
pedagogů i zdravotníků ve stovkách mateřských 
škol a jeslí. 

Tento fakt napovídá, že obliba teplodárné pro-
cedury ukazuje na prastarý vztah a sympatie oby-
vatel země (a zejména jeho severní polokoule) 
k teplodárným rituálům vedoucím k pradávné tou-
ze po tělesném i duševním blahu. Není proto divu, 
že i moderní lidé si s oblibou potvrzují tuto histo-
rickou náklonnost vůči teplu. Aplikací saunové láz-
ně vede ke zlepšení somatopsychické zdravotní 
kondice – a to i u dětí. 

„ČESKÁ“ A FINSKÁ SAUNA 
Přišel mi jeden dopis. „Na svých cestách se se-

stávám se dvěma druhy sauny. Na tu, co jsme 
zvyklí u nás, ta je suchá s teplotou kolem 100 stup-
ňů. Ve Finsku se polévají kamna vodou, teplota je 
tam kolem 70 stupňů a je podle mne šetrnější 
k organismu. Alespoň po ní nebývám tolik oblblý. 
Na druhou stranu mám soukromý pocit, že mi ta 
česká varianta dá víc a lépe mě očistí.“ 

Vaše rozdělení saunových lázní je správné. 
Nejen my, ale i Němci doporučují co nejmenší vlh-
kost vzduchu (20–30 g/m3) v potírně. Termoregu-
lační děje organizmu tak vyvolají účinnější odezvu 
neurohormonální a nakonec i onu snesitelnou leh-
kost bytí, kterou si ovšem titulujete po svém. Navíc 
suchost vzduchu umožní ochlazení kůže evaporací 
vody z potu a prohřívání je i při hypertermické tep-
lotě postupnější. 

Finové mají raději vlhčí saunu (40–50 g/m3), 
protože jsou zvyklí z dob pravěku zvyšovat tepel-
nou potenci saunové lázně poléváním kamenů vo-
dou (löyly). Tehdy se při nedokonalém technickém 
vybavení sauna obtížně vyhřívala na vyšší teploty. 
V duchu termokinetických principů zatížení vzdu-
chu vodou tak vyšší vlhkost vede k intenzivnějšímu 
přívodu tepla. Zvýšený tlak par v termoregulační 
vrstvě nad kůží zastaví pocení a vyvolá kondenzaci 
vody ze vzduchu. Kdo si myslí, že se potí, mýlí se, 
orosuje se vlhkostí ze vzduchu. Dřevěné obložení 
saunové kabiny zlikviduje přebytečnou vlhkost vel-
mi rychle. 

MUDr. Antonín Mikolášek, nestor saunování v Česku 
redakčně upraveno a kráceno 
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TAK TU S KOLEGOU NOSTALGICKY VZPOMÍNÁME U STARŠÍCH FOTEK NAD NAŠÍM PŮSOBENÍM VE ŠVÉD-
SKU A OBJEVILI JSME JEDNU PRO NÁS ČECHY ZAJÍMAVOU FOTOGRAFII. LÍBÍ SE VÁM?  
URČITĚ BY BYLA VELKÁ ŠKODA SE O NÍ NEPODĚLIT S LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI SEVER EVROPY - ZVLÁŠTĚ 
ZAJÍMAVÝ JE PRAVÝ HORNÍ ROH OBRÁZKU - AUTOR MUSEL MÍT I TROCHU ODVAHY... (AFFISCHERING 
FÖRBJUDEN). 

„EXŠVÉDI“ TOMÁŠ VACEK & JARDA KNOT 

STROM. BOUŘE GUDRUN
PILOT A FOTOGRAF JOCKE

4 × VELOREX NA NORDKAPPU. FOTO MICHAEL STANOVSKÝ SCENÉRIE Z NORSKÉHO OSTROVA M
LOMETRY SEVERNĚJI NEŽ TURISTY HOJN
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POMOHLA PILOTOVI K ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ „FOTOGRAFIE ROKU“. 
BERGLUND SI PŘI SVÉM LETU VŠIML LESA PORAŽENÉHO BOUŘÍ. JEHO FOTOGRAFIE SE STALA FOTOGRAFIÍ ROKU VE ŠVÉDSKU.  

REPRO METRO PRAHA, 7. BŘEZNA 2006 

AGERØYA. V POZEDI NORDKAPP. V POPŘEDÍ POMĚRNĚ NÁROČNÁ CESTA NA MYS KNIVSJELODDEN, NA MÍSTO, KTERÉ JE SKORO O DVA KI-
HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÝ NORDKAPP. FOTO MICHAEL STANOVSKÝ 
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TROSA - NEJKRÁSN ĚJŠÍ KALHOTKY 
Hned na začátku bych rád upozornil senza-
cechtivé čtenáře i citlivé puritány, že 
v tomto článku nepůjde o výsledek soukro-
mého šetření kvality či vzhledu dámského 
prádla. I když na druhou stranu nepochybu-
ji o tom, že by redaktoři Severských listů 
zveřejnění podobného průzkumu nebránili. 

Asi 60 kilometrů od Stockholmu směrem na 
Nyköping leží půvabné městečko, které nese jméno 
Trosa. Znalci švédštiny již zareagovali: „trosa“ zna-
mená dámské kalhotky. Návštěva Trosy není zají-
mavá jen z důvodu konverzační lechtivosti („kam 
pojedeme na výlet?“), ale především proto, že 
v letních měsících je všech asi 10 tisíc obyvatel ko-
muny venku, posedává u stolečků desítek kavárni-
ček, restaurací, polehává na trávnících a parkových 
pažitech a hlavně brázdí vody Trosaån, což je více 
kanál než řeka, která Trosu protíná. 

Je to takové malé Holandsko, tyhle Kalhotky. 
Městečko má snad nejvíce krámků se suvenýry na 
jednoho švédského obyvatele, malebné nákupní 
centrum láká k posezení už v době, kdy rtuť teplo-
měru vystoupí k deseti stupňům. Nad nulou, samo-
zřejmě. Téměř u každé restaurace je miska s vo-
dou. Nikoliv na omytí prachu z vlastních rukou, ale 
jako zasloužený doušek pro psy. V létě tam je nejen 
kulturně živo, ale také klimaticky teplo, i když je 
místo nalepené k chladnému moři. 

Doporučuji každému návštěvníkovi Stockholmu 
vypadnout na půlden z hlavního města a spojit ná-
vštěvu Trosy s procházkou v přírodní rezervaci 
Stendörrens Naturreservat. Komuna Trosa se 
označuje jako konec světa (Världens ände). Mimo-
chodem „ände“ také znamená, celkem přiléhavě, 
zadek 

Švédské Kalhotky jsou pěkně staré. První zmín-
ka o nich spadá do 13. století, a tak lze předpoklá-
dat, že patří mezi nejstarší švédská města. Ve 14. 
století se stala Trosa významnou obchodní křižo-
vatkou a status města získala již v roce 1454. 
V okolí Trosy je řada dalších významných míst, ja-
ko například Vagnh a Västerljung se zachovalými 
kostely a hřbitovy. Na västerljungském hřbitově je 
pochován význačný polární badatel Adolf Erik Nor-
denskiöld, který poprvé vyslovil přesvědčení, že se-
verní pól nelze dobýt po moři. 

Trosa a okolí je ideálním místem pro vodní 
sporty. Nejen jachtaři dokazují zručnost kličková-
ním mezi skalisky členitého pobřeží, ale zážitkem 
je bezesporu jízda v kajaku po moři či potápění. 
Vzimě – asi takové jako je ta letošní – se dá bruslit 
na otevřeném moři či jezerech. 

Trosu prý rády navštěvují děti švédského krále, 
což nemohu sice potvrdit, ale ani bych se nedivil, 
kdyby se objevily na některé lodi či v útulné hos-
půdce. V přístavu kotví tak luxusní jachty, že se 
místní předhánějí v odhadech ceny. Prý 2 miliony 
korun (švédských) je směšně přízemní odhad. Tro-
sa je oblíbenou zastávkou soudobých mořeplavců 

z Německa, Polska a také třeba z Anglie a Skotska. 
Žijí na vodě a z palub svých drahých příbytků (je to 
movitost či nemovitost?) pozorují opálené nohy 
korzujících švédských krásek. 

Letní dny jsou jakoby z jiného světa. Soubory 
z Trosy hrají pod širým nebem a společně přijíždě-
jícími a odplouvajícími loděmi a vůní pečeného 
masa vytvářejí dokonalou atmosféru přístavního 
kvasu. Trosa je také častou zastávkou návštěvníků 
tří blízkých zámků: Tullgarn, Nynäs a Tureholm. 
Oblíbil jsem si Tullgarn, patřící královské rodině. 
Jeho bílá fasáda doplňuje kontrastní paletu listové 
zeleni obrovských stromů, jasně modré oblohy 
a modročerné hladiny Mälärenu. 

Prostě stojí to za to natáhnout si kalhoty a zma-
povat nejkrásnější švédské kalhotky. 

Jan Maruška, Stockholm 
foto archiv 
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY  
DO SKANDINÁVIE 
Ve čtvrtek 22. června 2006 zahájila 
provoz nová autobusová linka z Brna 
do Skandinávie společnosti Bohemia 
Euroexpres International. 

V létě jezdí denně, jinak jen pětkrát týd-
ně oběma směry. Linka jede přes Prahu 
a Berlín do Kodaně a s přestupem dále přes 
Malmö a Göteborg do norského Osla nebo 
přes Helsingborg, Jönköping, Linköping a 
Norrköping do Stockholmu. Zaváděcí ceny 
nejsou nezajímavé, jednosměrnou jízdenku 
do Kodaně zakoupíte již od 790 Kč a do Osla 
či Stockholmu již od 890 Kč (ceny platí jen 
za určitých podmínek, informace z června 
2006). Podrobnosti, jízdní řád, rezervace 
a nákup jízdenek naleznete na internetové 
adrese www.bei.cz. Pokud dáváte přednost 
osobnímu kontaktu, pak je tu pro Vás rezer-
vační kancelář na ÚAN Praha Florenc, tele-
fon 224 218 680, případně několik desítek 
smluvních kanceláří a cestovních agentur po 
celé ČR i Slovensku (jen v Brně jich je kromě 
ÚAN na Zvonařce dalších třináct, v Praze 
dokonce 28). 

Dále bychom rádi upozornili na nový 
produkt této společnosti – tzv. Mini Pass. 
Prakticky jde o otevřenou jízdenku platící po 
dopravcem vybraných zatím šesti evrop-
ských okružních trasách, které mají vždy ně-
kolik zastávek. Trasy jsou vybrány podle 
atraktivity destinací a pokrývají značnou 
část Evropy. V jednotlivých zastávkách může 
cestující strávit nějaký čas, poznat město 
a okolí a pak pokračovat dál. Trasa č. 3 zahr-
nuje i Kodaň. 

V této souvislosti je třeba se zmínit 
o dalších autobusových linkách, které provo-
zuje Student Agency do Dánska, Norska 
a Švédska (www.studentagency.cz). Za spe-
ciálních podmínek získáte jízdenku do Švéd-
ska jen za 950 Kč 

Do Dánska, Norska i Švédska jezdí i spo-
lečnost Bohemian Lines. U této společnosti 
si můžete jízdenku koupit až do Finska, pro-
střednictvím smluvních partnerů vás převe-
zou lodí společnosti Silja do Turku a budete 
pokračovat do Helsinek, Tampere nebo Jy-
vaskylä. (www.bohemianlines.cz) 

Společnost ČSAD Vyškov (resp. brněnský 
VYDOS BUS, www.csadvyskov.cz, Moravia 
Expres) provozuje dvakrát týdně autobusy 
na lince Brno – Helsingborg – Stockholm a 
jednou týdně do Osla. 

Michael Stanovský 

SPZ S MODRÝM UNIJNÍM PRUHEM  
JIŽ I V DÁNSKU 
Dánsko je jedinou zemí Evropské unie, která do-
sud nezavedla unijní symboliku na svých státních 
poznávacích značkách. Od roku 2008 by se to 
však mělo změnit. Dvě třetiny Dánů s tím dle prů-
zkumu souhlasí, protestuje však Dánská lidová 
strana. 

Změnu značení oznámil v polovině května ministr pro 
daňové záležitosti Kristian Jensen. Důvodem zavedení 
nového systému je vyčerpání číselné řady, která je užívá-
na od roku 1966, a také spuštění digitálního automobilo-
vého registru. Nový číselný systém by měl obsahovat mís-
to dvou tři písmena a minimálně tři čísla. Podobně to 
funguje v sousedním Švédsku, jehož model nabízí až 3,5 
krát víc kombinací než dosavadní dánský. 

Kromě změny číslování dostanou Dánové poprvé 
možnost jezdit se značkou, která se hlásí k Evropské unii. 
Ministr Jensen však upozorňuje, že modrý proužek nebu-
de – stejně jako ve Švédsku, Francii, Velké Británii a Fin-
sku – povinností. Eurospektický řidič si bude moci zvolit 
místo unijní symboliky dánskou vlajku Dannebrog. 

Na dobrovolnost tlačila i vlivná národovecká a proti-
unijní Lidová strana, na které visí osud vládní koalice li-
berálů a konzervativců. Jejich odborný mluvčí Mikkel 
Dencker ve svém tiskovém prohlášení mimo jiné uvedl, že 
„by vláda neměla prosazovat politickou symboliku na po-
znávací značky“. Podle jeho mínění je i z hlediska bezpeč-
nosti a přehlednosti jednodušší, když značka obsahuje 
pouze čísla a písmena. 

Unijní pruhy nejsou právně nijak závazné. Záležitost 
je plně v kompetenci národních vlád. Nicméně některé 
výhody z modrého proužku vyplývají, např. nahrazují 
oválné národní kódy, které jsou jinak potřeba při cestě do 
zahraničí. Evropský styl značení převzali dokonce 
i některé nečlenské státy, např. Turecko. Některé státy za-
se místo unijního pruhu umísťují doleva své národní sym-
boly. Kromě východoevropských států je v poslední době 
zavedl i Island, Norsko, Grónsko a Faerské ostrovy. 

Martin Benda 

KALEIDOSKOP ZAJÍMAVOSTÍ 

NÁVRH NOVÉ EUROZNAČKY Z DÍLNY DÁNSKÉHO SDRUŽENÍ VLASTNÍ-
KŮ AUT (FDM) 
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NA GIMMERSTA SÄTTERI 
„Služba u baronů Bondeových měla světlé 
i stinné stránky, ale vcelku to byla nádhe-
ra,“ hodnotí půlroční švédskou zkušenost 
absolvent České zemědělské univerzity To-
máš Uhlíř. Se svou přítelkyní pracoval 
u jedné šlechtické rodiny v domácím 
a později i letním sídle. „Ze zvyků vyšší tří-
dy, jak jsme je tam poznali v praxi,“ tvrdí, 
„je markantní především alkoholismus. 
Prohibiční ceny z něj udělaly svým způso-
bem společenskou výsadu. Hodně pije pře-
devším ten, kdo na to má.“ 

JAK NA TO 
Do Švédska jsem odjel v rámci neplaceného 

pracovního volna, což byla jedna z výhod práce na 
ministerstvu zemědělství. Chtěli jsme s přítelkyní 
někam na sever Evropy, lákala nás příroda vděčná 
na focení a taky skutečnost, že se tam dají celkem 
snadno vydělat peníze. 

Postupovali jsme podobně jako před někdejším 
pobytem v Anglii a opět se zaregistrovali na webo-
vé adrese aupairs.co.uk. Po předchozích zkušenos-
tech se čtyřmi rozmazlenými „angličáky“ však pro-
zíravě přidali heslo no children. Po několika týd-
nech se ozvali Bondeovi. Péče o dům z 18. století, 
zahradu, farmu a v létě o pár lodí a kočku. Ve srov-
nání s hlídáním anglických mazánků to byla nabíd-
ka, které nešlo odolat. 

CO ZA TO 
Příjmení baronského páru Heleny a Torgilse 

Bondeových by se česky přeložilo jako Sedlákovi. 
V minulosti měl rod nemalou prestiž a na večírky 
u Bondeů jezdila i královská rodina. Dnes už ve 
Švédsku nemá šlechta žádná privilegia, což platí 
i pro Bondeovy, ale majetek jim samozřejmě zůstal. 
Kromě zmíněné usedlosti a farmy zahrnoval víc 
než dvacet dalších domů, které pronajímali, a 3000 
hektarů pozemků včetně jezera plného ryb 
a výtečných raků. Třešinkou na dortu bylo letní 
sídlo s jachtou na jednom z ostrovů nedaleko 
Stockholmu. 

Práce jsme měli dost. Přítelkyně Linda uklízela 
rodinné sídlo o více než dvaceti pokojích a starala 
se o kočku, já většinou pomáhal vedoucímu farmy. 
Stavěl jsem ohrady pro koně, obkládal koupelny 
v jednom z domů, které Torgils pronajímal, praco-
val s víceúčelovým traktorem. Na ostrově pak při-
byla starost o jachtu a tři čluny. Nejméně příjemné 
bylo obsluhování desítek spřízněných baronů na 
tzv. Bonde party a uklízení po kočce, která občas 
při odjezdu majitelů vyjadřovala svůj hněv kálením 
na plátno kulečníkového stolu v hale. 

Odměna stála za to: auto pro práci jsme měli 
i pro osobní potřebu, k tomu moderně zařízený byt, 
připojení k Internetu, mobil, kartu na benzín i pro 

víkendové výlety a výplatu 4400 švédských korun 
(asi 16 000 našich). S příplatkem za přesčasy 
a občasným přivýdělkem za dopravu věčně opilého 
barona k jinému opilému baronovi a zpátky jsme 
s penězi neměli žádný problém. 

Pro turistu s českou výplatou je ale ve Švédsku 
dost draho. Hlavně na venkově, kde si nekonkurují 
levnější supermarkety. Pro ilustraci – benzín je po-
malu o třetinu dražší, za kilo banánů dáte na naše 
přes stovku, za pivo v hospodě klidně dvě. 
A alkohol není levný ani v těch státních obchodech, 
co připomínají lékárny. Za láhev jejich piva dáte 
třikrát tolik co u nás. A za to naše pětkrát. 

DÁLKY ZBLÍZKA 
Gimmersta Sätteri – usedlost našich baronů, 

kde jsme pracovali až do odjezdu na jejich letní byt 
– leží asi dvě stě kilometrů jihozápadně od Stock-
holmu. Skutečnou vesnicí je však až nedaleký Äs-
köping. Do města Katrineholm je to odtamtud tři-
cet kilometrů. Poznávali jsme tedy především ven-
kov. 

Nejobvyklejší barvou švédských venkovských 
stavení je falunská červeň. Důvod, proč dostala 
červená zelenou, byl původně zcela praktický. Jako 
vedlejší produkt falunských dolů na měď získala 
barva pověst nejlepšího ochránce dřevěných domů 
před vlhkostí a škůdci, a to právě díky přítomnosti 
mědi. Dnešní falunská červeň už možná viděla 
měď jen z losího hřbetu, ale na tom se neshodnou 
ani Švédové. Nicméně – tradice pokračuje. 

Typický švédský venkov je upravený, ale jen 
střídmě. Žádný kýč jako v Bavorsku. Jeho obyvate-
lé však mají k symbióze s přírodou ještě dost dale-
ko – alespoň podle překvapivého nepořádku (PET 
láhve a další obaly) u silnic nebo na krajích lesa. 

Ve švédských lesích čekají na českého houbaře 
nevšední zážitky. Není nic neobvyklého, když už po 
cestě zahlédnete z auta první hřiby či křemenáče 
a pak jich na ploše deset krát deset metrů najdete 
dva košíky. Nám se to přihodilo několikrát. Asi 
i proto, že sami Švédové sbírají hlavně lišky 
(kantarell) a smrže (murkla). Z nich je výborná 
omáčka, ale jsou jedovaté a musí se dvakrát převa-
řit, jinak už je podruhé neochutnáte. 

Nevšední zážitky čekají na švédském venkově 
také všechny řidiče, hlavně v noci. Během čtvrtho-
dinky jsme potkali na silnici třeba i patnáct zvířat 
včetně srn a losů. Ne nadarmo se říká, že Volvo 
vděčí za svou robustní a bezpečnou koncepci právě 
častým čelním srážkám s tamějšími sudokopytní-
ky. 

O ZVYCÍCH A LIDECH 
Psát o zvycích našich baronů jako o zvycích 

švédských by bylo dost nepřesné. Národní zvyklosti 
a svátky sice dodržovali pečlivě, ale se životem nor-
málních smrtelníků neměli moc společného. Pře-
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devším oba denně konzumovali slušnou dávku al-
koholu. Baronka ujížděla na calvadosu, baron začal 
v poledne pivkem a šnapsem, odpoledne přišla na 
řadu whisky a večer už viděl losy i tam, kde žádní 
nebyli. Harmonický pár jinak docela hodných lidí. 
Přičemž baron byl ten harmoničtější jedinec. Na tři 
měsíce měl k osobní spotřebě 84 lahví whisky. 

Ne že by normální Švédové nepili. V běžných 
obchodech sice nedostanete nic než slabé pivo, po-
zitivní účinek švédské „prohibice“ jsme však neza-
znamenali. O alkoholem poznamenané bytosti tam 
rozhodně nouzi nemají. Běžní smrtelníci ovšem po-
píjejí jinak než smetánka. Přes týden opilce prak-
ticky nepotkáte (to by je měli za „alkoholiky“) 
a všichni si to bohatě vynahrazují přes víkend. Kdo 
pak v pondělí přijde do zaměstnání s tak těžkou ko-
covinou, že není schopen pracovat, toho čeká spíš 
soucit kolektivu a neschopenka než vyhazov. 

Mám-li něco zábavného říci o mladých Švé-
dech, pak snad to, že jsou manekýni. A mají na mó-
du čich. Cokoliv výstředního, co si na sebe oblečou, 
se bude dozajista za pár měsíců nosit i u nás. 
O Švédkách lze s podobnou nadsázkou říci, že do 
osmnácti let hrají fotbal a pak jsou zbytek života tě-
hotné – zřejmě důsledek velkorysého systému soci-
ální péče. Nutno dodat, že na hřišti jim to i s bříš-
kem velmi sluší. Obě pohlaví jsou pak typická umě-
ním řídit člun, zájmem o muziku, averzí k Norům 
a značnou spotřebou hamburgerů a zmrzliny Mag-
num. 

Švédští vesničané jsou občas o něco vesničtější 
než ti naši. Někteří mi dokonce chtěli vysvětlit, jak 
se používá otvírák, a hodně jich žije v domnění, že 
Češi neumějí plavat, když nemáme vodu, myšleno 
moře. Na druhé straně jich naprostá většina umí 
anglicky. A všichni bez výjimky se k nám chovali 
velmi přátelsky. Netroufám si hodnotit, jestli šlo 
častěji o vřelost, nebo společenskou normu, ale pří-
jemné to bylo vždycky. V tom ohledu se máme ještě 
hodně co učit. 

ZTRÁTY A NÁLEZY 
Na komáry jsme si zvykli a na pravidelné vytá-

čení několika desítek klíšťat si člověk holt musí 
udělat čas. Malá daň za všechno, čeho se nám do-
stalo. Poznali jsme švédský venkov a také překrás-
ný ostrov Runmarö, zdokonalili si angličtinu, kte-
rou se tam domluvíte úplně všude, naučili se tro-
chu švédsky, zvládli vodní lyže i řízení motorového 
člunu. Poznali jsme, jak se pracuje rukama, 
a přivezli si na památku spoustu fotek krásné se-
verské přírody. Vzpomínku zaslouží i švédské dob-
roty, od výborných sýrů přes raky (národní po-
choutka, která naložená v černém pivu 
a všudypřítomném kopru oslnila hlavně Lindu) až 
po čerstvé lososy. Na sádkách je tam vykrmují po-
dobně nezdravě jako u nás brojlery, ale věřte – 
chutnají skvěle. 

TIP 
V mnoha švédských městech si můžete zdarma 

(na pas) půjčit kolo. Máte-li napjatý rozpočet, jeďte 
do Švédska se stanem. Mimo rezervace můžete tá-
bořit všude. I na soukromém pozemku. Každý ma-
jitel je na požádání povinen nechat vás tam bez-
platně přespat alespoň jednu noc. 

Pokud vám finance dovolí, nenechte si ujít 
stockholmský Skärgård. Začíná ostrovy, na nichž 
leží hlavní město, a pokračuje spoustou dalších až 
na otevřené moře. Celkem je jich čtyřiadvacet tisíc, 
velkých i úplně maličkých, a mezi nimi se proháně-
jí plachetnice, rychlé čluny a vodní lyžaři. Můžete 
tam tábořit, chytat ryby, obdivovat plavající losy 
nebo spoustu druhů evropských orchidejí. Dokon-
ce i koupání je prima. Přestože jde o Baltské moře, 
v létě mívá voda v zátokách přes dvacet stupňů. 

Reflex 9/2005, zaznamenal Jan Zvelebil 

SKÄRGÅRD , FOTO ARCHIV SL 
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TAXI, PROSÍM 
Před více než 75 lety si kdosi v mladičké 

automobilce Volvo uvědomil, že automobi-
lům pro taxislužbu je nutné věnovat mimo-
řádnou pozornost již při konstrukci a výro-
bě. 

Není pochyb o tom, že byste jenom těžko hleda-
li jiné prostředí, kde dostane osobní automobil více 
zabrat. Při koupi taxi jde především o čistě racio-
nální úvahu, kterou si pořízení výrobního prostřed-
ku zaslouží. Spokojenost provozovatele taxi s da-
ným automobilem je potom jednou z nejlepších re-
ferencí také pro běžné motoristy. Neexistuje nikde 
na světě taxíkář, který by si se zdravým rozumem 
pořídil nepraktický, nespolehlivý či provozními ná-
klady příliš drahý automobil. 

Už od počátku existence automobilky Volvo stá-
le někdo myslel na poslání automobilů taxi. 
V březnu 1930 sjely z výrobního pásu první vozy, 
které byly speciálně navržené pro tuto službu. 
Abych byl přesný, již v roce 1929 se uvedením mo-
delu PV651 na trh objevil mezi taxíkáři velmi oblí-
bený automobil. Nebylo to jen díky jeho šestiválco-
vému motoru, ale především jeho prostornosti 
a robustnosti stavby. O rok později následovaly již 
speciálně připravené deriváty s označením TR671 
a TR672. Písmena TR (švédsky trafikvagn) ozna-
čovala automobily určené pro taxislužbu. Objevilo 
se ještě provedení TR670, které nabízelo samotný 
podvozek. První číslice v označení prozrazovala, že 
pod kapotou se skrývá šestiválec, sedmička zname-
nala, že interiér nabízí místo pro sedm cestujících, 
a poslední číslo pouze identifikovalo verzi. Tech-
nicky vycházely první vozy taxi z modelové řady 
PV650 a PV651, měly však rozvor zvětšený na 3100 
mm, aby v interiéru nalezlo místo sedm cestujících, 
jejichž zavazadla pak byla uložena na nosiči v zadní 
části automobilu. 

Nabídka modelové řady TR6 skončila v polovi-
ně třicátých let u provedení s označením TR679 
a byla nahrazena automobilem, jehož rozvor byl 
zvětšen na úctyhodných 3250 mm a nesl v průběhu 
let 1935 až 1937 označení TR701 až TR704. Roz-
měrné a robustní taxi poháněl silnější motor s nej-
větším výkonem 80 k, což byla na tehdejší dobu ví-
ce než slušná hodnota. S ohledem na tehdejší délku 
životního cyklu automobilu měla vozidla určená 
pro taxislužbu jepičí život. Už v roce 1938 totiž mizí 
z označení písmena TR a na svět přichází taxi 
s označením PV801 a 802, které se v podstatě se 
shodným technickým základem mohlo pochlubit 
výrazně modernějšími tvary karoserie. Rozvor zů-
stával stejný, sedadla však byla upravena tak, aby 
interiér pojal osm cestujících, jejichž kufry se již 
mohly uzavřít do zavazadlového prostoru. Šestivá-
lec zdvihového objemu 3,7 litru již nabízel největší 
výkon 90 koní a vynikal mimořádnou spolehlivostí 
zejména v náročných klimatických podmínkách se-
veru. Příchodem tohoto modelu se v podstatě 
ukončila doba hledání a potřeby trhu se s nabídkou 

výrobce překryly na dalších deset let. V roce 1948 
byla výroba modelové řady PV800/820 ukončena. 
Vstříc svému osudu taxíkářského mezka tehdy na-
krátko vykročil model PV60. 

POHODLÍ PRO MILION KILOMETR Ů 

V roce 1950 byl na trh uveden další model spe-
ciálně navržený pro taxi, který se měl stát nejzná-
mějším švédským taxíkem značky Volvo. Byl to 
model PV831. Ve Švédsku dostal láskyplnou pře-
zdívku Suggan, což znamená prasnice! Rozměrná 
karoserie připomínající americké vnímání automo-
bilu stále nabízela dostatek prostoru pro sedm, 
resp. osm cestujících a pod kapotou byl stále stejný 
šestiválec zdvihového objemu 3,7 litru, který však 
byl s ohledem na tehdejší poznatky a dostupné 
technologie modernizován. Zadní dveře si zachova-
ly závěsy vzadu a charakterizovaly představy Volva 
o praktickém automobilu taxi. V padesátých letech 
působila na švédském trhu celá řada karosářských 
firem, které nakupovaly pouze podvozky s moto-
rem modelu PV831 a přestavovaly je na sanitky, 
dodávky a pohřební vozidla. Díky robustnosti 
a úctyhodným rozměrům se zrodila také „civilní“ 
verze PV831, která nesla název Disponent (Presi-
dent) a měla sloužit jako reprezentativní automobil 
s řidičem pro vedoucí pracovníky společností. Roz-
měrný interiér byl zdoben vlněnou tkaninou, jem-
nými koberci a cestující měli k dispozici několik za-
palovačů na doutníky. Cílovou skupinu však tento 
automobil příliš nezaujal, provedení pro taxislužbu 
tak zůstalo obchodně výrazně úspěšnější. Poslední 
model vyrobený v roce 1958 nesl označení PV834. 

Až do roku 1966, kdy bylo v provedení pro ta-
xislužbu uvedeno na trh Volvo 144, nebyla nabídka 
speciálních vozidel taxi pokryta, Volva PV831/834 
sloužila nezřídka až do sedmdesátých let, některá 
najezdila více než milion kilometrů. Robustní sed-

         VOLVO PV831 NA ZNÁMKÁCH 
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mi či osmimístné automobily však patřily minulos-
ti a taxislužba se stala doménou pohodlných pěti-
místných sedanů 144 i přesto, že výrobce do roku 
Q978 nenabízel verzi se vznětovým motorem. Tra-
dice sedmi či osmimístných karoserií však zcela ne-
vymřela. Na silnicích lze dodnes potkat prodlouže-
né varianty modelových řad 200, 700 a 900. 

Společnost Volvo je pověstná i svou produkcí 
netradičních automobilů. V roce 1976 představila 
experimentální taxi (Volvo Experimental Taxi), 
které bylo vyvinuto pro designérskou soutěž, pod-
porovanou Muzeem moderního umění v New Yor-
ku. Jediný postavený prototyp byl novátorskou stu-
dií pokud jde o bezpečnost a ergonomii. Experi-
mentální taxi sice nebylo uvedeno do výroby, stalo 
se však inspirací pro vývoj bezpečnějších a hospo-
dárnějších vozů. Dnes je můžeme spatřit v muzeu 
Volva v Göteborgu. 

text Petr Láska, foto archiv Volvo,  
vStyle, Volvo magazín, zima 2005, 

redakčně kráceno 
foto archiv Volvo a SL 

V SEDMDESÁTÝCH LETECH SE TAXISLUŽBA STALA DOMÉNOU 
POHODLNÝCH PĚTIMÍSTNÝCH SEDANŮ 144 I PŘESTO, ŽE VÝ-
ROBCE NENABÍZEL VERZI SE VZNĚTOVÝM MOTOREM. 

         VOLVO PV831 (50. LÉTA 20. STOLETÍ) 

         VOLVO TR701 (30. LÉTA 20. STOLETÍ)          VOLVO TR671 (POČÁTEK 30. LET 20. STOLETÍ) 

         VOLVO TR671 (POČÁTEK 30. LET 20. STOLETÍ) 
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NA ROPNÉ PLOŠINĚ 
NÁVŠTĚVA ROPNÉ PLOŠINY  
JIŽ JEN NA POČÍTAČI 

Je to docela jednoduché: přijedete na 
čerpací stanici, vezmete tankovací pistoli 
a čepujete. Chce to jen nesplést si naftu 
s benzínem. Pohonné hmoty ale ze země ne-
vyvěrají samy o sobě. Je třeba je dobývat 
a někdy velmi tvrdě. 

Na heliportu je právě připraven vrtulník linky 
Norsk Helikopter AS33 2L2. Posádka podává zá-
kladní bezpečnostní instrukce a stroj se pomalu 
vznáší směrem k severu. 

Netrvá dlouho a přistáváme na ropné plošině, 
monstrózní stavbě, navzdory všem klimatickým 
podmínkám a vodním živlům. Tady je svět skuteč-
ně malý. Dělníci, technici i inženýři musí žít pospo-
lu, i když jim hrozí známá ponorková nemoc. Kaž-
dý tu má pro jistotu vlastní komůrku s telefonem, 
kterým se může spojit třeba s manželkou. 

Neradno ovšem děsit civilistu tím, čemu nero-
zumí, tedy tím, co je na plošině normální a co jen 
vypadá z pohledu laika jako nenormální. Podvodní 
vrtulník určitě nepatří k dopravním prostředkům, 
které bych dobrovolně vyhledával. Usedá do něj 
hlavní inženýr a putuje desítky metrů pod hladinu 
moře, aby prověřil bezpečnost a pevnost potrubí. 
Stačil by jediný špatný pohyb a skořápka batyskafu 
se pod obrovským tlakem rozloupne jako ořech. 
Signální věž navíc hlásí třeba právě teď závadu na 
konstrukci. 

Jeden z mužů plošinné posádky rutinně nasa-
zuje skafandr a vysouvá se po laně nad běsnící 

mořské spousty. Běžný život plošiny tím není nijak 
narušen a dispečer předává hlášení řídicímu cent-
ru. Není jím pověstný Houston, ale to nic nemění 
na nasazení olejářů. V dosavadní historii bylo při-
tom tragédií podobných raketoplánům výrazně 
méně, daň na životech si vybraly přibližně ale stej-
nou. Mám z toho stísněný pocit a nabídku svézt se 
záchrannou síti kamsi do nížinné hlubiny raději 
odmítám. Vrtulník, který mě dopravil na plošinu 
v Barentsově moři, se totiž navíc chystá znovu od-
letět na pevnou zem. Všechna bezpečnostní opatře-
ní si pamatuji, není je tedy třeba opakovat. 

Byl to opravdu sugestivní výlet! Po chvilce při-
stáváme, a přitom jsme nikde nebyli. Všechnu tuto 
iluzi vám vykouzlí Muzeum ropy v norském Sta-
vangeru, který ač stovky kilometrů vzdálený od 
ropných vrtů, je považován za hlavní město nor-
ského olejářství. „Chceme do budoucna vytvořit ta-
kový počítačový program, který by skutečně věrně 
simuloval cestu na plošinu,“ říká ředitel jedinečné-
ho ropného muzea. Vzniklo roku 1999 a hned na 
úvod přilákalo 100 tisíc návštěvníků ročně, 
v dalších letech tak kolem 60 tisíc. 

Samotná exkurze na ropnou plošinu, kterou 
jsem předstíral úvodem, je stále více utopií. Uvažo-
valo se sice o ní, ale teroristické útoky na USA 
a zostřující se boj mezinárodních teroristů činí po-
dobnou zábavu, byť turisticky atraktivní, záležitostí 
velice nebezpečnou! 

David Šťáhlavský, ČRo 1 Radiožurnál 
zápisník zahraničních zpravodajů 

převzato ze stránek www.rozhlas.cz 
foto www.statoil.com 
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VE STOCKHOLMU ZAKÁŽOU 
V MHD MOBILY 

Internetový portál aktualne.cen-
trum.cz přinesl zprávu, že od 21. srpna 
2006 budou v autobusech a ve vozech 
metra a příměstských vlaků ve Stockhol-
mu fungovat „bezmobilové zóny“, tedy 
tichá oddělení, v nichž bude zcela zaká-
záno telefonovat. Podle plánů doprav-
ních podniků nebude stačit ani přepnutí 
telefonu na tichý režim; přenosná slu-
chátka mají být zcela vypnuta. 

„Obdrželi jsme stížnosti s požadavky 
od mnoha obyvatel. Lidé jsou obtěžováni 
nejen hlasitými hovory spolucestujících, 
ale řada z nich nechce být zbytečně vy-
stavována záření od sousedů při delších 
cestách po městě,“ uvedla k tomu pro 
deník Aftonbladet Anna Kettnerová z ve-
dení stockholmského dopravního podni-
ku SL. 

Švédské železnice podobná oddělení 
zavedly již před časem a propagace 
„klidných a nerušených cest“ je dnes vý-
znamnou součástí reklamní kampaně. 
To podle Kettnerové dokazuje, že po-
ptávka po klidu při cestách hromadnými 
dopravními prostředky je vysoká. 

Nové opatření v městské dopravě se 
však při prosazování nesetkalo s jedno-
značně pozitivní reakcí. Úskalím zákazu 
samého je například skutečnost, že ne-
bude prakticky kontrolovatelný. Na vy-
hrazená „bezmobilová oddělení“ nebu-
dou průvodčí zvlášť dohlížet a za poruše-
ní zákazu nemají padat žádné pokuty 
a sankce. „I bez represí by zóny měly po-
moci,“ tvrdí k čerstvě schválenému opat-
ření Kettnerová. „Věřím, že zóny budou 
přijaty se stejným pochopením, s jakým 
se setkal například zvyk stát na pravé 
straně jezdících schodišť a brát ohled na 
ty, kteří chtějí chodit a sjíždět rychleji.“ 

„Je pravdou, že někteří telefonisté (a 
zejména telefonistky) řvou do mobilu ja-
ko pominutí,“ řekl nám jeden krajan 
usedlý ve Stockholmu. „Musím se ale ta-
ké zastat Švédů, hlavní jazyky halasných 
telefonistů jsou arabština, turečtina, ruš-
tina, srbochorvatština, polština,“ dodal. 

Zdá se, že Švédsko a naše republika 
mají mnohé společné. I to, že když něko-
mu něco vadí, udělá se nějaká vyhláška, 
která mnohdy nekoresponduje s jinými 
předpisy. 

Michael Stanovský 
 

SEVERSKÝ KALEIDOSKOP 
JAK SE ŽIJE V NORSKU 
Seveřané pijí. To je známá věc, a já se jim vůbec ne-
divím. Přírodní podmínky je k tomu vlastně nutí. 
A dobře to znají i v zemi vikingů. Jenže ty následky, 
když se to přežene! Boj s alkoholismem přijde státní 
správu na velké peníze, a to i přesto, že ceny pití jsou 
v Norsku vážně nekřesťanské. Přesvědčil se o tom 
i zpravodaj David Šťáhlavský. 

„Jsme tu kvůli historické tradici. Před takovými sto pade-
sáti lety jsme měli velice vážný problém s alkoholismem na-
šeho národa,“ přiznává Jens Nordahl ze státní společnosti 
Vinmonopolet (která vlastní státní monopol na prodej alko-
holu, pozn.red.). Jejím vznikem před osmdesáti lety vyvrcho-
lil boj norské veřejnosti s alkoholismem, kterému svého času 
propadla většina společnosti. „Nemyslím, že by u nás byla 
prohibice,“ říká Arve Johanson, Nor, a jak se sluší také 
správný vlastenec, který uvědoměle chápe historické dědictví 
většinového národního alkoholismu. „Poté co jsem projel ně-
kolik zemí, musím říci, že dávám naší vládě za pravdu,“ po-
kračuje Arve. 

V přepočtu tisíc českých korun za láhev vodky nebo sto 
korun za jedno pivo – to jsou v Norsku běžné ceny, ale pro 
našince, přiznejme, trochu vysoké. Určuje je ostatně i obecně 
vysoký standard cen v Norsku. Důkazem je všeobecná draho-
ta, respektive pokuty a také extrémně nízká povolená rych-
lost na silnicích – maximálně 80 km za hodinu. To jsou další 
z krajností Norska, což na svou kůži pocítil i poslanec Lars 
Rise. 

„Svým způsobem to bylo nedorozumění, ale faktem je, že 
jsem překročil povolenou rychlost o 32 kilometrů v hodině. 
Proto jsem se příliš neoháněl svou imunitou, a přijal jsem 
trest: dva týdny vězení. Byla to aféra, o které psaly noviny 
nejen v Norsku, ale také na Balkáně, protože tam poslanec 
v autě někoho usmrtil a vymluvil se na imunitu. Mě tamní 
noviny dávaly za příklad,“ říká bezprostředně do mikrofonu 
sympatický poslanec a bývalý kolega, totiž rozhlasový a tele-
vizní novinář. 

Přísná opatření na trhu s alkoholem a na silnicích ostře 
kontrastují s liberálními pracovními předpisy, které umožňu-
jí i Čechům příjemné výdělky, a to nejen oficiálně. Norsko 
dokázalo okouzlit nejen Čechy, ale třeba i amerického milio-
náře, dědice pověstné United Steel, Williama Henryho Singe-
ra jr. Podivný patron nesnášel lidi, proto se usadil u maleb-
ného fjordu, kde maloval přírodu na čtvercové formáty obra-
zů. Na žádném z nich nenajdete lesní zvěř, ptáka, natož člo-
věka, protože by prý rušil harmonii a kompozici. Singerův 
dům v Oldenu dodnes obklopuje zvláštní odosobněná atmo-
sféra. Nevelký dům má například 102 dveří, aby se v něm li-
dé nemuseli potkávat. 

David Šťáhlavský, ČRo 1 Radiožurnál 
zápisník zahraničních zpravodajů 

převzato ze stránek www.rozhlas.cz 

Autor je redaktorem zahraniční redakce Českého rozhlasu, 
stanice Radiožurnál 
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HILDEGARD ELSNER: VIKINGOVÉ 
Co jsou to runy? Jak se sta-
věly vikinské lodě? Proč vi-
kingové podnikali námořní 
výpravy? Téměř tři století 
děsili tito pověstní lupiči 
a plenitelé středověkou Ev-
ropu. Drsní Seveřané však 
sklízeli i obdiv – byli totiž 
odvážnými objeviteli, vyni-
kajícími námořníky a šikov-
nými obchodníky. Dodnes 
jsou jimi lidé fascinováni. 

Historička Hildegard Elsne-
rová ukazuje v tomto díle 
z encyklopedické řady CO–JAK
–PROČ jací skutečně byli oni vi-
kingové opředení pověstmi. Po-
pisuje jak jejich smělé objevitel-
ské cesty, tak i každodenní život 
lidí v severských zemích. Ne-
všední obraz této bouřlivé epo-
chy dotvářejí fotografie jedineč-
ných archeologických nálezů a 
názorné ilustrace. Knihu lektorovala doplnila doc. 
PhDr. Helena Kadečková, naše přední skandina-
vistka, odborná publicistka a pedagožka FFUK. 

Na knížce je na první pohled znát její určení dě-
tem. Je tu spousta barevných obrázků, přístupnou 
formou vysvětlená hesla bez zbytečných odboček 
a vazeb – ale i poněkud učesaná drsná a mnohdy 
drastická minulost Seveřanů. Nemyslím si, že to je 
špatně, kdo chce proniknout více do hloubky vikin-
ské doby, ten sáhne například po knize Svět vikin-
gů nebo odborné literatuře. 

Velmi dobrým počinem byl především výběr 
lektorky – naší přední nordistky doc. Kadečkové. 
Nečetl jsem originál, ale v českém překladu se ne-
vyskytují „oblíbené“ chyby, jako třeba pokládání vi-
kingů za národ (býti vikingem bylo především po-
volání, proto je také píšeme s malým počátečních 
písmenem) nebo nesprávný pravopis a transkripce 
severských jmen a názvů do češtiny. 

Osobně bych sice označením viking více šetřil 
a omezil je spíše na válečníky (podobně jako křižá-
ky nazýváme především historická vojska táhnoucí 
na východ), potažmo označení celé éry (také říká-
me doba křižáckých válek nebo někdy křižácké ob-
dobí), na druhou stranu chápu, že slovo viking je 
u nás poměrně hluboce zakořeněno jako označení 
skandinávského obyvatelstva své doby (tato 
„chyba“ se objevuje i ve slovnících a encyklopedi-
ích) a knížka s názvem Vikingové bude žádanější 
a prodejnější. 

Myslím si však, že to vůbec nevadí a vřele dopo-
ručuji, aby každý milovník Severu svým ratolestem 
tuto knihu pořídil. 

Jazyková poznámka na závěr. Připomínku lze 
mít k zavedenému českému přepisu dodnes Islan-
ďany používaných starých skandinávských run. Ve 

světové literatuře se například 
pro „þ“ používá převod na dvoj-
hlásku „th“, v češtině se ustálilo 
pouze „t“. Tak nastává nejedno-
značnost ve výslovnosti, neznalý 
čtenář neví, jde-li o písmeno „t“ 
nebo runu „þ“. Slovo ting pak 
může vyslovovat jako „ting“, 
„tyng“, málokoho napadne, že je 
správné „thyng“. V transkripci 
thing je výslovnost díky všeo-
becné povědomosti o angličtině 
poměrně jednoznačná. V Sever-
ských listech jsme proto raději 
zvolili zásadu používat zápisy 
původních písmenek – nejen is-
landských. To ale také svá úska-
lí, jen se podívejte do katalogů 
různých cestovek, kolik z nich 
přepisuje islandské jezero Þin-
gvellir jako Pingvellir a kolik 
průvodců je vyslovuje je s „p“ na 
začátku. V ukázkách z knihy Vi-

kingové jsme však ponechali původní pravopis. 
Michael Stanovský 

Hildegard Elsne: Vikingové, 48 stran, ISBN 
80-7238-500-3, doporučená cena 169 Kč 

PRÁVO A ZÁKONY V DOB Ě VIKINGŮ 
Právo a zákony představovaly pro Skandinávce 

uznávané hodnoty. Spadaly do kompetence tzv. 
tingu (čti thyngu), tj. sněmu, tedy veřejného shro-
máždění všech svobodných mužů z určité oblasti. 
To se konalo pravidelně ve stanovených dnech. 
Rokovalo se pod širou oblohou. Muži se radili 
o důležitých politických záležitostech, přijímali zá-
kony a vynášeli rozsudky. Všichni muži nosící 
zbraň byli povinni se tingu osobně zúčastnit, či vy-
slat svého zástupce. Shromáždění řídili starší muži 
nebo znalci zákonů. Žalobci předkládali tingu 
právní spory. Soudci neprováděli výslech, obžalo-
vaní se hájili sami. Po důkladné společné poradě 
vyneslo shromáždění rozsudek. 

Neexistovala policie ani vězení, ti, kdo porušili 
zákon, tedy nemohli být zbaveni svobody. Podle zá-
važnosti svého činu museli zaplatit určitou pokutu. 
Ting sice oznámil rozsudek, nedisponoval však 
žádnými mocenskými prostředky k prosazení svých 
závěrů. Poškozená strana si stanovenou pokutu 
musela vymoci sama. Každý však cítil morální po-
vinnost podrobit se rozhodnutím tingu – pokud 
nechtěl být vyloučen ze společnosti svobodných. 
Jestliže byl některý muž kvůli těžkému provinění 
tingem zavržen, ztratil ochranu – ve společnosti 
pak neznamenal nic a jeho postavení bylo horší než 
postavení otroka. 
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JAK SE STAL ERIK ZRZAVÝ  
JARLEM V GRÓNSKU 

Za života Erika Zrzavého leželo Grónsko o sedm 
metrů výše (nad hladinou moře, pozn. red.) než 
dnes a průměrná roční teplota zde byla o tři stupně 
vyšší. Klima bylo tedy teplejší a vegetace podstatně 
bohatší. Při fjordech plných ryb ležely úrodné po-
zemky, na kterých se mohl pást dobytek. Kožešina 
a kůže tuleňů, mrožů a ledních medvědů, vysoce 
ceněné kly narvalů a bílí grónští sokoli – to bylo 
nejdůležitější exportní zboží, za něž se v ostatních 
zemích Evropy dobře platilo. 

V roce 970 musel Erik Zrzavý spolu se svým ot-
cem opustit rodné Norsko. Kvůli zabití je ting zba-
vil všech práv a odsoudil k vyhnanství. Veškerý 
svůj movitý majetek naložili na knörr a vydali se na 
Island. Pozemek vhodný k osídlení však již nenašli, 
neboť na Islandu se za posledních více než 100 let 
usadilo mnoho Skandinávců, takže nejlepší půda 
už byla zabrána. Erikův otec brzy zemřel a jeho 
svárlivý syn se zanedlouho opět dostal do sporu se 
svými sousedy. Islandský alting ho znovu odsoudil 
za usmrcení a na tři roky mu odebral právní ochra-
nu. 

Erik se stal psancem, a pokud nechtěl riskovat 
život, musel Island na tuto dobu opustit. Opět při-
pravil svůj knörr k plavbě a na jaře roku 982 odplul 
s 15 muži a několika otroky hledat zem, která podle 
zpráv zbloudilých námořníků ležela severozápadně 
od Islandu. Ve svém snažení byl nakonec úspěšný. 
Po překonání všech útrap plavby přistál u břehů 
Grónska. Erik důkladně prozkoumal pobřeží a fjor-
dy. U fjordu, který byl později nazván „Erikův“, na-
šel během druhého léta vhodný pozemek, který 
ihned slavnostně obsadil. V roce 985 se Erik vrátil 
zpátky na Island, jehož obyvatelům vyprávěl o nové 
zemi. Téměř jako moderní odborník na reklamu jí 
dal mnohoslibný název – severské slovo „Grön-
land“ znamená „Zelená země“. Chtěl nalákat co 
nejvíce Islanďanů, aby se v Grónsku spolu s ním 
usídlili. Jeho barvité vyprávění nakonec mělo žá-
doucí úspěch. Když v následujícím roce odplouval 
se svou rodinou, domácími zvířaty a movitým ma-
jetkem do Grónska, odjíždělo s ním dalších 24 lodí 
s více než 500 lidmi. Avšak do Grónska dorazilo 
jen 14 lodí. Ostatní se dostaly do silné bouře, poto-
pily se nebo se vrátily zpět. 

Většina lidí, kteří dopluli do Grónska, založila 
osadu na jihozápadě, takzvanou Východní osadu, 
kde ležel Erikův dvůr Brattahlíð („Dvůr na strmé 
stráni“). Část přistěhovalců se vydala na severozá-
pad a o 700 km dál založila tzv. Západní osadu. 

Erik dosáhl dvou cílů: našel zemi vhodnou 
k osídlení a stal se – jako objevitel Grónska a veli-
tel vystěhovalců – náčelníkem nové společnosti, te-
dy jarlem v Grónsku. 

RUNOVÉ PÍSMO V ŽIVOTĚ VIKINGŮ 
Vikingové sice nevytvořili knižní kulturu, ale 

nelze říci, že byli negramotní – znali totiž v runové 
písmo. Jednotlivá písmena se nazývají „runy“, což 

znamená něco jako „tajemství“. V době vikingů by-
ly runy staré už několik století. Původně zřejmě 
sloužily k magickým účelům. I v době vikingů se 
ještě věřilo v jejich tajemnou sílu a používaly se ja-
ko kouzelná znamení, pomocí nichž bylo možné 
dozvědět se něco skrytého nebo nahlédnout do bu-
doucnosti. Existovala runová kouzla k ovlivnění 
počasí, setby, lásky, zdraví a dalších oblastí života. 

Runová abeceda má 16 znaků, podle počáteč-
ních písmen je pojmenována „futhark“. Každá runa 
má jak svůj název, tak platnost jedné hlásky. První 
runa se jmenuje „fehu“ = dobytek a zároveň se jed-
ná o hlásku „f“. Protože se pomocí 16 znaků nedaly 
napsat všechny hlásky jazyka, jsou dnes runové 
texty obtížně rozluštitelné a často matoucí. Kromě 
toho neexistoval závazný směr psaní. Smělo se psát 
zprava doleva nebo dokonce „hlavou dolů“. Runy 
se vyrývaly na amulety, zbraně a hřebeny 
a vyřezávaly se na veřeje dveří či do lodních vazů. 

V každodenním životě používali Skandinávci 
runové písmo pro různá sdělení. Nepsalo se ovšem 
na papír, ten v té době v Evropě ještě nebyl znám, 
zprávy se vyřezávaly do podlouhlých štěpin dřeva. 
Bylo to velmi praktické, člověk potřeboval jen nůž 
a nějakou vhodnou větvičku. Sdělení však muselo 
být velmi krátké – jako dnešní SMS. Takovýchto 
dřevěných štěpin (nazývají se „rúnakefli“) byly při 
vykopávkách nalezeny stovky. Jsou na nich docho-
vány kupní smlouvy, potvrzení o zaplacení zboží, 
královská nařízení, a dokonce i milostné dopisy. 
Nejvíce se jich našlo při archeologickém průzkumu 
středověkých hanzovních domů v norském městě 
Bergenu. 

VIGINSKÝ TING 
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CYKLOPRŮVODCE NORSKEM  

Text této knihy je velice inspirativní pro 
cesty po Norsku. Díky mnoha informacím 
a mapkám poslouží nejen cykloturistům. 
Celkem 30 kapitol představuje více jak 30 
trolích cest od těch známých až po absolut-
ně neznámé. Na úvod je zařazen jakýsi mi-
niprůvodce hlavním městem Oslem, kde 
většina výprav na sever začíná. 

Výsledek více než desetiletého důkladného ob-
jevování Norska v sedle bicyklu zaznamenal autor 
v této knize podrobně a poutavě. Jsou zde soustře-
děny ty nejkrásnější a nejzajímavější cesty, které je 
možné v Norsku na kole podniknout. Kniha se tak 
stává netradičním cyklistickým průvodcem. Netra-
dičním proto, že neobsahuje jen strohá data 
o daných lokalitách, ale přibližuje je autenticky, 
přímo z pohledu cyklisty. Na mnoha místech je text 
okořeněn zajímavými příhodami přímých účastní-
ků společných výprav. Kniha je obohacena velkým 
množstvím barevných fotografií, které krásy nor-
ské přírody přibližují. Nechybějí ani mapky 
s vyznačenou a doporučenou trasou. Publikace ne-
zvyklého formátu určitě pomůže udělat si ucelený 
obraz o této krásné severské zemi a stane se víta-
nou inspirací pro cykloturisty. 

Radovan Kunc: Netradiční cyklistický prů-
vodce Norskem, 240 × 180 mm, 176 stran, 
nakladatelství Cykloknihy 2006 
ISBN 80–903677–1-2 

 

UKÁZKY Z KNIHY 
Norsko, pro cyklisty jako stvořené 

Norsko je zemí, která si díky své divoké a ne-
spoutané kráse snadno získá srdce svých návštěv-
níků. Jeho řídce osídlené území je doslova poseto 
přírodními klenoty. Za svoji krásu vděčí skandi-
návskému pevninskému ledovci, který po svém 
ústupu na konci poslední doby ledové po sobě za-
nechal nádherně modelovanou krajinu. Zůstala po 
něm hluboká údolí s příkrými svahy a širokým 
dnem, fjordy, zařezávající se daleko do pevniny, 
nesčetná jezera a jezírka, ostře řezané horské masi-
vy a náhorní planiny, pokryté jenom kamením, trá-
vou a lišejníky. Ledovec však nezmizel docela a 
v současné době pokrývá vrcholky hor v západních 
a severních oblastech Norska v podobě ledovco-
vých čapek, z nichž ledová masa stéká mohutnými 
splazy do okolních údolí. Bohatá zimní nadílka 
sněhu nejenže zásobuje ledovce novými příděly, ale 
v době tání na jaře a v létě napájí tisíce potoků 
a řek. Tyto vodní spousty si pak razí cestu k moři 
peřejemi a vodopády, z nichž mnohé padají stovky 
metrů hluboko. Vzhledem k drsným klimatickým 
podmínkám bylo Norsko osídleno pouze na pobře-

ží a ve vnitrozemských údolích. Rozsáhlá pohoří 
a vysoké horské hřebeny způsobily, že jednotlivé 
oblasti zůstaly poměrně dlouho od sebe izolovány. 
Lidé se do okolních hor neodvažovali nejen pro je-
jich nehostinnost, ale také kvůli obavám z bájných 
obrů Trollů, kteří měli pusté hory obývat. Potřeby 
obyvatel údolí však byly silnější než obavy 
z nadpřirozených bytostí a lidé se začali nejprve vy-
dávat do hor za zvěří a později i farmařit. Řemesl-
níci a kupci zdolávali hory a náhorní plošiny se 
svým zbožím, které nosili na trhy do sousedních 
údolí. Postupem času se horské stezky upravovaly 
a přestavovaly tak, aby po nich mohly jezdit vozy. 
V současné době sice tyto cesty ztratily svůj původ-
ní hospodářský význam, ale staly se ideálním mís-
tem pro horskou cyklistiku. Návštěvníci se tak do-
stanou do míst, kde mohou nerušeně obdivovat di-
vy panenské přírody a vnímat obrovský volný 
prostor, který se okolo nich rozprostírá. 

Tak tedy sedněte na kolo, přibalte foťák, plavky 
i větrovku a vydejte se s námi na sever. 
 

Lofoty – Země půlnočního slunce 

Souostroví Lofoty tvoří čtyři větší a spousta ma-
lých ostrovů, ležících u břehů Norska asi dvě stě ki-
lometrů za polárním kruhem. Nejvýchodnějším 
a zároveň nejblíže k pevnině přiléhajícím ostrovem 
je Austvagøy. Na jeho jižním pobřeží se nachází 
přístav Svolvær, hlavní město ostrovů. Svolvær je 
přirozenou vstupní branou pro cesty po Lofotech, 
neboť sem přijíždí trajekt ze Skutviku, který leží na 
pevnině. Austvagøy je největším z ostrovů. Vyrůs-
tají tady nejvyšší hory, ve kterých se nachází 
i několik malých ledovců. Skalní štíty jsou častým 
cílem horolezců, kteří sem sjíždějí z celého světa. 
Nejdivočejším koutem ostrova je jeho východní 
část, kam byl teprve před několika lety prokopán 
podmořský tunel a vybudován krátký úsek silnice 
na severním břehu. Zbytek je přístupný pouze po 
vodě nebo pěšky. Pohodlní turisté však mají mož-
nost zhlédnout i tento kousek ostrova z paluby vy-
hlídkové lodi, která na své okružní plavbě zajíždí 
rovněž do uzoučkého Trollfjordu. Loď pluje sevře-
ná mezi okolními stěnami, z nichž se uvolňují ka-
meny a dopadají do vody nedaleko paluby. 

Směrem na západ leží ostrov Vestvagøy. Je mé-
ně hornatý a nachází se na něm několik zeměděl-
ských farem. Ze severního pobřeží lze nejlépe pozo-
rovat půlnoční slunce, které tady v období od 27. 
května do 17. července nezapadá za obzor. Chlou-
bou ostrova je osmdesát tři metrů dlouhý vikinský 
dům, nově postavený podle původního obydlí, kte-
ré stávalo poblíž vesničky Borge. Na travnatém ná-
vrší byly totiž kromě různých předmětů objeveny 
díry po kůlech, které tvořily kostru domu, patřícího 
zřejmě nejsilnějšímu náčelníkovi na ostrovech… 

RADOVAN KUNC – NETRADI ČNÍ CYKLISTICKÝ PRŮVODCE NORSKEM 
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU  
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SEVERSKÁ SPOLEČNOST 
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OSTROVY KDE KVETOU SKÁLY 
A VLÁDNE MÆLSTRÖM 

Z norského přístavu Bodø míříme na Lo-
foty, ostrovy s jednou z nejúchvatnějších 
přírodních scenérií Evropy. Už třetí den 
prší. Obrovské vlny si s mohutným trajek-
tem pohrávají tak, jakoby šlo o malou ry-
bářskou bárku. V dálce se rýsují ostré skály. 
Po čtyřech hodinách pociťuji stále více pří-
znaky mořské nemoci. Začínám tušit, že Lo-
foty nebudou jen kouzelným obrázkem 
z turistických průvodců s blankytně mod-
rou oblohou a klidnými zátokami. 

Konečně vplouváme do malého přístavu Mos-
kenes. Jindy rušné místo plné rybářů a turistů pů-
sobí na konci září jako konec světa. Přesto však po 
pár kilometrech směrem k vesnici s nejkratším ná-
zvem na světě Å s úžasem zíráme na neskutečnou 
krásu podzimem zbarvených skal. Působí smutně 
a tajuplně, až mi běhá mráz po zádech. 

HORY A SKÁLY 
Ostrov tvoří nejmladší i nejstarší druh hornin, 

které známe. U těch starších se jejich věk odhaduje 
na tři miliardy let. Mladší hory se vypínají až do 
téměř kilometrové výšky a jejich ostré hřebeny vy-
padají jako položené tváře, které se dívají k nebi. 
Podle vědců prý nebyly během poslední doby ledo-
vé pokryty ledem. Když na Lofoty připlul před še-
desáti lety Karel Čapek, poznamenal si do svého 
deníku: „První ranní pohled z okénka kabiny na 
Lofoten ukáže žasnoucímu oku především neoby-
čejné množství balvanů v nejrůznějších konfigura-
cích; jsou nadobro lysé a zlatově hnědé na mléčné 
opálové hladině vody a jen místy jim z podpaží vy-
rážejí trsy tuhé trávy; pěkné oblé valouny vyhlaze-
né příbojem, skalní věže naštípané povětřím, agre-
gáty balvanů, stáda skalin nebo samotářské kame-
ny; tu a tam majáček nebo výstražná věžička, tu 
a onde lešení z dlouhatých žerdí, asi na sušení tre-
sek; tak tohle tedy je Lofoten. A pak vystoupí člo-
věk na palubu, aby toho viděl ještě víc, a uzří, že 
z té krajky balvanů tryská do nebe kytice hor.“ 

Přestože jsou jeho slova stará přes šedesát let, 
mohli by je Norové používat ve svých průvodcích 
ještě dnes. Na první pohled se tady totiž mnoho ne-
změnilo. Snad jen trochu původního klidu ubrala 
magistrála E10, která vede celým komplexem Lofot 
a přilehlých Vesterålů a měří 370 kilometrů. Na ní 
ale mnoho aut nepotkáváme. Dopravní zácpy tady 
mají zcela jiný rozměr, jak nám popisuje Londýňan 
Steve, jenž se tady usadil před lety. Kousek od cha-
tového kempu, který zde postavil na jedné z mnoha 
zelených luk, docházelo k častým dopravním neho-
dám na nájezdu na hlavní silnici. Proto vyměnili 
dopravní značení vedlejší silnice za stopku. Trvalo 
jen několik týdnů, kdy byla původní značka zpět, 

protože Lofoťané si stěžovali na neúměrnou do-
pravní zácpu, která zastavováním vznikala. Trvala 
pět minut! 

Souostroví spojuje řetězec vysoko vyklenutých 
mostů, pod nimiž mohou proplouvat i lodě. Jedi-
ným přerušením je krátký trajektový přejezd mezi 
Melbu na jižním okraji souostroví Vesterålen 
a Fiskebølem na půdě Lofot. 

Lofoty a Vesteråly leží ve stejných šířkách jako 
severní Aljaška. Skupiny ostrovů, vystupující 
z Norského moře jako šňůra perel, se táhnou při-
bližně 100 až 300 km na sever od polárního kruhu. 
Přestože jsou považovány za nejdeštivější místo 
Norska, jejich klima je velmi vlídné. Tedy většinou. 
Nás přivítal podzimní vichr. O tom, že tady prý prší 
364 dní v roce, jsme se také mohli sami na vlastní 
kůži přesvědčit. Může za to Golfský proud, který je 
teplý asi 12 až 14 stupňů a ohřívá pobřeží. Bez něj 
by byly ostrovy pusté a nehostinné. Průměrné tep-
loty se pohybují okolo 4,5 stupňů, ale v létě mohou 
padnout i třicítky. 

OSTROV RYBÁŘŮ 
Lofoty proslavil především rybolov. „Ryby jsou 

naše peníze, bez nich bychom se neuživili,“ vysvět-
luje nám jeden z rybářů v přístavu v Moskenes. 
Dříve to platilo pro celý ostrov, dnes již žije mnoho 
ostrovanů z turistického ruchu. Rybám ovšem vdě-
čí i ten, mnoho nadšenců sem přijíždí právě za ni-
mi. Vodami Vestfjordu, který dělí Lofoty od pevni-
ny, táhnou koncem zimy hejna tresek ze Severního 
ledového oceánu k místům, kde se třou. Díky 
Golfskému proudu je zde v uzavřeném fjordu tep-
lejší moře, které přitahuje tresky v obrovských hej-
nech. Jejich tah začíná v lednu a vrcholí koncem 
dubna. Váhy tresek obecných přesahují až deset ki-
logramů a nejsou výjimkou kapitální kusy, které 
dosahují i 130 cm a váží přes 20 kg! Rybolov má na 
Lofotech tisíciletou tradici. Začala se psát po ustou-
pení ledovců, kdy sem připluli obyvatelé z pobřeží 
Skandinávského poloostrova. Dnes je striktně re-
gulován, především kvůli hubení rybích populací 
vlivem nadměrného lovu v minulosti. „Nejvíc má 
pobřežní hlídka spadeno na ruské pašeráky,“ uka-
zuje nám směrem k jedné z lodí starousedlík. „Loví 
bez povolení a je jich tady čím dál víc.“ 

BUDETE V ZIMĚ VESLOVAT? 
Ještě před páry týdny by tady nebylo tak jedno-

duché sehnat ubytování přímo u moře za rozum-
nou cenu jako teď, koncem září. Většina turistů od-
jela z ostrovů koncem léta a hlavní rybářská sezona 
začne až v zimě. Volíme tedy stylovou rybářskou 
chýši, která se nazývá rørbu. Slovo rørbu je odvo-
zeno od veslovat – bu znamená v doslovném pře-
kladu obydlí. Ještě dnes se staří ostrované ptají 
„Budete v zimě veslovat?“ a myslí tím: „Budete le-
tos chytat ryby?“ Na Lofotech těchto chýší najdete 

LOFOTSKÉ SOUOSTROVÍ 
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mnoho, většinou stojí seskupené na kůlech zapuš-
těných do moře. Ta naše je jako mnoho ostatních 
zrekonstruována a uvnitř působí nad očekávání 
útulně. Má skvěle vybavenou kuchyňku a úchvatný 
výhled na maják, který v noci září nad rozbouře-
ným mořem. Stěny zdobí zavěšené rybářské sítě, 
mušle a plakáty zobrazující desítky druhů ryb 
s doporučeným obdobím k jejich chytání. Takto 
komfortní jsou rørbu ale až v posledních letech. 
První z nich byly postaveny ve 12. století na příkaz 
vikinského krále Øysteina, který sem přijížděl 
v zimě na lov tresek. Dříve si ubozí rybáři museli 
ustlat pod obrácenými rybářskými čluny, což bylo 
v zimě opravdové utrpení. Rørbu se stavěly z polen 
vyplavených z moře a natíraly se červeným barvi-
vem vyrobeným z rybího tuku. Chatrče se skládaly 
ze dvou částí, ta větší sloužila pro skladování lodí 
a rybářského náčiní, v té druhé se pak spalo na dře-
věných pryčnách. Rybáři tady měli velmi krušný ži-
vot a mnoho z nich se z moře nevrátilo. O tom vy-
povídají i místní hřbitovy. Všimla jsem si, že ná-
hrobní kameny patří hlavně ženám a dětem. 

Mnoho rybářů zmizelo v bouři, ale také 
v mořském víru, kterému se říká Mælström. Neob-
vyklý přírodní úkaz se opakuje při odlivu a přílivu, 
tedy každých šest hodin, kdy se řítí obrovské 
množství vody rychlostí přes 40 km/h úzkými fjor-
dy, kterých je mezi jednotlivými ostrovy a ostrůvky 
Lofotského souostroví velké množství. Nárazem 
vodních mas vzniká v hloubce 4 až 5 metrů mohut-
ný vír o průměru 10 metrů. Malé lodě by do tako-
vých míst neměly bez zkušeného průvodce samy 
najíždět. Hrozivě vylíčil vír v mořském průlivu 
Moskenstraumen v povídce Pád do Mælströmu 
Edgar Allan Poe, kdy podle něj v kombinaci 
s prudkým větrem vyústí v opravdové šílenství. 
Dnes už veslice nahradily lodě se silným motory, 
které umožňují Mælström navštívit. V hlavní sezó-
ně odplouvá každý den loď s turisty, kteří chtějí vi-
dět tento fantastický přírodní úkaz a po cestě si sa-
mozřejmě zarybařit. My jsme se bohužel na moře 
kromě trajektu nedostali. Chtěli jsme jet fotografo-
vat mohutné ocasní ploutve velryb, které tudy pro-
plouvají, ale kvůli silnému větru všechny výpravy 
zrušili. 

JEDENÁCTILETÁ DELIKATESA 
První, co nás u každé rybářské vesnice praštilo 

do oka, byly desítky dřevěných stojanů, které slouží 
k sušení tresek. Teď zejí prázdnotou, ale v zimě se 
na nich třepotají tisíce tresek a prosycují okolní 
vzduch. Lofotům nemůže ve způsobu jejich konzer-
vování konkurovat žádná jiná země na světě. 
Vzduch nesmí být příliš suchý, aby tresky nezne-
hodnotily mouchy nakladením vajíček. Na druhou 
stranu nesmí začít mrznout. Neustálý vánek 
s mořskou solí je tady ideální. „Některé země, jako 
třeba Island, se o tento způsob pokoušely, ale neu-
spěly,“ nám pyšně vypráví majitel naší rørbu 
o kousek dál při prohlídce jeho neobvyklého mu-
zea. Exponáty tady tvoří totiž i 11 let staré sušené 
tresky. Jsou naaranžované na různých nástrojích, 
které vysvětlují, jakým způsobem se tresky zpraco-

vávaly. Jednu z nich nedávno snědli. Byla prý skvě-
lá. Konzervace vzduchem bez chemických přísad 
uchová všechnu výživnou hodnotu čerstvých ryb. 
Proteiny jednoho kila sušených ryb se tak rovnají 
pěti kilům ryb čerstvých. Jejich nízká váha je ideál-
ní pro snadnou přepravu. 

Není ale treska jako treska. Hodnocení se věnu-
jí znalci, tzv. rybí koštéři, kteří nejprve každou rybu 
čichem i zrakem dělí to tří hlavních kategorií – 
„prima“, „sekunda“ a “africa“. V rámci těchto tříd 
se pak ryby dále dělí podle kvality, tloušťky a délky 
do třiceti podskupin. V lisovaných blocích se ex-
portují do přibližně třiceti zemí světa. Mezi velký-
mi odběrateli jsou země jako USA, Německo 
a Nigérie. Nejvíce, přesně čtyři pětiny všech tresek, 
však putuje na stoly italských gurmánů. Starosta 
ostrova Røst proto rád říká: „Bůh žehnej italským 
hospodyňkám a jejich kuchyním. Ať dlouhá léta 
vzkvétá italská kuchyně!“ 

NEZKROTNÉ LOFOTY 
Okouzlující krajina na Lofotech přitahovala už 

od 19. století malíře. Jejich díla je možné spatřit 
v mnoha galeriích, nás nejvíce zaujala ta ve vesnici 
Henningsvær. Ta působí sama o sobě inspirativně. 
Je poskládána na malých skalních ostrůvcích a při-
jíždíme k ní přes několik klenutých mostů. Moře je 
tak rozbouřené, že vlny místy stříkají až na silnici. 
Potkáváme několik aut a turisty, kteří s úžasem ja-
ko my sledují řádění vodního živlu. Začínáme si 
užívat temperamentu počasí, jednu chvíli zasvítí 
slunce, které rozzáří červené rybářské domky v 
kontrastu s neskutečnou barvou mechů a ocelovým 
mořem, během pěti minut se potýkáme v proudech 
vody s drsným větrem. Na nebi se objevují a zase 
mizí barvy duhy. Podobně kontrastně působí nové 
upravené domky v květinových zahradách 
v sousedství rybářských skladů a malých továren. 
Ty teď zejí prázdnotou, na treskách si už asi někdo 
pochutnává. Procházím mezi starými bárkami 
a roztaženými rybářskými sítěmi. Pár chlapíků se 
chystá na moře, ale většina lidí z vesnice je někde 
schovaná a připravuje se na sezónu. Na starou 
oprýskanou loď přilétl racek a vyhřívá se na slunci. 
Racky pozoruji ráda ráno z okna rørbu. Při výcho-
du slunce se na chvíli zprůhlední jejich zlatistvá 
křídla. Narazili jsme tady na celé kolonie kormorá-
nů, ve skaliskách sídlí tisíce mořských ptáků. 

Mnohdy se stačí jen otočit a spatříte úplně jiný 
svět, směrem k horám a s oceánem za zády máte 
pocit, že jste v Alpách, pokud vykročíte opačným 
směrem a slunce právě svítí na azurové obloze, vy-
padá to podobně jako v Tichomoří. Vyumělkované 
obrázky s modrou oblohou z turistických knížek 
charakter ostrova nezachytily. Jejich pravé kouzlo 
je ukryté v drsné přírodě a jejím tajemství, které 
nečekaně odkrývá na každém kroku. 

text a foto Petra Doležalová 
vStyle, Volvo magazín, zima 2005 

Další fotografie Petry Doležalové najdete 
na internetových stránkách  www.bluewind.cz 








