


Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 

Poslední letošní zářijovou sobotu letošního roku věnovali někteří členové Severské společnosti návštěvě 
míst bojů z doby třicetileté války poblíž bývalého hradu Třebel u Černošína na Tachovsku. 

foto Jiří Bartoň 
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ZEMŘEL SVEN NYKVIST 
Ve středu 20. září 2006 zemřel ve věku 84 
let jeden z nejvýraznějších světových kame-
ramanů druhé poloviny dvacátého století 
Sven Nykvist. 

Nykvist se proslavil především dlouholetou 
spoluprací s Ingmarem Bergmanem, která začala 
roku 1953 filmem Večer kejklířů a pokračovala 
zhruba dvacítkou dnes už legendárních titulů. 
Jmenujme alespoň Pramen panny, Jako v zrcadle, 
Hosty večeře Páně, Mlčení, Personu, Scény 
z manželského života, Kouzelnou flétnu, Podzimní 
sonátu či Oscarem poctěné Šepoty a výkřiky 
a Fanny a Alexandra. Tím však výčet jeho děl ani 
zdaleka nekončí. 

V patnácti letech si Nykvist koupil svou první, 
osmimilimetrovou kameru a v necelých dvaceti za-
čal pracovat ve filmové společnosti Sandrews. Tady 
o tři roky později debutoval jako hlavní kamera-
man. Točil s významnými švédskými režiséry, jako 
byli Arne Mattson či Alf Sjöberg, a zároveň vzniklo 
i několik jeho vlastních dokumentárních snímků 
z rovníkové Afriky, kde jeho rodiče kdysi působili 
jako misionáři. Díky mezinárodním úspěchům fil-
mů, které vytvořil s Bergmanem, začal být vyhledá-
ván a žádán i za hranicemi rodného Švédska: spo-
lupracoval s Louisem Mallem, Romanem Polan-
skim, Paulem Mazurskym, Volkerem Schlöndorf-
fem, Peterem Brookem, Woody Allenem a Richar-
dem Attenborough. Andrej Tarkovskij si ho vybral 
pro svůj klíčový opus Oběť a Philip Kaufman pro 
filmovou verzi Kunderovy Nesnesitelné lehkosti 
bytí. 

Nykvist se stal prvním evropským kamerama-
nem, který pracoval ve Spojených státech. Pobyt 
v Hollywoodu mu však občas poněkud ztrpčovaly 
tamější odbory bedlivě střežící hranice filmařských 
profesí: nesměl například vlastnoručně obsluhovat 
kameru ani se dívat do hledáčku. 

V devadesátých letech minulého století se podí-
lel na vzniku několika titulů svého krajana Lasse 

Hallströma realizovaných v Americe a filmů Liv 
Ullmannové, Maxe von Sydowa a Erlanda Joseph-
sona, hereckých přátel, kteří se rozhodli prosadit 
jako režiséři. O štěstí na tomto poli se ostatně po-
kusil i on sám – jeden z jeho dvou celovečerních 
snímků, nazvaný Vůl, získal dokonce nominaci na 
Oscara. 

V roce 1997 natočil s Woody Allenem Celebrity, 
svůj poslední, sto dvacátý třetí film. Následující 
rok, poté co byl stižen afázií, odešel na odpočinek. 

Nykvist za své profesionální renomé vděčil pře-
devším mimořádně citlivé práci se světlem, které 
používal překvapivě jednoduchým a přirozeným 
způsobem. Byl znám tím, že dokáže nasvětlit scénu 
jedinou svíčkou, což mu vyneslo přezdívky jako 
Mistr světla či Rembradt kamery. Není tedy náho-
dou, že světlo figuruje také v názvu jeho vzpomí-
nek, před několika lety vydaných i česky, a v titulu 
dokumentárního filmu, který o něm natočil jeho 
syn Carl-Gustaf Nykvist: memoáry se jmenují Úcta 
ke světlu a film Světlo je mým společníkem. 

ANDREJ TARKOVSKIJ A SVEN NYKVIST PŘI NATÁČENÍ TAR-
KOVSKÉHO FILMU OBĚŤ,  
 FOTO LARS-OLOF LÖTHWALL, 1986 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
AKCE SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
30. září 2006 – Po stopách třicetileté války – zá-
jezd do okolí bývalého hradu Třebel na Tachovsku 
– jedno z bojišť z tažení generála Wrangela z obdo-
bí tzv. Sedmileté války (článek na protější straně). 
19. října 2006 – Podvečer poezie severských bás-
nířek, od 17.00 hodin v zasedací místnosti PEN-
klubu Praha 1, Vodičkova 32. Program: Lidmila 
Němcová – o islandských básnířkách (Vilborg Dag-
bjartsdóttir), Naděžda Slabihoudová – o ženské es-
tonské poezii, umělecký přednes Hana Frejková, za 
spoluúčasti Česko-estonského klubu a PEN-klubu 
21. října 2006 – Orchestrální koncert ze skladeb 
členů Klubu moravských skladatelů, od 19.30 hod. 
v Besedním domě Brno, Komenského nám. 8, byla 
přednesena i 3.  věta Islandské symfonie Richarda 
Mayera. Hrála Moravská filharmonie Olomouc 
s dirigentem S. Vavřínkem. Koncert natáčel Český 
rozhlas. Ve spolupráci s KMS Brno. 

PŘIPRAVUJEME... 
31. října 2006 – Dr. Václav Smetáček (1906–
1986) a Sever, od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha 
Smetany, Praha 1, Novotného lávka 1, první po-
schodí, ve spolupráci se Společností Bedřicha Sme-
tany. 
7. listopadu 2006 – Finský večer v Brně, 
z programu: Finské vánoční svátky a jejich tradice, 
o finských národních parcích a Laponsku,… 
18., 22. listopadu a 1. prosince – přednášky 
v rámci výstavy Kouzlo polárních světů v pražské 
Chodovské tvrzi. Pozor, na tyto akce se vybírá 
vstupné, členové Severské společnosti mají vstup 
zdarma na členskou průkazku. (viz článek ve ved-
lejším sloupci) 
 

MIDSOMMAR 
V BABIČČINĚ ÚDOLÍ 
24. června 2006 uspořádala 
pražská pobočka Severské spo-
lečnosti netradiční oslavu Mid-
sommaru – zájezd do Ratibořic 
na výstavu Královský dvůr 
v Kodani – včera a dnes. 

Kromě prohlídky dobových foto-
grafií dánského královského dvora 
a Kodaně jsme navštívili i ratibořický 
zámek a Babiččino údolí. Vzhledem k 
načasování zájezdu jsme si připomně-
li i velký lidový švédský svátek Mid-
sommare. O tomto i o dalších svátcích 
a oslavách, které Švédové tradičně a 
aktivně udržují, zasvěceně vyprávěla 
Marta Janíková. 

NAŠI ČLENOVÉ NAVŠTÍVILI PA-
MÁTKU NA 30LETOU VÁLKU 
Poslední letošní zářijovou sobotu (30. září 
2006) věnovali někteří naši členové ná-
vštěvě míst bojů z doby třicetileté války po-
blíž bývalého hradu Třebel u Černošína na 
Tachovsku. 

V průběhu zájezdu jsme navštívili místa, kde 
probíhaly některé bitvy tažení generála Karla 
Gustava Wrangela v roce 1647 do Čech. Zájezd vol-
ně navazoval na předchozí akce zaměřené na třice-
tiletou válku – zájezd do Lützenu v roce 2005 
a přednášku doc. Matouška v březnu letošního 
roku v Klubu na Lávce. 

Hlavním cílem zájezdu bylo bojiště pod hradem 
Třebel, kde je zachovaná původní reduta, polní 
opevnění švédské armády z doby třicetileté války. 
Díky odbornému výkladu antropologa Václava Ma-
touška z Fakulty humanitních studií UK v Praze 
jsme se podrobně seznámili i s výsledky jeho mno-
haletého výzkumu, který přinesl nové poznatky 
o způsobech jak se tehdy bojovalo a žilo. Navštívili 
jsme také experimentální stavbu reduty u obce Ol-
bramov, na jejíž stavbě studenti UK ověřili po-
znatky z předchozího průzkumu možnosti výstavby 
takového polního opevnění. Docent Matoušek nám 
poskytl i kopie dobových rytin zachycujících bojiště 
u Třebele, Teplé a u Kynžvartu, 

Zájezd jsme zakončili návštěvou zámku 
Kynžvart, poblíž kterého je rovněž zachována pů-
vodní reduta z dávných bojů. 

Pavel Dobrovský 
foto Jiří Bartoň - další fotografie na stránce 2 
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KOUZLO POLÁRNÍCH SV ĚTŮ 
Od 16. listopadu 2006 až do 7. ledna 2007 se 

v Galerii Chodovská tvrz v Praze 4 koná výstava vě-
novaná Mezinárodnímu polárnímu roku 2007. Ve 
spolupráci se Severskou společností, CK Periskope 
Skandinávie, Sdružením Tereza a řadou dalších 
partnerů a sponzorů ji připravili našim čtenářům 
jistě dobře známí manželé Alena a Jaroslav Klem-
pířovi, Stanislav Bártl a další spolupracovníci. 
Záštitu nad výstavou přijal místopředseda Senátu 
ČR Petr Pithart a řada dalších. 

Výstava je doprovázena řadou pořadů, které 
mají přiblížit ojedinělost polárních krajů, jejich vý-
znam pro život na planetě, význam ekologie 
a ochrany polárního světa pro budoucí přežití. 

Během výstavy bude pořádána řada doprovod-
ných akcí, jsou naplánována setkání s přímými 
účastníky vědeckého polárního výzkumu, besedy 
o Grónsku, Arktidě, Antarktidě i severských stá-
tech, autogramiády, promítání videofilmů, setkání 
nad mapami i módní přehlídka zimních oděvů Pi-
nito Praha. Všechny akce budou provázeny filmy či 
fotografiemi. 
Z programu vybíráme: 
18. listopadu 2006, 18 hod. – Ilulissat – ledová 
perla Grónska, Alena a Jaroslav Klempířovi. 
22. listopadu 2006, 18 hod. – Finské Laponsko 
a Sámové, Michael Stanovský (pod záštitou a pat-
ronací Severské společnosti). 
25. listopadu 2006, 18 hod. – Plachetnicí do po-
lárních krajů, Rudolf Krautschneider. 
29. listopadu 2006, 15 a 18 hod. – Eskymo Wel-
zl, Martin Strouhal (Česká televize Ostrava), před-
premiéra televizního filmu. 
1. prosince 2006, 19 hod. – Mýty, pohádky a po-
věsti polárních lidí, představení nové knihy v 
překladu Violy a Zdeňka Lyčkových, spojeno s au-
togramiádou. 
5. prosince 2006, 18 hod. – Do nitra ledovců, 
glaciologicko-speleologická expedice na Špicberky, 
Josef Řehák. 
6. prosince 2006, 18 hod. – Lidé pod klenbou 
polární záře, Nelly Rasmussenová, spojeno 
s autogramiádou. 
8. prosince 2006, 18 hod. – Psí spřežení v po-
lárních krajích, film Šediváčkův long 2006, Jana 
Henychová, Líba Pečená. 
15. prosince 2006, 18 hod. – Předvánoční Grón-
sko, hudba, výtvarné a lidové umění, odkaz Mo-
ravských bratří, Alena a Jaroslav Klempířovi a je-
jich hosté. 
17. prosince 2006, 17 hod. – Výprava ČSAV na 
Island roku 1948, CK Periskope Skandinávie. 
Podrobný program naleznete na našich interneto-
vých stránkách. 

ms,  1. října 2006 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
KRAJANSKÉ SPOLKY VE ŠVÉDSKU 

Ve Švédsku žije v současné době asi sedm až 
osm tisíc našich krajanů, zhruba devadesát 
procent z nich odešlo z republiky až po roce 
1968. Někteří se plně integrovali do švédské 
společnosti, mnohdy se přiženili či provdaly 
do švédské rodiny, nicméně celá řada z nich 
se dodnes sdružuje v krajanských spolcích. 
Všechny tyto spolky zastřešuje Svaz českých 
a slovenských sdružení ve Švédsku 
(Tjeckiska och Slovakiska Föreningarnas 
Riksförbund i Sverige – TSFR). O jeho čin-
nosti nám napsal jeho předseda, pan Vrati-
slav Langer, profesor Chalmerovy technické 
univerzity v Gögoteborgu. 

„Na našem 24. tradičním setkání v Kyrkekvar-
nu jsme měli výroční schůzi svazu, na které jsem 
byl opět zvolen předsedou tohoto svazu. Setkání 
bylo zahájeno již tradičně – posezením u kávy 
s dortem. 

Tentokrát se setkání zúčastnili kromě jiného 
spisovatel Arnošt Lustig a dr. Markéta Mališová, 
ředitelka Kafkova muzea v Praze. Na programu by-
la i procházka českou a slovenskou politickou po-
ezii za vedení Otokara Štorcha, vernisáž výstavy 
akvarelů a keramiky Míly Drunecke. Setkání se zú-
častnili i zástupci českého a slovenského velvysla-
nectví (pan obchodní atašé Jan Maruška, pan vel-
vyslanec Alojz Meszaros a pan konzul Cano). Po-
skytli nám čerstvé informace z domova. Redakce 
Českého Dialogu vedená Evou Střížovskou nám 
sdělila novinky ve styku s krajany. Ve volných chví-
lích jsme využívali nádherné přírody v údolí Tida-
nu, pádlovali na kajacích, opékali buřty. Večer nám 
hrál Jura Holásek se skupinou Dunaj. 

Kromě tohoto každoročního čtyřdenního setká-
ní též organizujeme dvoutýdenní jazykový tábor 
pro české a slovenské děti v archipelagu Götebor-
gu, letos od 30. 7. do 13. 8., tedy později než v 
předchozích letech, neboť organizátoři tohoto tábo-
ra se aktivně zúčastnili sokolského sletu v Praze.“ 

Michael Stanovský 

SPOLEČNÁ VÝSTAVA  
Fotografie, grafika, malba, sochy. keramika, 

textil, kresby, design švédských a českých umělců 
byly od konce srpna do konce září 2006 vystaveny 
v kavárně klubu Rohlík v prostorách České televize 
na Kavčích Horách. Výstava tak ukončila česko-
švédský projekt, který byl zahájen v roce 2002. 

Na výstavě se představili čeští i švédští umělci 
Petr Trávníček, Josef M. Schibli, Paula Fohlinová, 
Christer Svanberg, Hans TB Hansson, Claes Thell, 
Eva Rexová, Ulf Eklund, Staffan Sommelius 
a Paula Fohlin Svanbergová. 

Michael Stanovský 
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SEVERSKÁ SPOLEČNOST 

Petr Dokládal je katolický kněz středního 
věku, který působí v moravských farnos-
tech. Je členem Severské společnosti, která 
s ním uspořádala besedu. Je zaníceným mi-
lovníkem Islandu, navíc umí islandsky a 
z islandštiny dokonce překládal. 

Otče Dokládale, je o Vás známo, že jste stu-
doval islandštinu a na Islandu také pobýval. 
Co Vás vedlo k tomu, že jste si vybral právě 
tuto vzdálenou zemi? 
Jako třináctiletý chlapec jsem viděl dánský doku-
mentární film o Islandu, který mne doslova ohro-
mil. Divoká, liduprázdná krajina, vodopády, řeky, 
láva, sopky, ale i malebná městečka, příjemní lidé. 
Hluboce mne to zasáhlo a zatoužil jsem navázat 
s někým odtud kontakt. Podařilo se to přes Barna-
blaðið Æskan (asi jako náš dětský časopis Ohní-
ček). Psal jsem si psát s několika vrstevníky, dopisy 
mně zpočátku psala maminka.  

Rozhodující kontakt byl obnoven až v roce 
1983, kdy jsem studoval teologii v Litoměřicích. 
Spolubratr mně ukázal esperantský časopis s adre-
sou jistého Torfi Ólafssona. Napsal jsem mu 
a použil v anglickém dopisu asi 10-20 islandských 
slovíček, která jsem se naučil. Pan Torfi se posléze 
představil jako angažovaný laik v římsko-katolické 
církvi na Islandu, překladatel, publicista, spolupra-
covník Matky Terezy, vydavatel Merki Krossins. 
Blahopřál mi ke znalosti islandštiny. To mne doslo-
va přimělo k tomu, abych se tento jazyk začal učit, 
našel velké jsem pochopení u vzácné paní docentky 
Heleny Kadečkové, naší nejzná-
mější překladatelky a publicistky, 
které vděčím za velmi mnoho. 

S Torfim jsem navázal krásné 
přátelství, v roce 1988 navštívil na-
ši zemi. V dalším roce – v létě 1989 
– jsem poprvé putoval na vzdálený 
Island. Byl to úžasný zážitek. Pro-
jeli jsme větší část Islandu od Ke-
flavíku po Húsavík, Mývatn, Styk-
kishólmur a nesčetně dalších míst, 
Gullfoss, Geysir… 

V roce 1991 jsem na Island pu-
toval podruhé. Měl jsem tam do-
konce islandskou přednášku 
o církvi v Československu během 
totality. Přednáška měla velký 
úspěch. Velmi mně tehdy pomáhal 
dnes již zesnulý pastor Kári 
Valsson alias Karel Vorovka, který 
žil na úchvatném ostrůvku Hrísey 
v Eyjafjörðuru. 

Moje zatím poslední návštěva 
na Islandu byla v roce 1997, kdy 
jsem tam byl s mojí maminkou. 

Bydleli jsme v klášteře v Stykkishólmuru, což je 
úžasné místo. 

Čím Vás Island obohatil? 
Vedle neskutečně fascinující přírody také lidmi. 
Čestnými, pohostinnými, velmi vzdělanými s jejich 
obrovským akčním radiem, zájmem o všechno. 

Na Hrísey jsem například poznal námořníka 
Birgia, přítele otce Káriho, který mne doslova fasci-
noval svými znalostmi o české církvi… 

Jak byste hodnotil dnešní náboženskou si-
tuaci na Islandu? 
Na Islandu je státem propagovaná luteránská stát-
ní církev, je v ní většina obyvatelstva, v každé i nej-
zapadlejší osadě naleznete nějaký kostelík, kde jsou 
evangelické bohoslužby. 

Ve větších kauptúnech jsou pak kostelíky půjčo-
vány katolíkům; zvláště Poláci jsou roztroušeni po 
celém ostrově a žádají v neděli katolickou boho-
službu. 

Katolíci jsou v menšině, slyšel jsem však i o pra-
voslavných. Naprosto menšinoví jsou Svědci Jeho-
vovi, mormoni, Baha‘í a další. 

Říkáte, že katolická církev je v menšině, 
projevuje se vůbec v islandské společnosti? 
Velmi stručně: v současné době dochází k prudké-
mu nárůstu. Pamatuji si na osmdesátá léta, kdy byl 
uváděn počet římských katolíků kolem 3000, dnes 
je jich snad třikrát tolik. Jsou to však hlavně přistě-
hovalci z Asie (hlavně z Filipín) a zvláště z Polska. 
Dříve byli katolíci soustředěni jen kolem Reykjaví-
ku, dnes čtu, že se mše svaté slouží i jinde, napří-

ISLAND – VZPOMÍNKY POUTNÍKA   

OTEC PETR (VLEVO), PŘÍTEL TORFI A JEHO VNUČKA JÓHANNA U NÁMASKARÐU 
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klad. v Isafjörðuru, Selfossu, Grundafjörðuru a na 
mnoha dalších místech. 

Island je jednou z nejdemokratičtějších zemí 
světa a tak mohou katolíci působit kdekoliv. Vedou 
na příklad skvěle zapsanou školu hned vedle rey-
kjavícké katedrály, studovala na ní i bývalá prezi-
dentka Vigdís Finnbogadóttir. Dnes stojí v čele této 
školy otec George. 

Nedělní mše svatá v katedrále je pestrobarev-
nou společností věřících v počtu kolem dvou set 
návštěvníků. Katedrála je zasvěcena Ježíši Kristu 
Králi, je opravdu nádherná! Samozřejmě, kostely 
jsou na Islandu stále otevřeny. Hodně lidí si váží 
práce katolíků a vztahy mezi lidmi jsou naprosto 
otevřené. 

Působil jste na Islandu také jako kněz? 
Pokaždé, když jsem byl na ostrově, jsem jako kněz 
sloužil mši svatou. Hned v roce 1989 jsem konce-
lebroval v reykjavícké katedrále. Otec biskup Alfred 
Jolson byl velmi liberální. Recitoval jsem 
v islandštině pasáže z kánonu, dokonce jsem četl 
z bible. Jelikož si uvědomuji obrovský význam mše 
svaté, snažil jsem se být na bohoslužbách denně, 
většinou jako věřící v lavici. 

V roce 1991 jsem se na své přednášce o církvích 
v Československu setkal s jistým Ögmundurem 
Helgasonem, se kterým jsem si dopisoval jako kluk 
kolem roku 1960. Byl ze severu ze Saudákrókuru. 

V roce 1997, kdy jsme s maminkou bydleli pří-
mo v klášteře, mne otec biskup dokonce svěřil pas-
toraci v Stykkishólmuru pro sestry. Denně jsem 
pro ně sloužil mši svatou v islandštině, dokonce 
jsem i kratičce kázal. 

V té době jsem také sloužil mši svatou v Reykja-
víku v katedrále a dostal jsem plnou důvěru. Otec 
biskup Gijsen se mně zeptal, zda bych mohl na Is-
landu působit? Bylo by to jistě zajímavé; dnes na 

ostrově působí minimálně pět 
polských kněží. 
Islandští kněží se mi vybavují 
jen tři: otec Sæmundur, otec 
Hjalti Þorkelsson a ještě jeden, 
na jehož jméno si již nevzpo-
mínám. 

Existují na Islandu řeholní 
řády? 
Ano, dobře vím o několika žen-
ských řádech. Především jsou 
to sestry sv. Františka 
v Stykkishólmuru, u kterých 
jsem s maminkou pobýval 
v roce 1997. Společenství tvoří 
asi deset sester z Holandska, 
Belgie, Rakouska, Francie, Ka-
nady. Dnes je možná ještě šir-
ší. Maminka si už dlouho dopi-
suje s členkou tohoto řádu Pe-
trou Leewensonovou. 
Sestry Karmelitánky jsou 
vesměs Polky a působí 
v Hafnarfjörðuru. Sestry sv. 
Josefa v Reykjavíku prodaly 

dům a zřejmě již na ostrově nepůsobí. 
Dnes přicházejí sestry Matky Terezy. Jsou 

z celého světa. Pokud je mi známo z časopisu Kaþó-
ska kirkjublaðið, který dostávám, jejich představe-
nou je sestra z Mexika. 

Nesmím také zapomenout na Legie Mariiny. 
Osobně jsem poznal velmi angažovanou sestru Mary 
Costello z Irska, která působí v Isafjörðuru. 

Tato otázka by zasluhovala mnohem fundovaněj-
ší odpověď, některé skutečnosti si již nepamatuji tak 
přesně. 

V mnoha zemích světa jsou problémy se zís-
káváním katolického kněžského dorostu. Po-
týká se s obdobnými těžkostmi i katolická cír-
kev na Islandu? 
Drtivá většina kněží i sester na ostrově jsou cizinci. 
Působí zde Irové, najdeme tu i Holanďana, Němce, 
Angličana, Francouze – ale hlavně Poláky. 

Katolíci, pokud vím, studují teologii v Kodani, ale 
i na jiných školách v Evropě. Slyšel jsem však pouze 
o dvou Islanďanech, kteří teologii studovali. Na ost-
rově však existuje Háskolí Íslands s teologickou pro-
testantskou fakultou. Na ní studoval i reverend Kári 
Valsson. 

Lze obecně charakterizovat víru na Islandu? 
Tak jako všude, i na Islandu se víra potýká s vlažnos-
tí a pragmatismem. Jsou však také krásné výjimky 
a lze najít nadšené jedince, kteří berou víru vážně. 
Zde bych chtěl jmenovat zvláště otce Jacquesse Ro-
landa, který působí nesmírně obětavě a pracuje 
s mládeží, v čemž spatřuji naději, že církev římsko-
katolická, která na počátku 20. století na Islandu čí-
tala jen několik jednotlivců, nadále poroste a bude 
přinášet požehnané ovoce. Moc to svým severským 
bratrům přeji. 

Děkuji za rozhovor. 
Lidmila Němcová, srpen 2006 

OTEC PETR SLOUŽÍ MŠI SVATOU V KARMELSKÉM KLÁŠTEŘE V HAFNARFJÖRÐURU 
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ŠVÉDSKO 
NOVÁ ŠVÉDSKÁ 
VELVYSLANKY-
NĚ V PRAZE 
Na nejvyšším postu 
švédského velvyslanec-
tví v Praze došlo ke 
změně. Dosavadního 
velvyslance Haralda 
Fältha nahradila v jeho 
funkci J. E. paní Cathe-
rine von Heidenstam.  

Nová velvyslankyně, pa-
ní von Heidenstam, byla 
jmenovaná 29. června 2006, svého postu se ujala v 
září. Dosud vedla protokolární department švéd-
ského Ministerstva zahraničních věcí. Předtím za-
stávala funkci velvyslankyně v Tunisu a zastávala 
posty na velvyslanectvích v Hanoji, Vídni, New 
Yorku a Helsinkách. 

Na Švédském velvyslanectví pracuje pět úřední-
ků vyslaných ze švédského Ministerstva zahranič-
ních věcí (paní velvyslankyně, rada velvyslanectví, 
tajemníci a vojenský atašé) a šest místních zaměst-
nanců. Důležitým úkolem velvyslanectví je posky-
tovat služby švédským občanům, kteří žijí anebo se 
dočasně nacházejí v ČR. Velvyslanectví informuje 
rovněž o podmínkách pro udělení víz, pracovního 
povolení a povolení k pobytu. 

ms 

 

NOVÁ ŘEDITELKA ČESKÉHO 
CENTRA VE STOCKHOLMU 
Na místě ředitele Českého centra ve 
Stockholmu vystřídala Lucie Svobodová do-
savadního ředitele Jaroslava Kantůrka. 

Jeden z prvních pořadů, který nová ředitelka 
připravila, se konal 5. října 2006 u příležitosti 70. 
narozenin Václava Havla. Lucie Svobodová v něm 
vzpomínala na své pracovní období v prezidentské 
kanceláři. V průběhu večera byl promítnut film Po-
cta Václavu Havlovi. 

České centrum ve Stockholmu bylo založeno 
v roce 1997 a je součástí sítě Českých center, jež 
jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR. Hlavním posláním Českého centra 
je propagace České republiky ve Švédsku, veřejná 
diplomacie a dialog s veřejností a médii. České cen-
trum poskytuje široké veřejnosti informace 
z oblasti kultury, školství, vnějších ekonomických 
vztahů a cestovního ruchu. 

ms 

4. ROČNÍK ŠVÉDSKÉHO 
FILMOVÉHO FESTIVALU 
Velvyslanectví Švédského království ve spo-
lupráci se Švédským institutem připravuje 
ve dnech 1. až 5. listopadu v Praze a 6. až 9. 
listopadu v Brně již čtvrtý ročník Švédského 
filmového festivalu. 

Jsme hrdí 
na to, že Vám 
naše velvysla-
nectví ve spolu-
práci s našimi 
partnery může 
představit no-
vou kolekci 
kvalitních švéd-
ských filmů, jež 
reprezentují ši-
roké spektrum 
současné filmo-
vé tvorby ve 
Švédsku. Ve-
řím, že si z fil-
mové nabídky 
vybere každý z 
Vás. 

Letošní fes-
tival bude zahá-
jen projekcí fil-
mu „Čtyři týdny v červnu“ za přítomnosti režiséra 
filmu Henryho Meyera. Nenechte si ujít ani film 
„Farewell Falkenberg“, letošní švédskou nominaci 
na ceny Oscara. 

Jméno Ingmara Bergmana je synonymem švéd-
ského filmu již řadu let. Abychom potěšili jeho čes-
ké fanoušky, zařadili jsme do filmové přehlídky no-
vý dokument o tomto velkém režisérovi jakož i dva 
z jeho klasických filmů. Dokumentem „Světlo je 
mým společníkem“ bychom rádi uctili památku ne-
dávno zesnulého Svena Nykvista, vynikajícího ka-
meramana a dlouholetého spolupracovníka Ingma-
ra Bergmana. Pokud si v sobotu 2. listopadu udělá-
te čas, čeká na Vás výjimečný zážitek – filmový ma-
ratón s Bergmanem. 

Ráda bych poděkovala všem partnerům, kteří 
podpořili projekt tohoto festivalu – Švédský insti-
tut, Švédský filmový institut, kino Světozor, kino 
Aero, kino Scala v Brně, FAMU a také našim spon-
zorům – společnostem Alfa Laval, Hotel Juliuš, 
IFS, Mercuri, a SCA. 

Věřím, že Vás výběr filmů na letošním Švéd-
ském filmovém festivalu uspokojí. Příjemnou spo-
lečnou zábavu! 

Catherine von Heidenstam 
velvyslankyně Švédska 

převzato z www stránek Švédského velvyslanectví 
http://www.swedenabroad.com/praha 

FOTO PAWEL FLATO 

NA FESTIVALU BUDE UVEDEN NYKVIS-
TŮV FILM SVĚTLO JE MÝM SPOLEČNÍ-
KEM 
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ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY 
Finský národní skladatel Jean Sibelius 
(1865–1957) patří ke skladatelům, jejichž 
tvorba se postupem času prosadila na kon-
certních pódiích v plné šíři.  

Dnes tedy máme možnost znát tohoto autora 
nejen jako tvůrce houslového koncertu d-moll nebo 
symfonické básně Finlandia, ale také sedmi symfo-
nií, řady orchestrálních skladeb, písňové a komorní 
tvorby. Jde o autora osobitého hudebního jazyka, 
jemuž se rodná země – její příroda, ságy, tvorba je-
jích spisovatelů – stala zdrojem tvůrčí inspirace, 
ale i přesto se jedná o hudbu univerzální, oslovující 
posluchače na celém světě. 

Je také pravdou, že ve střední Evropě není Si-
beliově dílu věnována taková pozornost, kterou by 
si tento autor zasloužil a které se jí dostává ve 
skandinávských státech, ve Velké Británii anebo 
v USA. Tento posluchačský handicap však odstra-
nil vynález nosičů zvukového záznamu – dnešní 
posluchač tak má možnost poznávat Sibeliovo dílo 
v řadě provedení a jedinou překážkou se mu může 
stát nedostupnost některých titulů na českém trhu. 

Jedním z nejvýznamnějších interpretů Sibelio-
va díla ve druhé polovině minulého století a na po-
čátku 21. století je anglický dirigent Sir Colin Davis 
(*1927), v letech 1995–2006 šéfdirigent Londýn-
ského symfonického orchestru. Svůj první komplet 
Sibeliových symfonií pořídil Sir Colin Davis na pře-
lomu 70. a 80. let minulého století pro label Philips 
s Bostonským symfonickým orchestrem; po čase se 
rozhodl do „téže řeky“ vstoupit znovu – na přelo-
mu 20. a 21. století vznikl jeho druhý komplet pro 
label BMG, realizovaný s Londýnským symfonic-
kým orchestrem; v současné době vznikají s tímtéž 
tělesem další nahrávky Sibeliova díla, tentokrát pro 
vlastní vydavatelství orchestru LSO Live. 

V roce 1999 vydala společnost BMG kompaktní 
disk, na němž Sir Colin Davis a Londýnský symfo-
nický orchestr prezentují Sibeliovy orchestrální 
skladby z různých tvůrčích období, umožňující sle-
dovat vývoj autorovy hudební řeči. Skladby na CD 
sice nejsou vždy řazeny chronologicky, k jejich zá-
měně však podle mého názoru dramaturgie sáhla 
z důvodu hudební gradace celého disku. 

První část CD tvoří třídílná suita Karelia z roku 
1893. Je vytvořena ze scénické hudby zkompono-
vané k živému obrazu z dějin Karélie. Za ní násle-
dují kompozice z pozdějších tvůrčích období, 
u kterých lze v konfrontaci se zmíněnou suitou Ka-
relia jen žasnout, že se jedná o díla téhož autora. 
Zejména mám na mysli symfonickou báseň Ocea-
nidy z roku 1914, koncipovanou jako jednu velkou 
zvukovou gradaci, nebo o symfonickou báseň Tapi-
ola z roku 1925, inspirovanou Kalevalou, která je 
poslední Sibeliovou skladbou vůbec. Disk obsahuje 
i dvě nejslavnější Sibeliovy orchestrální skladby – 

symfonickou báseň Finlandia z roku 1899, hudeb-
ní apoteózu finského národa a jeho touhy po svo-
bodě, a Valse triste z roku 1903, orchestrální číslo 
z hudby ke hře Smrt od Sibeliova švagra Arvida 
Järnefelta. CD uzavírá symfonická báseň Noční jíz-
da a východ slunce z roku1907, hudební popis po-

citů muže jedoucího na koni nočním lesem, jehož 
cesta provázená zvláštními zvuky a nejrůznějšími 
přízraky končí východem slunce, vnášejícím do 
mužova nitra klid. Z hlediska posluchačského zá-
žitku si neumím představit lepší dramaturgický tah 
než zakončení CD právě touto skladbou; po jejím 
vyslechnutí cítím vždy potřebu poslouchat „ticho, 
které následuje po hudbě“ a které je podle mě její 
logickou součástí… 

Z hlediska výkonu zúčastněných interpretů mo-
hu psát pouze v superlativech. Londýnský symfo-
nický orchestr svým výkonem potvrzuje, že náleží 
ke světové orchestrální špičce. Je-li tomuto tělesu 
(někdy oprávněně) vytýkán příliš „americký styl“ 
hraní, prvoplánovitě sázející na zvukovou stránku 
na úkor výrazu, sibeliovský komplet u vydavatelství 
BMG. Lví podíl na tomto výsledku má dirigent Sir 
Colin Davis, který zúročil své celoživotní zkušenos-
ti s interpretací Sibeliova díla. Z jeho výkladu lze 
vycítit hluboký a vroucí vztah ke skladateli – na 
prvním místě v jeho pojetí stojí hudba, nikoli origi-
nalita jejího provedení. Tím, kdo z předkládaného 
CD vychází jako „absolutní vítěz“ a jemuž patří můj 
největší obdiv a upřímný hold, je však samotný Je-
an Sibelius a jeho hudba… 

Lukáš Seifert, červenec 2006 
foto - detail pomníku J. Sibelia  v Helsinkách 

JEAN SIBELIUS 
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FINSKO A EVROPSKÁ UNIE 

Od 1. července letošního roku 
se na následujících šest měsí-
ců ujalo předsednictví v Radě 
EU Finsko. Na internetovém 
serveru www.euroskop.cz od-
povídal velvyslanec Finské re-
publiky v České republice J. E. 
pan Jorma Inki na otázky Ro-
mana Grametbauera z Úřadu 
vlády ČR. Z rozhovoru vybírá-
me pro čtenáře Severských lis-
tů několik otázek a odpovědí. 

Vaše Excelence, jaká jsou 
hlavní témata finského před-
sednictví? 
Pro tento rok předsednictví se Fin-
sko drží programu společně vypra-
covaného s Rakouskem. Od počát-
ku finského předsednictví nebylo 
potřeba program měnit či revidovat. 

Finsko předsedá EU již podruhé. První období 
v druhé polovině roku 1999 bylo v naší zemi chápá-
no jako velká národní příležitost. Na začátečníka 
byl výsledek docela dobrý. Naší hlavní ambicí není 
směřovat k tomu, abychom během předsednictví 
prosazovali národní zájmy. Naopak, v předsednic-
tví zdůrazňujeme význam účinnosti, nestrannosti 
a odpovědnosti. 

Máme přání zvýšit evropskou konkurence-
schopnost tak, že se soustředíme na výzkum 
a vývoj. To ovšem volá po dodatečné aktivitě jed-
notlivých národních vlád. Moje země to bere velmi 
vážně. 

Jeden z členů Evropské komise je odpověd-
ný za rozšíření EU. Jmenuje se Olli Rehn 
a pochází z Finska. 
Finsko si pro Evropu nepřeje vytvořit geografické 
či kulturní limity. Měli bychom být novým členům 
otevření a přijmout nové kulturní impulzy. Být 
multikulturní není kletba. Je to obohacení. Ale na 
druhé straně bychom jasně neměli dávat žádné 
kompromisy našim základním hodnotám, jako je 
demokracie, lidská práva a principy právního státu. 
Společně akceptovaná sociální a ekonomická krité-
ria musí být dodržena. Myslím si, že Bulharsko 
a Rumunsko mají dobrou perspektivu se brzy při-
pojit k EU. Další státy budou následovat. 

Jaký je názor finské veřejnosti po desetile-
tém členství v Evropské unii? 
Ve finském referendu 16. října 1994 přišlo k vol-
bám na 74 % voličů. A 56,9 % jich bylo pro vstup 
do EU. Do dnešní doby se situace pravděpodobně 
mnoho nezměnila. V zásadě se zdá, že lidé jsou 
s členstvím spokojeni; v současnosti neexistují žád-
né politické tlaky, které by propagovaly ukončení 

členství v Unii. Když už jsme se 
jednou rozhodli, jsme dobrými 
evropskými občany. Lidé jsou 
také spokojeni s eurem jako 
s národní měnou. Není žádná 
nostalgie po staré měnové jed-
notce – finské marce. Obecně 
lze říci, že se Finové cítí jako Fi-
nové, kteří jsou zároveň Evro-
pany. 

Jak lidé zhodnotili členství 
Finska v EU? 
Ale jako všude v Evropě, slyší-
me neustálou a někdy mírně 
přehnanou kritiku na pomalou 
práci administrativy EU. Všech-
ny ty běžné anekdoty o EU a 
o okurkové kvalitě směrnic jsou 
známé i ve Finsku. 
Zdá se, že lidé chápou, že EU 

jednak zlepšuje náš ekonomický růst a jednak nám 
dává stabilitu. Pro zemi jako je Finsko je EU jedi-
nečným nástrojem, jehož prostřednictvím můžeme 
ovlivňovat globální hrozby a problémy. 

Za rozhovor děkuje Roman Grametbauer 
21. srpna 2006, kráceno redakci SL 

foto Jiří Bartoň 

 

USUS LINGUAE LATINAE… 
ANEB FINSKÁ EVROPA 
Vítejte v Eurozóně. Konzervativci, staromil-
ci, klasicky vzdělaní, pozor! Opět si můžete 
o EU počíst latinsky. 

Finsko přebralo na půl roku předsednictví v EU 
a na oficiálních stránkách www.eu2006.fi slibuje 
každou středu až do konce roku zprávy o EU 
v latině. Proč latina? „Accedit, quod usus linguae 
Latinae cultui humano Europaeo honorem habet et 
de radicibus societatis Europaeae usque ad antiqu-
itatem classicam pertinentibus omnes commonefa-
cit.“ Tedy: Použitím latiny se má vzdát hold evrop-
ské civilizaci a připomenout antické kořeny evrop-
ské společnosti. 

Lidové noviny, červenec 2006 

 

PRIORITY FINSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 
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JAK FINOVÉ BOJUJÍ ZA PRAVOU VODKU 
V létě nad Finskem slunce téměř nezapadá. Podobně neustává sobotní hlučná zábava před 
populárním barem uprostřed přístavního města Kotka poblíž ruských hranic. „Pivo a hlavně 
vodka, to je módní pití,“ hlásí barman na otázku, co dnes mezi mladými Finy letí. A právě 
o vodku se dnes v Evropské unii vede nelítostný boj. 

Finové spolu s dalšími jejími severskými výrobci totiž požadují pro svůj produkt podobný status, jako 
má třeba rum, který musí být vyroben z cukrové třtiny. 

Podle Finů, ale i Švédů nebo například Poláků či by „pravá“ vodka měla být pálena jen z obilí či bram-
bor. „Jen naše finská vodka chutná správně, to, co vyrábějí jinde, jsou náhražky, které nejsou hodny názvu 
vodka,“ vysvětluje třicetiletý Matti a svá slova zapíjí načervenalým drinkem. Jde o populární mix vodky 
a brusinkového džusu. 

Severská tažení ale stojí tváří v tvář silné opozici zejména ve Francii, Nizozemsku či Rakousku. Tyto ze-
mě prosazují podstatně volnější definici alkoholického nápoje. To znamená, aby vodka byla vodkou, i když 
pochází z hroznového vína, řepy či citrusových plodů. České a slovenské lihovary ji například vyrábějí i 
z melasy či cukrové řepy. 

„Země, které si dnes přivlastňují patent na jedinou a pravou vodku, ji mnohdy začaly vyrábět až 
v sedmdesátých letech,“ argumentuje Chris Scott-Wilson, který v Bruselu lobbuje za organizaci Vodka Alli-
ance of Europe, prosazující volnější výklad. Podle něho například britský Smirnoff pochází z roku 1952, te-
dy z doby dlouho před tím, než Finsko uvedlo na trh Finlandii. 

Polský konzervativní poslanec Evropského parlamentu Bugoslaw Sonik s tímto výkladem zásadně ne-
souhlasí: „Vodka je polská, její historie jde až do patnáctého století, nefalšujme dějiny.“ I ve Finsku má vod-
ka velmi dlouhou tradici, rozhodně delší než likérka Finlandia. 

Ve skutečnosti není „boj o pravou vodku“ nic jiného, zápas o nadvládu nad trhem s alkoholem. Jen ob-
chody s vodkou mají objem před devět a půl miliardy eur ročně. Návštěvníky baru v Kotce ale třenice liho-
varnické lobby s postupující nocí příliš nevzrušovaly. Řadě z nich bylo v tu dobu zcela jedno, jaký alkohol ve 
sklenici měli. 

podle mfD, srpen 2006 
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FINSKÁ FOTOGRAFIE V PRAZE 

DIALOG: HELSINSKÁ ŠKOLA 
V pražské galerii Langhans probíhá výstava 
představující tvorbu pedagogů a současných 
i bývalých studentů University of Art and 
Design v Helsinkách. Tato tzv. Helsinská škola 
se stala významným fenoménem na současné 
světové fotografické scéně. Její definice není za-
ložena na určité disciplíně, národnosti nebo ze-
měpisné poloze, ale spočívá v duchu experimen-
tování, který se zrodil ze zdejšího způsobu vyu-
čování. 

Marie Fritová ve své recenzi (Instinkt 38/06) píše: 
„Název výstavy může mít několik významů. V první rovi-
ně je to dialog mezi snímkem a divákem, ve druhé 
o komunikaci mezi tématy a plány v díle samotném a ve 
třetí o dialog mezi žáky a pedagogy Helsinské školy. Vy-
stavené fotografie spojuje formální dokonalost a čistota, 

vizuálně působí i bez komentáře nebo pochope-
ní autorova záměru.“ 

Hlavní důraz je kladen na kritiku, spoluprá-
ci a sdílení myšlenek, protínání teorie a reality. 
Díky Helsinské škole se během posledních tři-
ceti let vyvinula finská fotografie od dokumen-
tárního fotožurnalismu ke konceptuální foto-
grafii nejvyšší technické a vizuální kvality. 

Na výstavě v Langhans Galerii Praha vedou 
dialog díla vybraných umělců čtyř generací, 
kteří na škole působili v průběhu posledních 30 
let. Naprostá aktuálnost je zaručena: všechny 
snímky vznikly v posledních měsících a většina 
dosud nebyla vystavena. Osobní vize, techniky 
a způsob prezentace jednotlivých umělců jsou 
různorodé a vystopovat společné znaky všech 
fotografií je nesnadné. Kromě svobodného pří-
stupu k tvorbě se jejich autoři shodují snad jen 
v tom, že většinou pracují konceptuálně a často 
využívají severské světlo. 

„Jari Silomäki kombinuje snímky ze svého 
soukromí se zápisky denních událostí ve světě, 
v cyklu Perttiho Kekarainena zas probíhá dia-
log mezi několika prostorovými plány, kdy spo-
juje množství průhledů a odlesků v prostoru. 
Nechybí ani umělecký dokument – fotografka 
Wilma Hurskaien představuje časosběrný cyk-
lus Dospívání, v němž konfrontuje portréty 
čtveřice dívek s jejich fotografiemi z dětství,“ 
pokračuje v recenzi Marie Fritová a dodává: 
„Celý soubor jako by vyprávěl nenápadné pří-
běhy a vybízel ke snění a proudění asociací.“ 

Umělci Helsinské školy jsou ve světě po-
měrně dobře známí. Velmi jim pomáhá univer-
zitní galerie Gallery TaiK, která byla otevřena 
roku 1979. Jejím prostřednictvím mohou autoři 
nejlepších prací vstupovat na mezinárodní pole 
prestižních veletrhů umění jako Art Forum 
Berlin nebo Paris Photo. 

Michael Stanovský, říjen 2006 

 
Další informace na Internetu: 
http://taik.homeip.net 

PROGRESIVNÍ FOTOGRAFIE Z FINSKA 

PERTTI KEKARAINEN, DENSITY, 2002 
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ŠVESTKA LEENY NYLANDEROVÉ 
Po celý říjen je v Café Nordica Skandinávského 
domu v pražské Zlatnické ulici ke shlédnutí vý-
stava fotografií Finky Leeny Nylanderové nazva-
ná Švestka. 

„Na výstavě chci ukázat pohled stranou, a nechat po-
cítit tmu i jas života. Zaměřuji se na švestku, je důležité 
vidět něco stálého v čase i prostoru,“ říká autorka, finská 
grafička a fotografka. 

Michael Stanovský, říjen 2006 

Další informace na Internetu: 
http://leenanylander.net/scandinavian_house.html 
http://www.scandinavianhouse.cz 

FINSKÉ MODERNÍ KOSTELY 
Od 1. července 2006 Finsko předsedá 
Evropské unii. Při této příležitosti po-
řádá v zahraničí řadu kulturních a spo-
lečenských akcí. Jednou z nich byla vý-
stava fotografií finských moderních 
kostelů nazvaná Sakrální prostor 
umístěná do příhodného prostoru La-
pidária Betlémské kaple v Praze. 

Výstavu uspořádalo Finské velvyslanectví 
v Praze ve spolupráci s Fakultou architektury 
ČVUT v Praze a s Muzeem architektury 
v Helsinkách. Výstavu zahájil velvyslanec Fin-
ské republiky J. E. Jorma Inki, který připo-
mněl vývoj moderní finské architektury na-
stoupený světoznámým finským architektem 
Alvarem Aaltem, v jehož šlépějích však pokra-
čovala plejáda dalších finských architektů ve 
stylu funkcionalismu. Středoevropana zvyklé-
ho na bohatě zdobené kostely, překvapuje jed-
noduchost a střídmost finských kostelů, avšak 
vysoká elegance, která vkusně navodí přímé 
spojení s přírodou, či chcete-li s Bohem. 

Nejlepší ukázkou je známý Temppeliaukio 
kirkko (Skalní chrám) od architektů bratří Ti-
mo a Tuomo Suomalainenových. Byl postaven 
v letech 1968 až 1969 uprostřed hlavního 
města Helsinek. Chrám je vytesaný do masiv-
ního bloku přírodní žuly uprostřed jinak oby-
čejné residenčního náměstí. Má prosklenou 
střechu kombinovanou s mědí a jeho působi-
vost sepětí s přírodou je nezměrná. Žulové 
balvany, které byly ze skály vytesány slouží 
k obložení kostela. Každý, kdo přichází do to-
hoto sugestivního sakrálního prostoru, pocítí 
chtě nechtě, že je skutečně součástí přírody, 
jež nás obklopuje. Tento chrám po svém vzni-
ku vzbudil nesmírný údiv i obdiv a dnes je 
nejvyhledávanější pamětihodností v Helsin-
kách. 

Na výstavě však byly ukázány i jiné moder-
ní kostely a kaple. Například monumentální 
kostel Kaleva vytváří moderní panoráma 
města Tampere. Stojí od roku 1966 na skalna-
tém pahorku Liisankalio. Byl vybudován 
podle projektu architektů Reimi a Raili Pieti-
läových. Na půdorysu ve tvaru ryby je vybu-
dována mohutná betonová konstrukce dopl-
něná sklem a keramikou. Zajímavá je i plasti-
ka před oltářní stěnou od Reima Pietilou. 

Škoda, že byla výstava otevřena jen po ne-
celé září, takže si ji všichni, kteří o ní měli zá-
jem, nestihli prohlédnout. 

Hana Kučerová, září 2006 
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SPISOVATEL GÖRAN HÄGG 

V jednom starém vtipu, který u nás koloval 
v dobách normalizačního reálného socialis-
mu, se srovnávalo tehdejší Československo 
se Švédskem. Pointa spočívala v závěru, že 
mezi oběma zeměmi vlastně není žádný roz-
díl, mimo jiné proto, že „ve Švédsku mají 
všeho dost a my už taky“. 

Na tenhle vtip jsem si vzpomněl při četbě knihy 
Görana Hägga Léta blahobytu, která loni vyšla ve 
Švédsku. Autor v ní zachycuje moderní dějiny této 
země od roku 1945, tj. od bouřlivě oslavovaného 
konce světového konfliktu, na kterém skandináv-
ská země díky své neutralitě paradoxně vydělala, 
do roku 1986, kdy byl zavražděn předseda vlády 
Olof Palme. S tímto obdobím je neoddělitelně spja-
tý takzvaný švédský model, symbolizující stát bla-
hobytu, vysokou životní úroveň, dokonalé sociální 
zabezpečení i to, čemu se dnes pejorativně říká 
rovnostářství. Ať už si o tomto modelu, nejdřív 
opěvovaném, později zatracovaném, myslíme co-
koli, skutečností zůstává, že Švédsko díky němu 
v druhé polovině dvacátého století zažilo cosi jako 
novou velmocenskou dobu: kromě hospodářské 
prosperity se totiž těšilo i velkému respektu na me-
zinárodní politické scéně, podstatně většímu, než 
jaký by zemi jeho velikosti teoreticky příslušel. 

Léta blahobytu ovšem ani zdaleka nepojedná-
vají pouze o politicko-ekonomických dějinách. Je-
jich autor je známý jako spisovatel a literární vě-
dec, a tak těžiště jeho zájmu spočívá hlavně ve vý-
voji společenském a kulturním. Popisuje takové je-
vy a události, jako bylo první vydání dětské knížky 
o Pippi Dlouhé punčoše od později světoznámé spi-
sovatelky Astrid Lindgrenové, nástup takzvaného 
švédského hříchu, ke kterému několika svými filmy 
přispěl i démonický Ingmar Bergman a který Švéd-
sku vynesl – ne zcela zaslouženou – pověst země 
nemravů, či sexuální revoluce, vyvolaná mimo jiné 
uvolněním prodeje antikoncepce, zavedením sexu-
ální výchovy do škol a tolerantnějším postojem k 
sexuálním menšinám. Z knihy se dozvíme o mega-
lomanské výstavbě neofunkcionalistických a bruta-
listických betonových komplexů, kterým často mu-
sela ustoupit celá historická jádra měst včetně 
Stockholmu, o protestech proti vietnamské válce, 
o životě v komunách a vůbec o levicovém hnutí še-
desátých let, jež na dlouhou dobu poznamenalo 
smýšlení intelektuálních a kulturních vrstev. A sa-
mozřejmě také o „tykací“ jazykové reformě s těmito 
trendy úzce související. Tykat si tehdy začali úplně 
všichni, ministerského předsedu a krále nevyjíma-
je. Nechybí ani zmínka o veleúspěšných společen-
skokritických detektivkách autorsko-manželské 
dvojice Sjöwallová-Wahlöö a o dalších Švédech, 
kteří dobyli svět: o skupině ABBA, tenistovi Björnu 
Borgovi a lyžaři Ingemaru Stenmarkovi. 

Začal jsem srovnáním Švédska s českou kotli-
nou a jedno srovnání, přesněji řečeno paralelu, 
jsem si nechal i na závěr. K událostem, o kterých se 
v Häggově knize píše, patří také všeobecné volby 
v roce 1973, které skončily – věřte nebo nevěřte – 
patem! Pravicový blok a levicové strany tehdy zís-
kaly stejný počet mandátů, což vedlo ke vzniku tak-
zvaného loterního parlamentu: až do dalších voleb, 
kdy se počet poslanců snížil ze sudých tří set pade-
sáti na lichých tři sta čtyřicet devět, o tom, zda zá-
kon bude, či nebude schválen, rozhodoval při rov-
nosti počtu hlasů los! Možná že bychom se tímto 
„švédským modelem“ mohli nechat inspirovat. 

Zbyněk Černík, září 2006 
foto Baldur Bragason 

LÉTA BLAHOBYTU (VÄLFÄRDSÅREN) 
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SÁMSKÉ POHÁDKY A POV ĚSTI 
O muži, který si koupil svědění 

Byl jednou jeden muž a ten měl po celém těle 
svrab a musel se pořád drbat. Přišel k němu jiný 
muž a viděl, že se hostitel drbe. Řekl mu: „Oj, 
šťastný je člověk, který se dokáže večer zabavit! 
Kéž bych na tom byl taky tak!“ 

Pak se začali bavit o tom, jak by si tu večerní 
zábavu mohl koupit. Muž, který se drbal, za ni 
chtěl soba. 

„Inu, toho ti klidně dám, ale jak to udělám, aby 
mě také svědilo tělo?“ 

„Obleč si moje šaty a začne tě svědit cobydup!“ 
poradil mu muž, který se drbal. 

Druhý muž to udělal, a další den večer ho za-
čala svědit chodidla. Nadšeně se začal drbat 
a křičel: „Jé, to je legrace! Dám ti za to dva soby!“ 

Ale jak všichni vědí, každým dnem to bylo hor-
ší. Muž onemocněl, dlouho stonal a měl velké bo-
lesti, protože si kvůli svrabu, který si koupil, roz-
škrábal celé tělo až do živého masa. 

G. Balke, Karasjok 
 

Výbor ze čtyřdílné sbírky laponských (sám-
ských) pohádek a pověstí J. K. Qvigstada vyšel 
v letech 1927–29 v sámštině a norštině pod názvem 
Samiske eventyr og sagn I–IV (Pohádky a pověsti 
Sámů I–IV). Česká verze Pohádek a pověstí Sámů 
vychází z nového norského vydání Qvigstadových 
spisů v jazykové úpravě B. Pollanové, který publi-
kovalo koncem devadesátých let nakladatelství 
Aschehoug. Výbor si zachovává formální členění 
příběhů podle tří úrovní skutečnosti, které jsou 
často zobrazovány na šamanských bubíncích: pří-
běhy z cizího světa (boj, erotika, kontakt s ďáblem), 
příběhy z blízkého světa (rodina, sousedé, Čudové, 
šamani, zvířata, znamení smrti, střet starých 
a nových časů, stallové a trollové aj.) a příběhy 
o mrtvých (mrtvoly, štvanci). Qvigstadovy pohádky 
a pověsti vycházejí v uceleném českém překladu 
poprvé. Částečně byly publikovány např. ve sbírce 
pověstí a pohádek z Laponska, uspořádaných Vác-
lavem Markem pod názvem Noidova smrt (Triáda, 
Praha 2000). 

Kniha vychází v těchto dnech v nakladatelství 
Argo v překladu Violy a Zdeňka Lyčkových. 

zl, ms, říjen 2006 

Just Knud Qvigstad, Laponské mýty. 
(O muži, který si koupil svědění, pohádky 
a pověsti Sámů). Výbor z díla J. K. Qvigsta-
da v jazykové úpravě a redakci Brity Po-
losnové. Přeložili Viola a Zdeněk Lyčkovi. 
ARGO 2006. 

BRNĚNŠTÍ DÉMONI BODOVALI 
V pátek 29. září 2006 se na scéně Reduta 
spadající pod Národní divadlo v Brně kona-
la premiéra prvního českého provedení 
dramatu Larse Noréna Démoni v překladu 
Zbyňka Černíka. Tato nevšední inscenace se 
setkala s velkým úspěchem. 

Kateřina, Frank, Jena a Tomáš vás zvou na sou-
kromý večírek. Podává se koktejl silných emocí. 
Toho večera k něčemu dojde – postavy odhazují 
zábrany, zbavují se přetvářky, dávají volný průchod 
svým niterným pocitům… Strhující scénické obrazy 
doplňované filmovými dotáčkami pojmenovávají 
hluboké téma mezilidských vztahů. Velmi výrazné 
režijní uchopení Norénova textu (i výprava před-
staveni) je dílem německého režiséra Andre Hüb-
nera-Ochodla j. h. Lars Norén je velmistrem dialo-
gu, banality jeho všednodenních obratů jsou tak 
rafinované a tolik nabité duševními energiemi, že 
vyhlašují nevyřčené agrese až do těch nejjemněj-
ších odstínů. Hudbu zkomponoval Adam Žu-
chowski j. h., hrají Marika Procházková, Václav Va-
šák, Jana Štvrtecká a Martin Sláma. 

ms, říjen 2006 

Z KULTURY 
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SEVERSKÁ LITERATURA 

V nakladatelství Hejkal dávají zelenou hu-
moristické tvorbě oblíbeného finského spi-
sovatele Arto Paasilinny. Po čtyřech romá-
nech vydaných v minulých letech – Zajícův 
rok, Stará dáma vaří jed, Chlupatý sluha 
pana faráře a Les oběšených lišek – právě 
vychází další humoristický román s názvem 
Autobus sebevrahů. 

Arto Paasilinna bude hlavním hostem Podzim-
ního knižního veletrhu, který se koná 13. a 14. října 
v Havlíčkově Brodě. Můžete se tu s ním setkat při 
křtu knihy, při besedě nazvané Zajíci, medvědi, liš-
ky a autobus sebevrahů nebo při autogramiádě na 
stánku nakladatelství Hejkal, které jeho knihy vy-
dáví. Tři vylosovaní návštěvníci Podzimního kniž-
ního veletrhu dokonce mohou vyhrát oběd s Arto 
Paasilinnou. 

Paasilinnův Autobus sebevrahů vypráví 
o skupině lidí, kteří už od života nic dobrého neče-
kají a rozhodnou se spáchat hromadnou sebevraž-
du. Luxusním autobusem se vydají až na nejsever-
nější mys Evropy, kde se chtějí vrhnout do vln Le-
dového oceánu. V rozhodujícím okamžiku se ale 
ukáže, že mnoha sebevrahům se vlastně umřít ne-
chce, a všechno dopadne trochu jinak – jak je 
ostatně u Paasilinny časté. 

Arto Paasilinna (nar. 20. 4. 1942) je nejúspěš-
nější současný finský spisovatel, humorista, autor 
typicky „mužské literatury“. Paasilinna je mimo-
řádně oblíben nejen ve Finsku, ale i v řadě dalších 
západoevropských zemí. V pětimilionovém Finsku 
vycházejí jeho knihy ve statisícových nákladech, na 
jeho autogramiádách stojí dlouhé fronty, na autor-
ská čtení přicházejí stovky lidí. Jeho popularita se 
dá přirovnat k popularitě Michala Viewegha u nás. 
Paasilinna píše pro muže a o mužích. Jeho typičtí 
hrdinové jsou unaveni životem ve městě a 
v civilizaci, velmi často jsou rovněž znechuceni svý-
mi neustále nespokojenými manželkami, nebaví je 
jejich práce, která nemá žádný smysl – a utíkají do 
drsné finské přírody, kde pak ve společnosti divo-
kých zvířat, svérázných venkovských podivínů (a 
často také ve společnosti mladých a vždy spokoje-
ných dívek i nikdy nevysychajícího alkoholu) proží-
vají jen stěží uvěřitelná dobrodružství, jako 
„vystřižená“ z populárního filmu Svéráz národního 
lovu. 

Arto Paasilinna se narodil v laponské obci Kitti-
lä. Jeho rodina sem utekla před válkou, či přesněji 
řečeno, přišla sem z Petsama na břehu Severního 
ledového oceánu, z oblasti, kde se těží nikl a kterou 
už v roce 1939 zabral Sovětsky svaz. Paasilinna po-
chází ze zajímavé rodiny. Jeho jeden bratr Erno 
Paasilinna (1935-2000) byl rovněž spisovatel 
a publicista, jeho esej o Laponsku a ekologii vyšel 
česky ve Světové literatuře č. 4/1992. Druhý bratr 

Reino Paasilinna (*1939) je politik, od roku 1996 
poslanec Evropského parlamentu. Arto, nejpopu-
lárnější z bratří, vystudoval večerně vysokou školu 
a působil pak jako novinář, nejprve v Laponsku, 
později i v jižním Finsku a v Helsinkách. Dnes je 
spisovatelem z povolání. 

Vztah kritiky k Paasilinnovi už tak jednoznačný 
není. V případě úspěšného a hojně prodávaného 
autora to zase není tak úplně překvapivé. Některé 
knihy (např. Zajícův rok) jsou hodnoceny kladně 
jako kvalitní oddechová literatura, k jiným jsou re-
cenze kritičtější. Kvalitní oddechová literatura je 
termín, který Paasilinnovu tvorbu plně vystihuje: 
jeho knihy se dobře čtou, čtenáře zajímá, „jak to 
dopadne“, snadno se vžije do pocitů hrdinů knih 
a touží prožívat stejná dobrodružství jako oni. Při-
tom problémy, které se v knihách řeší, nejsou nijak 
plytké, jsou to problémy skutečného života, ale au-
tor o nich píše s humorem, nadsázkou a fantazií. 

podle informací Markéty Hejkalové, říejn 2006 

Arto Paasilinna – Autobus sebevrahů, přeložil 
Vladimír Piskoř, ilustrace Jiří Slíva, 224 stran, 
doporučená cena 239 Kč, Nakladatelství Hejkal 
2006, ISBN 80-86026-42-6 

PAASILINNA NA KNIŽNÍM VELETRHU I V AUTOBUSU SEBEVRA HŮ 
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Vydavatel literárního měsíčníku Plav při-
pravil pro přátele severské literatury již 
druhé letošní milé překvapení. Po monote-
matickém únorovém čísle (2/2006) věnova-
ném finské literatuře (Waltari, Katz, Paasi-
linna, Salama, Härkönenová, Numminen, 
Haahtela, Paasonenová, Venhoová, Ahven-
järvi, Sinervoová) vyšlo před prázdninami 
speciální letní dvojčíslo (7-8/2006) věnova-
né tentokrát výhradně skandinávským lite-
raturám.  

Téměř stovka stran překladů a studií nabízí 
pestrou směs dánské, norské, švédské a finsko-
švédské moderní prózy, jež se s existenciálními té-
maty nezřídka vypořádává s nečekanou hravostí 
a vtipem. 

Naleznete zde například ukázky z textů roma-
nopisců a vypravěčů Christera Kihlmana a Torgny-
ho Lindgrena, moderních klasiků Aksela Sande-
moseho a Stiga Dagermana, poetických minimalis-
tů Magnuse Florina a Petera Adolphsena i neotře-
lých norských experimentátorů Jona Fosseho 
a Thureho Erika Lunda a dalších. 

Číslo jako již tradičně otevírá rozhovor. Tento-
krát jej iniciovali Anežka Kuzmičová a Ondřej Vimr 
a hovořili v něm s překladatelem Zbyňkem Černí-
kem, jehož dílo na následujících stránkách zastu-
puje úvaha Co s nemravným klasikem? a překlad 
Enquistovy Knihy o Blanche a Marii. Za povšim-
nutí stojí i historická studie Ondřeje Vimra. Závě-
rečná recenze pak pojednává o zatím posledním 
českém překladu Bergmanovy knihy Sarabanda. 

Velmi specifickým, zejména po jazykové strán-
ce, je úryvek z Fosseho prózy Ráno a večer. Litera-
turu finských Švédů jako první zastupuje Willy 
Kyrklund s povídkou Dobrodružství privilegova-
ného člověka. O finskošvédské literatuře pojednává 
článek J. Dlaska, který předchází úryvku z románu 
Pád Gerdta Bladha z pera finského Švéda Christe-
ra Kihlmana. Číslo vrcholí studií o Hugu Kosterko-
vi z pera Ondřeje Vimra a ukázkou z překladu nor-
ského klasika A. Gaborga. 

Časopis je stále ještě k dostání v knihkupectvích 
Kanzelsberger a Fišer. Můžete si ho rovněž objed-
nat přímo na adrese redakce@svetovka.cz nebo na 
emailové adrese marketing@kanzelsberger.cz či 
u distributora predplatne@predplatne.cz. Více na 
http://www.svetovka.cz. Doporučujeme s objedná-
ním neotálet, v blízkém budoucnu se možná jeho 
shánění na čas trochu zkomplikuje, protože Plav 
najíždí na nový systém distribuce. Poštovní adresa 
redakce Milady Horákové 123, 160 00 Praha 6 

ms, s použitím částí úvodníku Jana Chromého, říjen 2006 

SKANDINÁVSKÝ PLAV 

WILLY KIRKLUND 

CHRISTER KIHLMAN 
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KARI HOTAKAINEN 
NA DOMÁCÍ FRONTĚ 
Román Kariho Hotakainena Na domácí 
frontě (Juoksuhaudantie), vydaný 
v letošním roce v nakladatelství dybbuk, je 
po fiktivní autobiografii Buster Keaton – 
Život a činy (v překladu Violy Parente-
Čapkové, Nakladatelství Ivo Železný, 1999) 
druhým autorovým dílem přeloženým do 
češtiny, a to plným právem: Hotakainen pa-
tří k nejvýraznějším současným finským 
spisovatelům. 

Pod dramatickým titulem knihy se skrývá origi-
nální příběh: doposud velmi vzorný milující otec 
rodiny Matti ztratí při rodinné hádce nervy 
a inzultuje svou ženu, která poté sebere čtyřletou 
dcerku a od Mattiho odchází bydlet k přítelkyni. 
Aby manželku s dcerou získal nazpět, rozhodne se 
„domácí násilník“ rodinu přestěhovat z těsného pa-
nelákového bytu do rodinného domku, po kterém 
jeho druhá polovička údajně vždy velmi toužila. 
Úkol to není jednoduchý, neboť v současných ne-
smyslně předražených Helsinkách znamená poří-
zení jakékoliv nemovitosti pořádné plácnutí přes 
europeněženku, a to i v případě malé nenáročné 
garsonky. Matti s velkým zapálením podstupuje 
mnohdy komické válečné tažení s cílem sehnat 
v krátké době co nejvíce peněz: přechovává krade-
né zboží, poskytuje frustrovaným ženám erotické 
masáže, lstivě telefonuje pod smyšleným jménem 
z ukradeného mobilu do realitních kanceláří za 
účelem ovlivnit jejich chování tak, aby kýžený do-
mek získal on sám. 

Neméně náročnou záležitostí je ovšem i vhodný 
domek vybrat. V době Mattiho tažení lze pak stěží 

najít lepšího specialistu na nemovitosti než právě 
jeho samého: pečlivě si nastudovává odborné časo-
pisy a webové stránky realitek, jezdí po speciálních 
výstavkách, sám domy při svém zdravotním běhání 
obhlíží a zjišťuje důležité detaily. Často při tom 
musí potají vniknout do cizího domečku či na jeho 
pozemek sám proniknout. To vše podniká náš hr-
dina (či antihrdina?) s takovou systematičností 
a zarputilostí, že lze vyslovit domněnku, že posed-
lost fixní myšlenkou se již mírně podepsala na jeho 
duševním zdraví. Příběh končí setkáním všech 
hlavních postav vyprávění u vytouženého domku 
s adresou Juoksuhaudantie, která je též původním 
finským názvem románu a rovněž i skutečnou ulicí 
ve skutečné helsinské čtvrti Maununneva. Název 
ulice ve finštině je navíc příznakový – Ulice hrobu 
běhu. 

Hotakainen bývá finskou literární kritikou i vě-
dou označován za tzv. „mužského autora“, což zna-
mená, že se jedná o spisovatele, jenž ve svých dí-
lech analyzuje pojetí maskulinity a roli muže 
v současné finské společnosti. Dokladem toho je 
i toto dílo. Matti rozhodně není vojákem na válečné 
frontě, který před půlstoletím hájil finskou nezávis-
lost, je „jen“ vojákem na frontě domácí, který 
v konfrontaci s ženským principem, ve Finsku 
zvláště sebevědomým, hledá své nové místo ve spo-
lečnosti a hlavně v rodině jen velmi obtížně. 

Odkazů na válku je v románu bezpočet, napří-
klad veteránský domek, Mattiho životní sen, který 
nás přivádí k další tematické rovině, střetu dvou 
generací – pokolení Mattiho a pokolení postavy vá-
lečného veterána, záležitosti, která bývá ve Finsku 
velmi často diskutována. A v tomto střetnutí je 
Matti vlastně válečníkem ještě v dalším gardu. Je 
pro společnost přínosné, aby jednotlivé generace 
spolu vedly krvavou válku, ptá se autor, a odpovědí 
je mu závěr knihy. Společensky aktuální je Hotaka-
inen i na mnoha dalších místech. Reflektuje ome-
zené možnosti člověka již středního věku s ne prá-
vě vysokými příjmy, který si v současném Finsku 
chce obstarat pohodlnější bydlení. Píše o prosazují-
cí se stádovost konzumního životního stylu, které 
se projevuje například v masové oblibě grilování či 
uhlazování trávníků, o stresu, do kterého vyúsťuje 
komerční pojetí života založené na myšlence pro-
dat co nejvíce, a na druhé straně i o úsměvné sve-
řepé odhodlanosti moderních bojovníků proti kou-
ření. To vše se mu daří i prostřednictvím využití 
čtenářsky vděčné a v současné finské literatuře 
nikterak neobvyklé techniky mnoha vypravěčů. Ta 
nabízí čitateli možnost vnímat příběh z několika 
úhlů pohledu – a také možnost si jej poskládat jako 
z kostek. To někdy může zápletce dodat až detek-
tivní ráz. 
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Není divu, že Hotakainenovo dílo bylo kromě 
češtiny přeloženo do deseti dalších jazyků, oceněno 
cenou Finlandia i Cenou Severské rady pro litera-
turu, a že se mu doma ve Finsku dostalo již šest-
nácti vydání. To odpovídá sto deseti tisícům výtis-
ků. I českému čtenáři lze tuto „sondu do finského 
bydlení“ doporučit: ten, který si někdy pořizoval 
vlastní obydlí, s povděkem rozpozná známé situa-
ce, a tomu, kdo ho teprve kupovat bude, může být 
kniha varováním před tím, co ho čeká, a možná 
i návodem – i když v českém prostředí je určitě tře-
ba klást mnohem větší důraz na právní záležitosti, 
než jak tomu činí náš hrdina. A tomu, kdo má své 
vlastní bydlení zajištěné odjakživa, a myslí si, že ho 
podobné martýrium nikdy nečeká, nechť je kniha 
útěchou, že se této anabázi v životě vyhnul. Dílo ale 
ocení i ti, kdo sami nemovitosti prodávají, neboť 
zde naleznou spoustu reklamních tahů a marketin-
gových triků, jak vyzrát na koupěchtivé, ale přesto 
opatrné zákazníky. 

V neposlední řadě zbývá pochválit zdařilý, ob-
ratný, hbitý a mrštný, ohrabaný (protiklad k „neo-
hrabaný“) překlad z pera v poslední době velmi ak-
tivního překladatele z finštiny Vladimíra Piskoře, 
který si tak na své konto vedle Anny-Leeny Härkö-
nenové, Rosy Liksom, Arta Paasilinny, Hannua 
Raittily, Leeny Krohn, Aska Sahlberga a Juhy Sep-
päläho připsal i Kariho Hotaikainena. 

Jan Dlask,  září 2006 
foto Veikko Somerpuro 

Z FINSKÉ HISTORIE NA OBRA-
ZOVKU ČESKÉ TELEVIZE 

V sobotu 23. září vysílala zpravodajská stanice 
ČT24 v rámci Historického magazínu pořad věno-
vaný poválečným osudům a dějinám Finska a pre-
zidentům Paasikivimu a Kekkonenovi, kteří mají 
letos shodně kulatá výročí úmrtí. Poslední repríza 
pořadu bude 28. října kolem půlnoci na ČT1. Hosty 
pořadu byli historička Alice Hudlerová, spisovatel-
ka a překladatelka Markéta Hejkalová a hokejová 
legenda Gustav Bubník. 

Zatímco Československo po druhé světové válce 
plně podlehlo sovětskému komunismu a vydalo se 
všanc praktikám moskevských vládců, Finsku, ze-
mi, jež v historii s Ruskem mnohokrát válčila, se 
podařilo udržet po válce nezávislost. Zásluhu na 
tom měly především výjimečné schopnosti dvou 
dlouholetých prezidentů Finska Juho Paasikiviho 
a Urho Kekkonena, jejichž kulatá výročí úmrtí si le-
tos Finové připomínají. Historický magazín rozebí-
rá nejen tyto dva výjimečné politiky, ale i další dů-
vody, proč Finsko nikdy komunismu nepodlehlo. 
Hokejová legenda Gustav Bubník v pořadu vzpo-
míná na své působení v této zemi v letech 1967 a 
1969, kdy trénoval hokejovou reprezentaci Finska, 
a na svá četná osobní setkání s prezidentem Kek-
konenem. 

„Video pořadu je k dispozici na internetových 
stránkách České televize,“ napsal nám Tomáš Br-
zobohatý, dramaturg pořadu Historický magazín. 

ms, říjen 2006 
foto archiv 

Odkaz na Internet: 
www.ct24.cz/vyhledavani/index_view.php?id=185195 

URHO KEKKONEN, FINSKÝ PREZIDENT 1956-81  JUHO KUSTI PAASIKIVI, FINSKÝ PREZIDENT 1946-56 
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ISLAND NEVIDÍ DŮVODY PRO 
VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE 
Šance, že by Island vstoupil do Evropské 
unie, se po květnových změnách v reykjavíc-
ké vládě snížily. Proevropského premiéra 
Halldóra Ásgrímssona (Strana pokroku), 
který ohlásil odchod do důchodu, totiž vy-
střídal dosavadní ministr zahraničí a lídr 
Strany nezávislosti Geir Haarde. Slovo „ne-
závislost“ v názvu jeho strany poukazuje 
i na jeho vztah k Bruselu. 

Haarde představuje protiunijní linii, kterou vy-
budoval někdejší předseda vlády a Haardeho přítel 
Davíd Oddsson. Díky němu Island skrze EFTA 
a EHP „líže smetanu“ evropské integrace, aniž by 
byl nucen přijímat to, co malému ostrovnímu státu 
nevyhovuje. 

Proč konkrétně současné zakotvení v meziná-
rodních strukturách Islandu vyhovuje, bylo také té-
matem březnové přednášky Geira Haardeho (tehdy 
ještě ministra zahraničí) na Islandské univerzitě. 

Jádro odporu vůči členství v Unii tkví ve Spo-
lečné zemědělské politice, která by ve stávající po-
době ohrozila islandský rybolov, na kterém je země 
stále ekonomicky závislá. Správa mořské ekono-
mické zóny se v případě Islandu zdá být mnohem 
odpovědnější. Množství ryb se daří udržovat či do-
konce zvyšovat, zatímco v unijních vodách, které 
jsou monitorovány centrálně z Bruselu, některé ry-
bí druhy (především tresky) takřka vymírají kvůli 
přehnanému výlovu. 

Navíc by se Islanďané v případě členství museli 
o svou rozsáhlou ekonomickou zónu dělit s ostatní-
mi evropskými národy. O právo výsostného rybolo-
vu přitom Island vedl svou jedinou, byť veskrze di-
plomatickou válku, v 70. letech proti Velké Britá-
nii. 

Jedním z argumentů proevropských Islanďanů 
je cena za udržení vlastní měny – islandské koru-
ny. Podle Haardeho provoz koruny je sice drahý, 
ale mnohem lépe odpovídá potřebám malé ekono-
miky závislé na tak nejisté komoditě jako jsou ryby. 
Možnost měnového manévrování v období nízkého 
výlovu je důležitá pro udržení ekonomické stabili-
ty. „Silné euro, na jehož kurz by případné slabé vý-
sledky malé ostrovní ekonomiky nemohly mít vliv, 
by bylo velice škodlivé“, míní Haarde. 

Jak podružná a mlhavá je otázka členství v unii, 
dokazuje i nálada mezi členy vládního kabinetu. 
Nová ministryně zahraničí Valgerdur Sverrisdóttir 
(Strana pokroku), která nahradila ve funkci Haar-
deho, má k integraci kladnější přístup, ale to euros-
keptickému premiérovi nevadí. K projednávání 
otázky se totiž islandská vláda v nejbližších letech 
nejspíš vůbec nedostane. 

Martin Benda, červenec 2006 

článek krácen, plné znění na www.severskelisty.cz 
 
Autor studuje nordistiku FF UK a mezinárodní te-
ritoriální studia FSV UK. 

METROSTAV RAZÍ NA ISLANDU 
10 KM DLOUHÝ TUNEL 
Pravděpodobně největší českou zakázku na 
Islandu všech dob představuje ražba silnič-
ního tunelu v kraji Norurland. První vyraže-
nou zeminu čeští stavaři vyvezli na začátku 
září, ani ne čtyři měsíce po podpisu smlou-
vy. 

Tunel spojuje vzdálené rybářské městečko Si-
glufjorður (kdysi středisko lovu sleďů) a Ólafs-
fjorður na severu Islandu. Díky podhorskému tu-
nelu, který bude zhruba 10,5 km dlouhý, se lidem v 
Siglufjorðuru zkrátí cesta do krajského města Aku-
reyri z 200 km na pouhých 80 km. 

Zakázka je nebývalým úspěchem naší republi-
ky. Ještě nikdy jsme ve Skandinávii nestavěli po-
dobně rozsáhlé dopravní stavby. „Tady na Severu 
mají monopol místní firmy, ale díky nižší ceně, 
zhruba 5,5 mld islandských korun, jsme tentokrát 
zvítězili my,“ vysvětluje David Cyroň, hlavní vedou-
cí stavby. 

Na stavbě se ve dvouměsíčních turnusech střídá 
dvacet českých techniků a šedesát dělníků. Kromě 
Čechů se na stavbě podílí čtyřiceti zaměstnanci ta-
ké islandská firma Hafell. Stroje si Metrostav půjčil 
od různých firem, jen dva dovezl přímo z Čech. 

Fakt, že se staví v nečlenské zemi EU, nepůsobí 
podle stavařů žádné zvláštní komplikace. „Snad 
kromě zdržení materiálu a strojů na celním úřadu,“ 
říká Josef Malknecht, hlavní nákupčí stavby. 

A jací jsou Islanďané v obchodním jednaní? 
„Na emaily moc nereagují, fungují až při reálné 
schůzce. Příliš si nelámou hlavu s dodržením pode-
psané smlouvy, platí zde spíš ústní dohody. Termí-
ny jsou pro ně pouze orientační, takže se na kaž-

STAVBA  TUNELU ZAČALA  V SIGLUFJORÐURU   
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dém kroku potýkáte s jejich možná zítra. Zároveň 
jsou však velice technicky vyspělí a problémy řeší 
ihned a zpříma,“ říká Cyroň, který je na Islandu 
s přestávkami již od letošního února. 

To, co se českým stavařům příliš nezamlouvá, je 
však pracovní nasazení Skandinávců. „Oni si dodr-
ží svou denní normu a jdou domů. Nám jde spíš 
o to udělat svou práci dobře a taky rychle,“ vysvět-
luje Cyroň. Tunel by tak podle něj měl být hotový 
ještě dřív, než stanovuje smlouva: před koncem 
roku 2009. 

Martin Benda pro Severské listy, září 2006 

 

SPOJENÉ STÁTY PLÁNUJÍ 
OPUSTIT ISLAND 

Spojené státy a Island se dohodly, že američtí 
vojáci po více než půl století opustí tento ostrovní 
stát. Dohody budou podepsány podle citovaných 
zdrojů v příštích několika týdnech. Americké síly 
v tomto islandském městě působí od roku 1951 
a byly jedinou vojenskou silou na ostrově. Na zá-
kladně bylo zhruba tisíc vojáků. 

Island nemá žádnou armádu, přesto je od roku 
1949 členem atlantické aliance NATO a vysílá do 
mezinárodních misí své zástupce, pouze však jako 
civilisty. Přistoupil k Washingtonské smlouvě pod 
podmínkou, že nebude nucen budovat vojsko 
a přijímat cizí jednotky v době míru. V padesátých 
letech však umožnil využívání letecké základny 
v Keflavíku a na ostrově dodnes působí obranné sí-
ly NATO. 

podle deníku Metro, září 2006 

V LAPONSKU SE OČEKÁVÁ 
BOHATÁ ÚRODA MORUŠEK 

Letošní úroda morušek by mohla být největší za 
posledních deset let. Fenologickým pozorováním 
ve finské části Laponska bylo zjištěno nebývalé vy-
soké množství květů ostružiníku morušky (Rubus 
chamaemorus, fin. lakka, hilla, murrain) – až 42 
květů na metr čtvereční. Bude-li úspěšné opylení 
a posléze i příznivé počasí pro odkvět, znamenalo 
by to mimořádnou úrodu známých žlutooranžo-
vých bobulí. 

Morušky jsou velmi cenným zdrojem vitamínu 
C. Pro obyvatele Arktidy představovaly vlastně nej-
významnější zdroj tohoto vitaminu v době, kdy ne-
existoval import jižního ovoce. Ve 100 g morušek je 
obsaženo až 100 miligramů vitamínu C, tedy při-
bližně dvakrát více než v plodech dalších význam-
ných ovocných rostlin Severu – brusnice brusinky 
(Vaccinium vitis-idaea, fin. puolukka) a brusnice 
borůvky (Vaccinium myrtillus, fin. mustikka). 

Také úroda plodů posledně zmíněného druhu – 
borůvek – by podle botanických odhadů mohla být 
letos velmi vysoká. 

Václav Fred Chvátal, Kemijärvi, Finsko 
podle Lapin Kansa 4. července 2006 

foto Jorma Luhta 

FOTO DAVID CYROŇ 



22 - Severské listy 1/06 

 

 

ČESKÉ ZBRANĚ VE ŠVÉDSKU 
PODIVUHODNÁ POUŤ KANONU 
ČÍSLO 173 
Již více jak třicet let mám nad svým psacím 
stolem drobný suvenýr. Je to malá norská 
vlaječka, jejíž žerď tvoří obyčejný špendlík. 
Věnoval mi jí někdy v roce 1975 pán, které-
ho jsem zpovídal v souvislosti s rozhlaso-
vým seriálem „Cestami konvojů“, na kterém 
jsem spolupracoval. Dárce jako mladý muž 
za války v rámci totálního nasazení spolu se 
skupinou dalších Čechů pracoval na dale-
kém severu Norska na stavbě německých 
pobřežních opevnění. Až tak daleko zavály 
větry války některé naše krajany. Vážím si 
velice tohoto dárku, neboť má kouzlo dálek 
a válečných dějů, o kterých jsem vždy čítal 
s velkým zaujetím. Nejen lidé, ale i předmě-
ty mají své osudy. 

Příběh, který chci vyprávět, začal v prosinci 
roku 1937, kdy v plzeňských Škodových závodech 
převzala československá armáda 4 cm kanon vz. 36 
s číslem 173. Byla to speciální zbraň určená pro vy-
zbrojování objektů těžkého opevnění, tzv. pěchot-
ních srubů, které v té době již druhým rokem vy-
růstaly na severní hranici s agresivním Německem. 
Kanon měl své určení hlavně proti nepřátelským 
tankům, jejichž pancíř až do síly 50 milimetrů spo-
lehlivě prostřelil na kilometrovou vzdálenost. Vy-
cvičená obsluha byla schopna vypálit 20 až 30 ran 
za minutu, což spolu s palbou spřaženého těžkého 
kulometu znamenalo, že sektor jím postřelovaný 
představoval pro nepřátelské síly téměř neprů-
chodnou zónu. Celá zbraň se skrývala uvnitř srubu 
za silnou železobetonovou zdí a ze střílny vyčnívalo 
pouze ústí kanonu, kulometu a optického zaměřo-
vače. Dá se úspěšně tvrdit, že na celém světě v té 
době neexistovala tak propracovaná pevnostní 
zbraň. 

Škodovka vyrobila dvě série 4 cm kanonů vz. 
36. Z první série (268 kusů) se většina dostala na 
místo určení. Druhá série (273 kusů) se sice do-
končila, ale zůstala ve skladu výrobce. Když v září 
1938 československá armáda mobilizovala, celkem 
222 kanonů s patřičnou dotací munice očekávalo 
vpád německé armády – a jistě by pro ní bylo na 
trasách možného pohybu velkým nebezpečím. Jak 
však víme, potupná mezinárodní dohoda 
v Mnichově zmrzačila československou republiku 
teritoriálně, hospodářsky i mravně. Za obrovských 
obětí finančních i hospodářských budovaná pohra-
niční opevnění byla najednou k ničemu. Veškeré 
jejich vybavení včetně kanonů se spěšně demonto-
valo a odvezlo do zázemí. Ani námi sledovaný ka-
non č. 173 nebyl výjimkou. 

Plány předurčovaly jeho umístění do srubu 
označeného NS-82 s místním názvem Březinka, 

který prošel betonáží mezi 4. a 9. říjnem 1937. 
Ovšem teprve na jaře 1938 byl tento objekt připra-
ven k montáži výzbroje. Kanon č. 173 opustil vý-
robní továrnu 7. května 1938 a o několik dní poz-
ději jej škodováčtí montéři ve spolupráci s posád-
kou srubu ustavili do připravené střílny. Spolu s 
okolními sruby tak vznikla dokonalá uzávěra údolí 
Metuje, jímž vedla nejdůležitější železniční 
a silniční komunikace z Náchoda do Německa. Pří-
padný útok z tohoto směru by tak přišel agresora 
velmi draho. Po Mnichovu sice linie opevnění 
v blízkosti Náchoda zůstala na území Českosloven-
ska, ztratila svůj význam a tak odtud pevnostní ka-
nony putovaly v listopadu 1938 zpět do Škodových 
závodu k repasi. 

Přišel 15. březen 1939 a do rukou Němců se do-
stala veškerá československá výzbroj na území 
Čech a Moravy, což znamenalo pro jejich ozbrojené 
síly, chystající se na další agresi, vysloveně dar 
z nebes. Jejich vlastní pevnostní linie proti Francii 
nazývaná „Západní val“ potřebovala protitankovou 
výzbroj a proto sem směřovaly desítky 4 cm kano-
nů vz. 36, nyní nazývaných 4,7 cm Pak K 36 (t). 
Zkratka „Pak“ znamenala Panzerabwehrkanone 
(protitankový kanon) a „t“ v závorce pak původ 
tschechisch. Po bleskovém tažení na západ na jaře 
1940 se Západní val ocitl v hlubokém týlu a tak byl 
odzbrojen, přičemž kanony 4,7 cm Pak K 36 (t) se 
vrátily k výrobci, aby se zde opravily. 

Brzy se však našlo pro tyto zbraně nové uplat-
nění, neboť německé ozbrojené síly musely najed-
nou zabezpečit celé atlantické pobřeží Evropy od 
Nordkappu v Norsku až po španělsko-
francouzskou hranici. Na sklonku roku 1941 bylo 
rozhodnuto vybudovat gigantickou linii pobřežních 
opevnění nazvanou Atlantický val. Měla bránit no-
vě získané námořní základny a znemožnit případné 
vylodění Spojenců na vhodných úsecích pobřeží. 
Kanon 4,7 cm Pak K 36 (t) sice nemohl účinně za-
sahovat proti lodím, ale svým výkonem a kadencí 
se ideálně hodil k zabudování do bunkrů chrání-
cích úžiny, vjezdy do přístavů či pláže proti lehkým 
bojovým člunům, vyloďovacím plavidlům i vylodě-
ným obrněným vozidlům. 

Po opravách ve Škodovce se v polovině roku 
1941 soustředilo v ženijním parku Wehrmachtu 
v Pardubicích 493 kusů těchto zbraní a ty pak od 
jara 1942 postupně opouštěly sklad a putovaly na 
Atlantický val. Kanony následovaly skupiny monté-
rů ze Škodovky, jejichž úkolem bylo zabezpečit za-
budování do typizovaných i improvizovaných ob-
jektů. Atlantický val se stavěl až do samého závěru 
války a tak se pardubická zásoba kanonů 4,7 cm 
Pak K 36 (t) prakticky vyčerpala. 

Norsko za války představovalo hlavně pro ně-
mecké válečné loďstvo nejideálnější základnu 
s hlubokými dobře chráněnými fjordy, z nichž vy-
rážely nejen hladinové lodě, ale zvláště ponorky 
proti spojeneckým námořním komunikacím 
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v severním Atlantiku. Atlantický val 
v¨Norsku se pochopitelně neobešel bez 
námi sledovaného typu kanonu, který se 
zde vyskytoval u Bergenu, Stavangeru, 
Trondheimu i u dalších přístavů. Kanon č. 
173 našel své místo v bunkru poblíž pev-
nosti Brettingen, chránící už od počátku 
20. století přístupy k důležitému přístavu 
Trondheim. Po osvobození převzala četné 
ex-německé baterie a bunkry norská po-
břežní obrana. Vzhledem k pokračující 
studené válce udržovala vojenská zařízení 
v bojeschopném stavu ještě desítky let 
(některé snad i dodnes). Většina českých 
protitankových pevnostních kanonů byla 
sice demontována do roku 1957, ale náš 
známý č. 173 zůstal na svém místě až do 
roku 1984. Potom jej odvezli do skladu, 
aby byl zachován pro muzejní účely. 

Mezi tím ve světě došlo k velkým poli-
tickým změnám, které umožnily uskuteč-
nit věci dříve naprosto nemyslitelné. 
V přelomovém roce 1989 se poničeného 
srubu NS-82 Březinka ujala skupina míst-
ních nadšenců, kteří si vzali za úkol uvést 
jej do stavu ze září 1938 jako muzea teh-
dejší doby. Klub vojenské historie z Ná-
choda léta tvrdě pracoval, aby svůj záměr 
uvedl ve skutečnost. Na přelomu tisíciletí 
nadšenci konečně dospěli ke svému cíli a 
z Březinky se stalo muzeum, které nejen 
svým vnějším vzhledem, ale zvláště pečli-
vě rekonstruovaným vnitřním vybavením 
navozovalo atmosféru mobilizace z roku 
1938. Chyběl pouze jediný, ale důležitý 
prvek výzbroje srubu – kanon. 

V roce 2000 se podařilo navázat styk 
s norským Muzeem pobřežního dělostře-
lectva, které vlastnilo několik těchto ka-
nonů a bylo ochotno jeden poskytnout 
české straně výměnou za jiné exponáty. 
V průběhu jednání se ukázalo, že Norové 
vlastní zbraň s číslem 173, původně na-
montovanou na Březince. Pro nadšence 
z Klubu vojenské historie Náchod to byl 
zázrak, ovšem vrátit kanon na jeho pů-
vodní místo znamenalo ještě mnoho úsilí. 
Konečně 20. listopadu 2002 opustil ka-
non č. 173 v zapečetěném kontejneru Nor-
sko lodí přes Bremerhafen a již 2. prosin-
ce mohli utahaní „bunkrologové“ rozložit 
jeho součásti na podlaze střelecké míst-
nosti srubu Březinka. Kruh se uzavřel a 
kanon č. 173 je zpět doma. 

Vladimír Francev, 
Vojenský historický ústav Praha 

foto - archiv Vl. Franceva 

 

4 CM KANON VZ. 36 V EXPOZICI ARMÁDNÍHO MUZEA V PRAZE 

PĚCHOTNÍ SRUB N-S 82 BŘEZINKA V ROCE 1938 

TYPIZOVANÝ OBJEKT PRO ČS. KANON NA ATLANTICKÉM VALU 
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PĚCHOTNÍ SRUB  
N-S 82 BŘEZINKA 

Tento památník československého opevnění se 
nachází na svahu nad Náchodem. Byl členy Klubu 
vojenské historie zrekonstruován a dá se navštívit. 
V roce 1938 měl srub osazeny dva pancéřové zvo-
ny. Vlevo čtyřstřílnový zvon pro těžký kulomet 
a vpravo třístřílnový pro lehký kulomet. Oba byly 
vyrobeny ve Vítkovicích, za okupace však byly vytr-
ženy, takže dnes tu jsou jen přesné makety. Stěny 
srubu byly pokryty kamuflážními barevnými omít-
kami, na okraji stropní desky vyčnívaly háky pro 
zavěšení maskovacích sítí. Celý strop byl zakryt dr-
ny, takže byl téměř neviditelný. 

Před hlavními střílnami jsou na obou stranách 
ochranné, tzv. diamantové příkopy, hluboké 3,2 m 
a široké 1,5 m. Ty měly znemožnit nepříteli přístup 
ke střílnám a ztížit tak jejich zneškodnění, zabránit 
zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem dě-
lostřeleckého granátu a navíc měly sloužit jako jím-
ky na prázdné nábojnice, které do nich padaly 
otvory pod střílnami. K ochraně příkopu a hlavních 
střílen z kasemat byl určen lehký kulomet vz. 26 
(zbraň N) a granátový skluz ústící do příkopu pod 
střílnou lehkého kulometu. Prostor vchodu byl po-
střelován z každé strany lehkým kulometem. Proti 
strmě dopadajícím dělostřeleckým granátům 
a leteckým pumám byly střílny opatřeny prodlou-
ženými částmi stropu – tzv. krakorci. Na nich je 
nejlépe patrná dvoumetrová tloušťka stropu, která 
měla zaručit bezpečnost osádky před granáty do 
ráže 240 mm a půltunovými bombami. 

Ve stěnách odvrácených od nepřítele jsou umís-
těny odvětrávací otvory a výfuky dieselagregátu za-
kryté masivními mřížkami svařenými z kolejnic. 
Tloušťka těchto stěn je v horním patře metr, ve 
spodním patře 1,5 m. Za objektem se nachází zbylá 
část zásypu čelní stěny. Ten byl tvořen 4 m tlustou 
kamennou rovnaninou přímo u zdi a pak naveze-
nou hlínou vysvahovanou zvolna do předpolí. Ka-
menná vrstva měla sloužit jako přídavná ochrana 
2,25 metrů silné čelní stěny při zásahu dělostřelec-
kými granáty. V těchto místech je také umístěna 
revizní šachta kanalizace. 

V okolí srubu je možno spatřit část rekonstruo-
vaného systému protitankových a protipěchotních 
překážek. 

Michael Stanovský, červen 2006 

OZDOBOU TANKOVÉHO DNE 
BYL ŠVÉDSKÝ STROJ 
Malý tank, který ve třicátých letech vyrobila 
pro švédskou armádu pražská ČKD, se stal 
hlavním lákadlem sobotního tankového dne 
v Lešanech na Benešovsku. O akci, kterou 
připravilo tamní vojenské muzeum, byl tra-
dičně velký zájem. Stovky aut zablokovaly 
jedinou přístupovou cestu k areálu muzea 
a mnozí ze zhruba 25000 diváků nestihli za-
čátek přehlídky, během níž se na blátivém 
tankodromu představilo několik historic-
kých obrněnců. 

Pozornost návštěvníků nejvíce přitahoval tank 
vyrobený v ČKD řízený správcem tankového fondu 
partnerského švédského vojenského muzea Ste-
phan Carlsson. Pořadatelé stroj typu Strv m/37 oz-
dobili žlutou zástavou a jeho jízdu efektně dopro-
vázel švédský vojenský marš. „Švédové přivezli ješ-
tě dva vraky tohoto tančíku, které jsme od nich od-
koupili a pokusíme se do dvou let sestavit jeden 
pojízdný kus,“ řekl ČTK zástupce organizátorů 
z Vojenského historického ústavu Praha Robert 
Speychal. 

Velký zájem byl také o ukázky vojenské 
a policejní techniky a výstavu o protiletadlových 
zbraních. Mezi návštěvníky se pohybovalo mnoho 
lidí ve vojenských historických uniformách, kteří 
odpoledne předvedli bojovou ukázku z druhé svě-
tové války. Muzeum poprvé návštěvníkům předsta-
vilo také historický britský tank Centurion a nad 
areálem přelétala sovětská stíhačka Jak-11 z roku 
1947. 

Radio Praha, srpen 2006 

NAHOŘE: KANON Č. 173 OPĚT VE STŘÍLNĚ SRUBU BŘEZINKA 
VLEVO: PĚCHOTNÍ SRUB N-S 82 BŘEZINKA DNES  

FOTO ARCHIV VL. FRANCEVA 
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Nedaleko druhého největšího města ve 
Švédsku Göteborgu leží ostrov Orust. Toto 
místo zvolili vědci z Univerzity v Uppsale 
k realizaci projektu, který se zabývá prak-
tickým využitím mořského vlnění jako ob-
novitelného zdroje energie. 

Zatím se energie oceánů využívá velice málo, 
první kroky k praktickému využití tohoto zdroje 
energie byly učiněny už před několika lety. Ve Vel-
ké Británii bylo např. navrženo použití trojdílných 
pontonů, které by byly zakotveny na dně, plavaly 
by však na povrchu mořské hladiny. Pohyb vln by 
se pak přenášel na vodní generátor. Jiné navrhova-
né řešení zase používá řadu plováků, které působe-
ním vln kmitají kolem osy. Tento pohyb je sousta-
vou hydraulických nebo mechanických zařízení 
převáděn na generátor. Také Japonsko se pokouší 
experimentovat v této oblasti. 

Mats Leijon, profesor nauky o elektřině, a jeho 
kolega Hans Bernhoff z Univerzity v Uppsale se po-
koušejí vyrábět elektrickou energii právě pomocí 
generátoru a vlnění. Vypočítali, že by takbylo mož-
no nahradit 8 % spotřeby elektrické energie ve 
Švédsku. 

Princip jejich projektu je jednoduchý. Generá-
tor umístěný na dně moře je lanem připoután 
k bóji, která se houpe na vlnách moře a pohání píst 
ve vinutí generátoru. Generátory jsou spojené ka-
belem, který vede elektřinu na pevninu. Nyní zbývá 
na ostrově Orustu ověřit teorii v praxi. 

Novinkou oproti dřívějším projektům tohoto 
typu je, že skupina vědců z Uppsaly zkonstruovala 
lineární generátor, který se lépe hodí k pohybu vln. 
Dřívější modely užívaly rotující standardní generá-
tor ležící na hladině. Tento generátor se méně hodí 
k pohybu vln a mimoto je citlivější na klimatické 
podmínky. 

Celý systém má být úplně hotový v roce 2008. 
10 bójí bude spojeno s generátory. Zbývajících 30 
bójí se použije zkoumání otázky vlivu této techniky 
na okolní životní prostředí. Bude sledována přede-
vším flóra na mořském dně, ale ani vliv na život 
ryb a ptáků nebude opomenut. 

Podle teoretických výpočtů by množství vyrobe-
né energie mělo odpovídat roční spotřebě dvaceti 
rodinných domků včetně vytápění. Vědci se domní-
vají, že tento výzkum bude stát 40 až 50 milionů 
SEK. Hlavními sponzory projektu jsou Vattenfall 
a energetický úřad (Energimyndighet). 

Spotřeba elektrické energie ve Švédsku je vyso-
ká, okolo 150 000 GWh ročně. V roce 2003 byla 
spotřeba elektrické energie 156 821 GWh. Z toho 
bylo 53 087 vodní energie, 65 454 jaderné a 679 
větrné. V roce 2005 byla spotřeba elektrické ener-
gie 169 305 GWh. Z toho bylo 72 143 vodní energie, 
69 460 jaderné a 931 větrné. 

Špičkovou spotřebu elektřiny kryje Švédsko 
každoročně dovozem. Za tuhé zimy v roce 2003 
importovalo 10 % celkové spotřeby. V roce 2005 
však export totálně převýšil import o 7392 GWh. 

Největším spotřebitelem elektrické energie je 
samozřejmě průmysl, zvláště papírenský. Ale 
i hutnictví, kovovýroba a chemický průmysl stojí 
na předních místech žebříčku. Protože elektřina je 
v chladném Švédsku nezřídka používána k vytápění 
rodinných domků, dostávají se na horní příčky 
i domácnosti. Faktum je, že Švédsko má v tomto 
směru světový primát. K vysoké spotřebě elektrické 
energie také přispívá nízká hustota obydlení. 

„Kdybychom přišli na to jak využít potenciál At-
lantického oceánu byl by to obrovský přínos pro 
zabezpečení zásobování energií celé západní Evro-
py,“ říkají vědci z Uppsaly. Nejde tu však jen o to 
přijít na řešení využití této přírodní síly, ale také 
o to jak dosáhnout dostatečné cenové efektivity. 

Jana Witthed, Göteborg, srpen 2006 

BUDOU VLNY ATLANTIKU VYRÁB ĚT PRO ŠVÉDSKO ELEKTŘINU? 

AUTOR OBRÁZKU: OSKAR DANIELSSON 
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GASTRONOMIE SEVERU 
KALDI ANEB ISLANDSKÉ PIVO 
NA ČESKÝ ZPŮSOB 
Na Islandu byl otevřen nový pivovar. Mladý 
potomek českého sládka připravil pro is-
landský pivovar Bruggsmiðjan ehf. receptu-
ru na přípravu piva a tak sedmnáct let po 
odvolání zákazu prodeje piva na Islandu bu-
de k mání i pivo vařené podle českého způ-
sobu. Pod značkou Kaldi se toto pivo objevi-
lo začátkem října v obchodní síti island-
ských státních obchodů s alkoholem ÁTVR. 

Pivovar Bruggsmiðjan ehf. se nachází ve městě 
Árskógssandur na severovýchodě země mezi městy 
Akureyri a Dalvík. Pivo podle české receptury zde 
začali vařit 22. srpna a považují to za velké dobro-
družství. Myšlenkou uvařit takové pivo se začala 
ředitelka a spolumajitelka pivovaru Agnes Sigur-
dardóttir zabývat již v loni v červenci a od té doby 
spolu s manželem pracovali jako blázni, aby se ná-
pad stal skutečností. 

Paní Sigurdardóttir prohlašuje, že Kaldi je 
zdravější než jiná piva, protože není dodatečně do-
slazované, neobsahuje konzervační látky, není pas-
terizované a žádná z živin obsažených v surovinách 
se v procesu vaření neztrácí. Protože však neobsa-
huje žádné konzervanty, jeho trvanlivost je jen tři 
měsíce. 

Pivo Kaldi se vaří měsíc před konzumací, delší-
mu zrání zajišťuje jeho vysokou kvalitu. Cenově je 
srovnatelné s ostatními islandskými lahvovými pi-
vy. Kvalitní suroviny z České republiky, recept, kte-
rý sestavil mladý potomek jedné sládkovské rodiny 
a průzračná islandská voda dává pivu záruku té 
nejlepší chuti. 

Reakce na první ochutnávku piva Kaldi, kterou 
pivovar Bruggsmiðjan nabídl koncem září, byly 
fantastické a předčily očekávání. „Češi jsou známí 
výbornou kvalitou piva,“ řekl pan Steinarsson 
z ÁTVR. „Je jen správné, že se učíme od mistrů,“ 
dodal. 

Občané Árskógssanduru mají ke svému pivova-
ru velmi kladný vztah, neboť vytvořil v oblasti nová 
pracovní místa. Majitelé pivovaru, Agnes Sigurdar-
dóttir a její manžel, otevřeli v centru pivnici a tak si 
turisté i místní lidé si mohou pohodlně pochutná-
vat na pivu Kaldi. 

„Vztah Islanďanů k pivu se v posledních letech 
změnil,“ říká paní Sigurdardóttir. „Lidé se dříve 
zpíjeli až do němoty. Nyní si dají třeba jedno pivo 
za večer – jen aby vychutnali tu chuť.“ 

Dovoz a prodej alkoholu na Islandu řídí stát, 
podobně jako v ostatních severských zemích. Ceny 
jsou velmi vysoké.V roce 1915 byla zavedena úplná 
prohibice. Roku 1922 byla udělena výjimka červe-
nému vínu ze Španělska – šlo o politikum, Španělé 
byli tehdy největšími odběrateli islandských ryb. 

V roce 1935 byla prohibice zrušena, jen dovoz piva 
byl zakázán. Žízniví Islanďané si však poradili – 
přidávali si vodku do piva prodávaného bez alko-
holu. Teprve v roce 1989, po dlouhých 74 letech, 
bylo pivo legalizováno. 

Pavel Dobrovský, podle www.icelandreview.com 
a www.island.cz, říjen 2006 

 

I GRÓNŠTÍ ESKYMÁCI VAŘÍ 
SVÉ PIVO 
Podnikatel z řad grónských Eskymáků 
v srpnu oficiálně představil první pivo uva-
řené v Grónsku. V prvním grónském mini-
pivovaru v osadě Narsaq se pivo vaří z vody 
odtékající z obřího grónského ledovce. Stalo 
se tak v kodaňském parku Tivoli. 

„Je to jediné pivo na světě, které je z vody po-
cházející z čistého grónského ledovce. Čistší vodu 
dnes nedostanete,“ řekl podle agentury AP Salik 
Hard, šéf firmy Greenland Brewhouse, při prezen-
taci svého tmavého a světlého piva v kodaňském 
zábavním parku Tivoli. 

Pivovar v Narsaqu byl otevřen v červenci 
a může vařit až 4000 hektolitrů piva ročně. Během 
prvního měsíce provozu vyprodukoval 660 hektoli-
trů, což je zhruba denní produkce menšího českého 
pivovaru. Pivo se však z Grónska vozí do německé-
ho přístavu Stralsund, kde se stáčí do lahví. 

Hardův minipivovar má prozatím jen tři za-
městnance včetně svého šéfa. Jeho pivo není pro-
zatím určeno pro grónský trh, ude se exportovat 
zejména do Dánska. Půllitrová láhev by měla stát 
37 dánských korun, tedy asi 141 korun českých. 
Hard jedná i o prodeji v Německu a zájem podle 
něho vyjádřilo i několik amerických firem. Hard 
očekává velký zájem především díky křišťálově čis-
té vodě, z níž se pivo vaří. V Grónsku samém se bu-
de moci toto pivo začít nabízet až po vyřešení byro-
kratických překážek ohledně recyklace lahví. 

Další minipivovar v Grónsku brzy následovatl. 
Dánská firma Godthaab Bryghus otevírá své zaříze-
ní v hlavním městě městě Nuuk. Pivovar bude vy-
rábět ročně jen 400 hektolitrů a jeho pivo se bude 
prodávat v barech a restaurantech sítě Hotel Hans 
Egede. 

Grónsko je pokryto ledovcem na pětaosmdesáti 
procentech území. Ledová pokrývka místy dosahu-
je síly až čtyř tisíc metrů. a považuje se za nejčistší 
zdroj pitné vody na zeměkouli. 

podle denního tisku, srpen 2006 
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ŠVÉDSKÁ LAH ŮDKA 
NESMÍ DO LETADLA 
Švédskému národnímu jídlu je třeba přijít 
na chuť. Podle mínění některých surström-
ming, fermentovaný sleď, páchne jako od-
padky, na něž pražilo několik dní sluníčko. 
A teď ho několik velkých aerolinií dokonce 
zakázalo na palubách svých letadel a zařadi-
lo ho mezi takové nebezpečné věci, jako 
jsou střelné zbraně či výbušniny ukryté 
v botě. 

Baltský sleď kvasí v sudech celé měsíce a teprve 
pak je napěchován do plechovek, v nichž fermen-
tační proces pokračuje. Rozhodnutí leteckých spo-
lečností mnohé Švédy pobouřilo. Jsou totiž na 
surströmming stejně hrdí jako na Volvo či Ikeu. 

Někteří říkají, že je to prostě shnilá ryba, která 
také jako shnilá ryba páchne. Jiní se mlsně olizují 
a označují surströmming za tu nejskvělejší delika-
tesu. Velké aerolinie jako British Airways a Air 
France však tvrdí, že tyto konzervy jsou natlakova-
né zboží a musí být klasifikovány jako potenciálně 
výbušné. Toto jídlo už není při jejich letech povole-
no a prodej lahůdky byl na stockholmském mezi-
národním letišti zrušen. 

Výrobci surströmmingu se naštvali a označili 
rozhodnutí leteckých společností za „kulturní ne-
gramotnost“. Tvrzení, že konzervovaná ryba může 
explodovat, je podle nich holý nesmysl. Připouštějí 
ale, že proražená plechovka by mohla značně zapá-
chat a že obsah by se z ní mohl drát ven dost ener-
gicky – asi jako napěněné pivo z děravé plechovky. 

To však exportu tohoto mocného národního 
symbolu nezabrání, hřímají milovníci zkvašených 
sleďů. Šéf Swedish Surstromming Academy, orga-
nizace propagující rybí delikatesu v celostátním 
i mezinárodním měřítku, pobouřeně pravil, že ae-
rolinky obávající se výbuchů a smradu by měly 
místo útoků na pýchu švédské kuchyně zakázat na 
palubách svých letadel lahve šampaňského a fran-
couzské sýry. 

Lidové noviny, červen 2006 

VE STOCKHOLMU UKRADLI 
VÍNO ZA MILIONY 
Nejméně 600 lahví vzácných vín v celkové 
hodnotě 3,5 milionu švédských korun (přes 
10 milionů Kč) ukradli neznámí pachatelé z 
vinného sklepa jednoho z nejlepších stock-
holmských restaurantů. 

Zloději v podniku Ulriksdals Wärdshus nejprve 
vypnuli elektřinu a alarm a pak se zmocnili lahví 
vína, z nichž mnohé pocházejí z počátku 20. století. 
Zločin se stal v noci na 23. července, ale restaurant 
o něm informoval o měsíc později. Vína pocházela 
ze šesti předních vinic: Bordeaux, Château Lafite 
Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château 
Latour, Château Margaux, Château Haut Brion a 
Château d‘Yquem. 

„Nikdy mě nenapadlo, že by někdo mohl naši 
sbírku ukrást,“ řekla švédskému deníku Dagens 
Nyheter Katrina Strömová, která řídí restaurant 
spolu se svým manželem. „Tato vína jsou nenahra-
ditelná. Ročník 1900 sice není k pití, ale ta vína, 
jimž je 60 let, se pít dají,“ prohlásila. Ojedinělá ko-
lekce byla podle ní zanesena v Guinnessově knize 
rekordů. 

Krádeže se podle majitelů dopustil nějaký bezo-
hledný sběratel, poněvadž taková vína bude velmi 
obtížné zpeněžit na trhu. 

www.bleskove.cz, srpen 2006 
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MUNCHOVY OBRAZY NALEZENY 
Norské policii se podařil husarský kousek: po 
dvou letech objevila ukradené světoznámé obra-
zy Křik (norsky Skrik) a Madona od slavného ex-
presionistického malíře Edvarda Muncha. 

„Dnešek je šťastným dnem pro naši policii, vlastníky 
děl, ale i pro veřejnost, která bude moci obrazy brzy opět 
obdivovat,“ citovala agentura AFP šéfa tamních policej-

ních vyšetřova-
telů Ivera Sten-
sruda. Podle 
policejních spe-
cialistů jsou obě 
Munchova mis-
trovská díla do-
konce v lepším 
stavu, než se 
doufalo. 
Obrazy ukradli 
22. srpna 2004 
z Munchova 
muzea v nor-
ském hlavním 
městě Oslu dva 
ozbrojení a 
maskovaní lupi-
či. Jejich akce 
tehdy vzbudila 
velký rozruch, 
protože se ode-
hrála za přítom-

nosti řady návštěvníků, kterým lupiči dokonce vyhrožo-
vali zbraní. 

Jen cena obrazu Křik je přitom odhadována na 450 
milionů norských korun (asi 1,7 mi-
liardy Kč), ačkoli jde pouze o jednu 
z verzí tohoto slavného obrazu, které 
autor vytvořil. Obecně se uvádělo, že 
hodnota obou obrazů je nevyčíslitel-
ná. 

Norská policie novinářům nepro-
zradila, kde přesně tyto kousky ne-
vyčíslitelné ceny objevila. Byly však 
údajně „ve velmi dobrém stavu“. „A 
jsme na 100 procent přesvědčeni, že 
jsou to originály,“ uvedl v září na tis-
kové konferenci v Oslu šéf vyšetřo-
vatelů Iver Stensrud. 

Za podíl na loupeži bylo letos 
v květnu odsouzeno pět lidí, jejich 
komplicové a hlavní plánovači akce 
však nadále unikají spravedlnosti. 
Lupiči před dvěma lety vtrhli do ga-
lerie Edvarda Muncha v kuklách 
a ozbrojeni pistolemi. Přímo před 
očima šokovaných návštěvníků strh-
li ze stěny dva nejslavnější Muncho-
vy obrazy. V galerii tehdy vypukla 
obrovská panika, někteří z návštěv-
níků se totiž domnívali, že se stali 

obětí teroristického útoku. S díly lupiči ven-
ku nastoupili do auta a odjeli. O něco poz-
ději byly nedaleko galerie objeveny rámy 
obou obrazů. 

Koncem září byly obrazy na několik dní 
v Muchově muzeu vystaveny, bohužel však 
potřebují drobné restaurátorské práce. 

Během doby, kdy kriminalisté pátrali po 
ukradených obrazech, mohli po obrazech 
pátrat amatérští detektivové nové deskové 
hře, která se jmenuje Skrik Mysteriet 
(Záhada Křiku). 

Hru začalo v roce 2005 prodávat samot-
né Munchovo muzeum.První série hry, kte-
rá vyšla v nákladu 5000 kusů, byla k dostá-
ní v muzejním obchůdku se suvenýry. Měla 
vynést až 1,7 milionu norských korun 
(zhruba 6,4 milionu českých korun). 

V uměleckých kruzích vyvolala „komer-
cializace“ loupeže Munchových obrazů kriti-
ku. Odpůrci hře vyčítají, že zlehčuje vážnou 
věc. S vydáním hry se podle nich mělo po-
čkat do doby, než bude Křik znovu na světě. 

Výrobce však považuje svou hru za zcela 
nevinnou. Záhada Křiku je podle něj určena 
dětem od šesti let a má pedagogickou hod-
notu. Jednotliví hráči na sebe berou buď ro-
le detektivů, nebo lupičů. Kromě Křiku je ve 
hře ještě dalších 36 kartiček s nejrůznějšími 
obrazy, což prý hráčům zábavnou cestou 
zprostředkovává poznání různorodosti 
umělecké tvorby. 
Michael Stanovský, podle denního tisku, září 2006 

   POLICEJNÍ INSPEKTOR IVER STENSRUD A ADVOKÁT MORTEN ERVIK  
   NA TISKOVÉ KONFERENCI. FOTO: ROAR MOLTUBAKK  

MUNCHŮV OBRAZ KŘIK (SKRIK) 
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ÅLANDSKÉ OSTROVY JSOU 
RÁJ NA ZEMI I PRO ŠKOLÁKY 
Idylické finské ostrovy jsou údajně skvělým 
místem k výchově dětí. Vzhledem k malému 
množství obyvatel navštěvují některé ze tříd 
někdy jen dva školáci. 

Sottunga, součást autonomního Ålandského 
souostroví, je nejmenším finským okresem. V tam-
ní základní škole se tento školní rok učí celkem 
patnáct dětí, potomků 127 stálých obyvatel ostrov-
ního okresu. Ålandští do vzdělání svých dětí inves-
tují, mnohé pak ve studiu pokračují na univerzi-
tách ve finských Helsinkách či švédském Stockhol-
mu. 

Ålandy, souostroví v hrdle Botnického zálivu 
Baltského moře, jsou na půl cesty mezi Švédskem a 
Finskem. Podle demografů jsou výjimkou z pravi-
dla o odchodu mladé populace z venkovských ob-
lastí do měst. Počet obyvatel v posledních desetile-
tích stoupá, od roku 1980 se zvýšil o čtyři tisíce na 
současných více než 26 tisíc obyvatel. „Skoro tu ne-
ní kriminalita a je to skvělé místo k výchově dětí,“ 
uvedl turistický průvodce Sven-Olaf Lindfors. 

V každém ze šestnácti Ålandských okresů je 
škola, nejmenší právě na Sottunze. Děti, mnohdy 
jen dvě ve třídě, zde absolvují základní docházku. 
Střední školy jsou na ostrovech dvě a za vysoko-
školským diplomem musí studenti z ostrovů odejít. 
Devět stovek mladých lidí studuje ve Švédsku, tři 
stovky se rozhodly pro Finsko, kde helsinská uni-
verzita funguje dvojjazyčně. Ålanďané hovoří v na-
prosté většině švédsky. 

Do zahraničí na studia se mladí Ålanďané těší. 
„Po letech strávených společně na malém ostrově a 
v malé třídě se mnohé děti mají vzájemně doslova 
plné zuby,“ zpochybnila představu idylické ostrov-
ní malotřídky bývalá učitelka a nynější ålandská 
politička Britt Lundbergová. Sama odešla v osmde-
sátých  letech studovat do Helsinek. „Mnozí se na 
ostrovy vrátí, jen těm největším odborníkům ne-
můžeme nabídnout uplatnění ve špičkovém obo-
ru,“ poznamenala. 

STUDENTI NA BRIGÁDÁCH 
Školní rok začíná na Ålandských ostrovech, 

stejně jako v celé Skandinávii, už v polovině srpna. 
Prázdnin si děti užívají už od začátku června. 
„Stejně jako prázdniny tu trvá i hlavní turistická 
sezona. A děti jsou její důležitou součástí – mnoh-
dy jen díky studentům na brigádách fungují přes 
léto muzea a výstavní síně, kterým se celoroční 
provoz nevyplatí,“ uvedl Lindfors. Ålandská popu-
lace přitom roste přirozenou cestou, místní zákony 
totiž cizincům i přes členství ostrovů v EU kompli-
kují možnost koupě nemovitosti. „Nejdříve u nás 
musí cizinci pět let žít a aspoň se pokusit naučit 
švédštinu, až pak může požádat o občanství,“ zdů-
raznila Lundbergová. 

Lidové noviny, září 2006 

SINGAPURSKÝ FLEXTRONICS 
PŘEVEZME VÝROBU LEGA 
Singapurská firma Flextronics převezme od 
1. srpna roku 2006 provoz v továrně dán-
ského výrobce hraček Lego Group v Kladně. 
„Továrna bude nadále vyrábět hračky Lego 
System. Jejich výrobu postupně přebírá ze 
zrušené pobočky Lega ve Švýcarsku a ze zá-
vodu v Dánsku, odkud do Kladna směřuje 
třetina produkce,“ řekl Milan Kříž 
z mediálního zastoupení Lega. 

Výrobu technicky náročnějších produktů Lego 
Technic a Bionicle zachová skupina ve výrobních 
zařízeních Lega v dánském Billundu. Zde společ-
nost v průběhu nadcházejících tří let zruší až 900 
pracovních míst ze svých současných 1200. 

Po převzetí Flextronicsem bude hlavním výrob-
ním programem v Kladně produktová řada System, 
která reprezentuje zhruba 60 procent objemu výro-
by v rámci Lego Group. Kladenský závod bude po 
úplném převzetí výroby jedním ze dvou závodů na 
clém světě, kde se bude řada System vyrábět. Dru-
hý je v Mexiku. 

Smluvní výrobce elektroniky Flextronics v ČR 
již působil. V roce 2002 však oznámil ukončení vý-
roby v brněnském průmyslovém parku na Černo-
vické terase. CzechInvest poté požadoval, aby firma 
státu vrátila investiční pobídky. Mluvčí CzechIn-
vestu Alžběta Honsová řekla, že Flextronics při 
svém působení v Brně čerpala dotaci 1,5 milionu 
korun na pracovní místa, kterou po ukončení výro-
by vrátila. 

podle LN, březen 2006 
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CAROVA MATKA OP ĚT V RUSKU 
MATKU CARA P ŘEVEZLI DO RUSKA 
Ostatky bývalé ruské carevny Marie Fjodo-
rovny, matky posledního monarchy Mikulá-
še II. svrženého v roce 1917, byly 28. září 
2006 pohřbeny v Petrohradě. Prezident Pu-
tin před časem souhlasil s jejich převozem. 

Kreml tak učinil ústupek bývalé panovnické ro-
dině, která je dodnes v Rusku i po pádu komunis-
mu vnímána spíše v negativním světle. Návrhy na 
obnovení monarchie se v Rusku v devadesátých le-
tech nesetkaly s podporou. Ruská republika se však 
s přestaviteli dynastie Romanovců přece jen čás-
tečně usmířila. Tělo posledního cara Mikuláše II. 
a jeho nejbližších příbuzných, které bolševický re-
žim zavraždil šestnáct měsíců po jeho abdikaci 
v Jekatěrinburgu roku 1918, bylo před osmi lety 
převezeno do katedrály Petrohradu. 

Čestná stráž dopravila rakev ruské carevny Ma-
rie Fjodorovny, matky posledního ruského cara 
Mikuláše II., do katedrály sv. Izáka v Petrohradu, 
kde byla uloženy v hrobce Romanovců. Loď 
s ostatky carevny vyplula z kodaňského přístavu již 
týden před pohřbem. Dcera dánského krále naro-
zená v roce 1847 jako dánská princezna Dagmar, 
vlastním jménem Marie Sophie Frederikke Dag-
mar, se tak do Ruska vrátila 78 let po své smrti. 

Dagmar se jako devatenáctiletá provdala za rus-
kého cara Alexandra III. a stala se tak carevnou. Po 
revolučním roce 1917 byla jedním z mála příslušní-
ků panovnické rodiny, který si v době nástupu bol-
ševické diktatury zachránil život. Podařilo se jí 
v poslední chvíli uprchnout z Petrohradu napříč zá-
padním Ruskem až na Krymský poloostrov. Loď 
britského námořnictva ji převezla do Londýna, od-
tud se pak vrátila do rodné Kodaně. Tam také ze-
mřela v roce 1928 na tuberkulózu. Svého syna Mi-
kuláše II. přežila o deset let. 

Pohřbení carevny v Petrohradu je pro Rusko 
symbolem vyrovnání se s minulostí. Obřadu se zú-
častnil i dánský korunní princ Frederik s chotí, 
princeznou Mary. Ostatky Marie Fjodorovny spočí-
valy až do dneška v dánské královské hrobce ve 
městě Roskilde. „Jsem ráda, že se vrátí. Přála by si 
to. Její srdce patřilo Rusku,“ prohlásila v televizi 
dánská královna Margareta II. 

Dřívějšímu převozu bránilo napětí v rusko-
dánských vztazích. Před čtyřmi lety bylo už vše při-
praveno, ale prezident Vladimír Putin na poslední 
chvíli akci odvolal. Rozzlobilo ho, že Kodaň odmít-
la vydat Moskvě vysoce postaveného představitele 
čečenských separatistů Ahmada Zakajeva. Putin 
tehdy dokonce zrušil plánovanou návštěvu Kodaně. 

Marie Fjodorovna podle svědectví pamětníků 
odmítala po útěku do Dánska uvěřit zprávám 
o tom, že její syn Mikuláš II. je mrtev. Stále doufa-
la, že se ještě za svého života do Ruska vrátí 
a shledá se s ním. 

Michael Stanovský, podle denního tisku, září 2006 

 

SARKOFÁG V KATEDRÁLE V ROSKILDE. FOTO WIKIPEDIA.ORG 

PATRIARCHA ALEXEJ II. U SARKOFÁGU  FOTO SCANPIX 

ČESTNÁ VOJENSKÁ STRÁŽ U SARKOFÁGU  FOTO SCANPIX 
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MARIE FJODOROVNA A ALEXANDER III.  
 FOTO WIKIPEDIA.ORG 

PRINCEZNA DAGMAR 1864 FOTO WIKIPEDIA.ORG 

PRINCEZNA DAGMAR 

Příběh, který vám budeme vyprávět, by mohl být 
pohádkový, vždyť v něm vystupují princezny, králo-
vé i carevny. K pohádce má ale daleko, protože to je 
příběh, který napsal sám život – tragické osudy ko-
runovaných hlav, intriky a pohnuté osudy jedné 
velké země. Za princeznou Dagmar, respektive ca-
revnou Marií Fjodorovnou, se vypravíme do dán-
ského Roskilde. 

Historická katedrála v přímořském Roskilde zažila za 
osm set let své historie už ledacos. Ostatně za tu dobu zau-
jala v Dánsku zcela výjimečné místo. Je tu totiž pochováno 
38 dánských panovníků a členů královské rodiny. Proto 
sem váží ročně cestu na 150 tisíc návštěvníků a v posledních 
letech se jejich zájem ještě zvýšil. Královský dvůr totiž 
v roce 2004 povolil otevřít pro veřejnost jednu mimořád-
nou hrobku – hrobku princezny Dagmar, tedy vlastně ca-
revny Marie Fjodorovny. 

Lidé se sem přicházeli s oblíbenou princeznou rozloučit. 
Už v roce 2001 požádal jeden z příbuzných bývalé carské 
rodiny, Nikolaj Romanov, dánskou královnu Margaretu, 
aby povolila převoz princezniných ostatků. Marie Fjodorov-
na se do Dánska vrátila po strastiplném útěku před bolše-
vickou hrůzovládou, která ji připravila o dvě děti – Michaila 
a Nikolaje, kterého známe jako cara Mikuláše II. Do rodné-
ho Dánska přijela přes Británii v roce 1919 a o devět let poz-
ději ve své rodné vlasti také zemřela. Panovnický dvůr jí, 
v duchu její víry, uspořádal ortodoxní pohřeb v Roskilde. 
Dánové ji dodnes znají jako Dagmar Dánskou, ale pozor, 
neplést s královnou Dagmar, která pocházela z Čech 
a jejímž manželem byl král Valdemar I. 

Dánská princezna přestoupila na pravoslaví krátce před 
svatbou s carevičem Alexandrem, který po atentátu na Ale-
xandra II. nastoupil na ruský trůn jako car Alexandr III. 
Marie Fjodorovna se podle dobových svědectví stala nejele-
gantnější dámou ruského dvora. Přesto se ani v Rusku dán-
ské princezně nedařilo. Dagmar se totiž narodila ve zchudlé 
šlechtické rodině a dětství prožila na zámku v Glucksburgu. 
Její otec se řízením osudu stal králem Christianem IX., a to 
jen proto, že skandály proslulý král Frederick VII. zemřel 
bezdětný a Dagmařina otce určil svým následníkem. 

Nová královská rodina se rychle prosadila v celé Evropě, 
ze zchudlých dětí se stali panovníci v Dánsku, Norsku 
a Řecku. Princezna Dagmar vedle svých státnických povin-
ností byla také oddanou matkou, porodila celkem pět dětí. 
Prvorozený Alexandr zemřel jako dítě, Georgij v necelých 
třiceti letech na tuberkulózu. Přežila pouze nejmladší Olga. 
Marie Fjodorovna se se smrtí svých blízkých za bolševické 
revoluce nikdy nesmířila, až do konce života věřila, že se 
jim podařilo přežít. Ostatně pověsti o zázračném útěku její-
ho vnuka a následníka trůnu Romanovců kolují v Rusku 
dodnes. Také proto považují příbuzní carské rodiny za 
správné, aby ostatky Marie Fjodorovny byly převezeny do 
Petrohradu, kde budou uloženy vedle obou carů – jejího 
manžela Alexandra a syna Mikuláše. Stane se tak v den 140. 
výročí svatby dánské princezny Dagmar s ruským carevi-
čem. 

David Šťáhlavský, www.rozhlas.cz, červenec 2004 

Autor je zahraniční reportér Českého rozhlasu. 
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PRINCEZNA MARY V PRAZE 
Ve dnech 21. až 22. září navštívila Prahu Je-
jí královská Výsost dánská korunní princez-
na Mary. Stalo se tak u příležitosti vystou-
pení Dánského národního symfonického 
orchestru na hudebním festivalu Pražský 
podzim. 

Ve čtvrtek odpoledne se korunní princezna spo-
lečně s Livií Klausovou zúčastnila vyhlídkové plav-
by po Vltavě, prohlédla si pražské pamětihodnosti 
a zavítala i do dánského pekařství. 

Večer pak společně s první dámou České repub-
liky navštívily Rudolfinum na koncertě dánského 
Národního symfonického orchestru řízeným To-
masem Dausgaardem, který předvedl skladby Niel-
sena, Griega, Sibelia, Haydna a Richarda Strausse. 
Korunní princeznu Dánska přijal v pátek odpoled-
ne v Brožíkově síni Staroměstské radnice pražský 
primátor Pavel Bém. „Tato starobylá radnice pa-
matuje i dobu Přemysla Otakara I., dobu, kdy čes-
ký a dánský královský rod byly spřízněny sňatkem. 
Dcera Přemysla Otakara I. se provdala za dánského 
krále Valdemara Vítězného a po jeho boku vládla 
Dánsku pod jménem Dagmar. A legendy o dobré 
královně Dagmar se ve vaší i naší zemi vyprávějí 
dodnes,“ řekl při svém úvodním projevu primátor 
Bém. Na závěr slavnostního ceremoniálu, jehož se 
účastnili také náměstci primátora a pražští radní, 
se korunní princezna zapsala do pamětní knihy 
Staroměstské radnice a převzala z rukou primátora 
symbolický klíč od městských bran. 

Jemná hradní paštika, domácí bramborová po-
lévka se sušenými hříbky či biftek z mladého býčka 
– to jsou pouze některé z delikates, které pro dán-
skou korunní princeznu Mary připravili kuchaři na 
Pražském hradě. Na oběd ji tam pozvala manželka 
prezidenta Livia Klausová. 

Mary Elizabeth, Její královská Výsost dánská 
korunní princezna se narodila 5. února 1972 
v Hobartu v australské Tasmánii. 14. května 2004 
se princezna Mary provdala za syna královny Mar-
grethe II., Jeho královskou Výsost dánského ko-
runního prince Frederika. Seznámila se s ním 
v roce 2000 během letních olympijských her 
v Sydney. Dříve než se princezna, občanka Austrá-
lie a Spojeného království, stala členkou královské 
rodiny, přijal dánský parlament zvláštní zákon, 
kterým jí udělil dánské občanství. Sňatku předchá-
zelo rovněž uzavření předmanželské dohody, která 
omezuje princezniny případné majetkové nároky 
vůči jejímu choti a královské rodině, a přestup 
z presbyteriánské víry na luteránskou. Z manželství 
se dne 15. října 2005 narodil syn, následník trůnu 
princ Christian. Korunní princezna Mary je absol-
ventkou Tasmánské univerzity, kde v roce 1994 
ukončila bakalářská studia v oborech obchodu 
a práva. V dalších letech získala v rámci postgradu-
álního studia certifikáty v oboru reklamy. 

Michael Stanovský,  září 2006 

KORUNNÍ PRINCEZNA MARY S PRAŽSKÝM PRIMÁTOREM 
PAVLEM BÉMEM, FOTO WWW.PAVELBEM.CZ 

KORUNNÍ PRINCEZNA MARY V PRAZE. FOTO SCANPIX 

KORUNNÍ PRINCEZNA MARY NA PROCHÁZCE PO PRAZE  
V DOPROVODU LIVIE KLAUSOVÉ. FOTO SCANPIX 
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IDA KRISTINA ERIKSSON 

Když jsem před časem brouzdal po různých 
uměleckých serverech a pídil se po tom, jak 
vypadá současné výtvarné žití ve Švédsku, 
měl jsem samozřejmě před očima mnoho 
zajímavých i méně zajímavých děl a dílek. 
Internet je už takový kouzelný nástroj, že 
vás v mžiku přenese kamkoli a nabídne vám 
cokoli. S kvantitou se však vytrácí kvalita. 
O co četnější a rychlejší ten kontakt je, o to 
je povrchnější a člověk daleko snadněji pře-
hlédne věci, které by ho třeba na výstavě ve 
vhodném prostředí zaujaly. Pokud si vás te-
dy daná věc koupí, znamená to už, že z ní 
musí něco velmi poutavého vyčuhovat. 

A právě takové setkání pro mě bylo s jedním 
obrázkem, ze kterého na mne pohlédla přes trochu 
staromódní brýle starší upravená blondýna, která 
jakoby mě chtěla zrovna oslovit. Pastelově barevný 
obrázek v temných barvách vytvářel opojnou 
a intimní atmosféru pro setkání s někým, který ja-
koby prostě stál za to. I když je obličej useknutý 
spodním okrajem obrazu, v první chvíli na mne vů-
bec nepůsobil nedodělaný nebo vystřižený. Vzpo-
mněl jsem si na Degasovy baletky, které vždy utí-
kaly z obrazu a byly nakreslené na kraji, přičemž 
střed obrazu byl třeba prázdný. I zde jakoby se člo-
věk musel natáhnout na špičky a podívat se za 
okraj, aby uviděl celou ženinu tvář. Nakonec si ale 
uvědomíte, že zde je nakresleno to podstatné, co 
člověk při komunikaci s jiným člověkem potřebuje. 

Vždyť ať už si vás někdo koupí jakoukoli částí svého 
těla, vždy mu při rozhovoru mu hledíte do očí. 
A zvláště u žen pak sledujete, jak jejich kukadla vy-
kukují zpod jejich bujné a upravené kštice. A tak 
jsem si musel s touto dámou „popovídat“. 

První zpráva byla potěšující, název obrazu byl 
Självporterätt, tedy autoportrét. Na obrázku tedy 
potkávám přímo malířku. Její jméno je Ida Kristi-
na Eriksson a o zajímavosti kolem jejího života ne-
byla nouze. Okamžitě jsem se spojil s panem Joha-
nem Kockem, kurátorem muzea ve švédském Boll-
näs, který uspořádal vzpomínkovou výstavu 
s jejími díly. Vzpomínková však není to pravé slo-
vo. Jen málo lidí mohlo na její díla vzpomínat, pro 
většinu to bylo spíše překvapení. Vždyť i její dvě 
dcery nemohly věřit vlastním očím, když po matči-
ně smrti našli její starý cestovní kufr a otevřely ho. 
Samy totiž nevěděly, že jejich matka malovala. 

Ida Kristina Eriksson se narodila v Robertsfor-
su roku 1912 jako sedmé z deseti dětí. Prožila dět-
ství v domáckém prostředí plném písniček. Matči-
na náhlá smrt, když bylo Idě pouhých 10 let, však 
pro ní bylo trauma, ze kterého se nikdy úplně ne-
dostala. Ve 24 letech se vdala za Manfreda Eriksso-
na, kterého znala už z dětství. Jeho práce pro důlní 
akciovou společnost Bolidens, pak závod na bater-
ky v Hultsfredu a později i pro koncern Marma Lå-
ngrör určovala chod života rodinu až do narození 
dcery Kerstin v roce 1938. 

Mladá Ida kreslila už doma, nyní jako žena v 



domácnosti bydlící v Skellefte-
hamnu vnímala nové podněty. 
Chodila do kursu kreslení 
a malování v Hermods, na umělec-
kou školu Otte Skolds ve Stockhol-
mu, a pokusila se o nástup na umě-
lecká studia. Ida Kristina měla 
svou debutovou výstavu v Skellef-
teå roku 1951. Ale hned po ní se ro-
dina odstěhovala na dva roky do 
Hultsfredu. Roku 1952 zde uspořá-
dala oceněnou výstavu. Pak se ro-
dina znovu stěhovala do Lottefor-
su, pár mil severně od Bollnäs. 
Roku 1954 se Ida zúčastnila výsta-
vy pořádané uměleckým sdruže-
ním okresu Gävleborg v Gävle 
a téhož roku publikovala i v umě-
leckém katalogu Konst för ditt hem 
(Umění pro tvůj domov). Pak ale 
vše skončilo a Ida se již nikdy ve 
svém aktivním životě nezúčastnila 
žádné větší výstavy. 

Skončila s malováním? Ne, po-
kračovala, ale malovala téměř 
v tajnosti. Když rodina odejde pryč 
do práce a do školy, vytáhne paste-
ly a maluje motivy domova, muže, 
párkrát přírodu, ráda využívá in-
spirace z modernismu a současné-
ho designu. Když se Kerstin, Lena 
a Manfred vrátí domů, je z ní opět 
žena v domácnosti, hostitelka 
a máma Ida Kristina – malování je 
odloženo. Žádná z jejích dcer ji ne-
viděla nikdy malovat. 

Ida Kristina milovala svobodu 
myšlení a neměla ráda pokrytectví 
a pýchu. Když přišel do Lottefors 
legendární Bror Ejve z uměleckého 
spolku Konstfrämjandet, aby na-
plánoval její uměleckou propagaci, 
dopustil se chyby, když si pro pro-
pagační katalog vyžádal díla podle 
vlastního výběru. Byl více méně vy-
hozen. Ukázala se tak její averze ke 
klikám a uměleckým kroužkům. 
Sama žila především pro Manfre-
da, Kerstin a Lenu, své umění vě-
novala vlastnímu domovu a občas 
příbuzným a známým. 

Ida Kristina byla na společnost 
v Lotteforsu výstřední. S turba-
nem, načerveno nalakovanými 
nehty, do špice natvarovanými 
obroučky brýlí, s cigaretou ve špič-
ce nebo mezi prsty a v domácích 
šatech podle vlastní představy lá-
mala většinu zvyklostí. Současně 
však nebyla žádný společenský člo-
věk. Neměla téměř žádné společen-
ské styky, žádné přátele. Byla však 
perfektní hostitelkou, když manžel 

pozval někoho na oběd. Na mnoho věcí měla svůj názor a ráda psa-
la příspěvky do místního tisku. 

Ida Kristina byla po dlouhou dobu svého života nemocná, ve 
40tých létech dostala dokonce tuberkulózu a byla přijata do sana-
toria. Zachránil ji až zcela nový lék proti tuberkulóze. Její znovu se 
vracející deprese byly nejhorší když dcery opouštěly domov v roce 
1957 a 1975. Po roce 1984, kdy umírá Manfred, se obrací hlavně ke 
své rodině, dcery jí pomáhají přestěhovat se do centra Bollnäs. 
Tam také roku 2003 ve svých devadesáti létech umírá. 

Obdivovala a inspirovala se Matissem, Picassem, Henry Moo-
rem a ženskými umělkyněmi jako Helenou Schjerbeck. Její umění 
bylo dekorativní a typicky dobové pro Švédsko 40tých a 50tých let, 
určené pro hezčí všední den. Podobný byl design tehdejších sklářů, 
tvůrců šperků či textilu. Toto vnímání designu může český čtenář 
pocítit, když dnes navštíví Ikeu. Vrcholem takového pohledu na 
umění byla tehdy výstava H55 v Helsinborgu. 

Švédsko se nám prezentuje jako svobodná země, která dává že-
nám velkou příležitost pro uplatnění. Náš příběh však takové před-
stavě moc neodpovídá. Jako kdyby společnost bránila této ženě 
v rozletu a uplatnění svých uměleckých schopností. Na druhou 
stranu je nutné ale chápat, že za své uplatnění musíme bojovat kaž-
dý sám a ani ideální společenské podmínky za nás tuto práci neu-
dělají. 

Petr Čížek, srpen 2006 






