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EDITORIAL 
Vážení čtenáři i členové Severské společnosti,  

s druhým letošním číslem si Vám dovoluji popřát 
příjemné prožití prázdnin, raději na severu než 
u teplých moří – ale to nechám na gustu každého 
z Vás. Já osobně se účastním přírodovědecké expe-
dice na poloostrov Varanger, ztracené norské pus-
tině na severovýchodě Norska kdesi poblíž ruských 
hranic. Prošívanou větrovku už mám nachystanou. 

Severská společnost chystá na podzim další 
Valnou hromadu, doufáme, že se jí zúčastníte 
v hojnějším počtu než v letech minulých, zvláště 
pak, chcete-li diskutovat o další cestě, kterou se 
může Severská společnost ubírat. Několik členů vý-
boru bude ve své funkci končit a tak rádi uvítáme 
nové posily, především z řad mladších členů Spo-
lečnosti, kteří určitě činnost oživí a přinesou i nové 
nápady. Chcete-li se někdo podílet na této činnosti, 
kontaktujte prosím předsedkyni paní Janíkovou. 
Pokud pracovat přímo ve výboru, určitě zájem 
o vaši případnou spolupráci s výborem také neza-
padne. 

V Bratislavě se konal první ročník Nordfestu, 
festivalu severské kultury, byla navázána i spolu-
práce s redakcí Severských listů, časopis je od le-
toška distribuován na Slovensku a internetovým 
stránkám se rodí slovenská mutace. Festival byl 
slušně navštíven (píšeme o tom v listě), zdá se že 
severské aktivity u našich sousedů jsou živé a není 
vyloučeno, že časem tu vznikne i partnerská spo-
lečnost všech přátel Severu (finská už vznikla), kte-
rá by tak mohla navázat na první pokusy, které 
rychle usnuly po rozdělení Československa. Špatně 
nevypadají ani kontakty se zástupci severských am-
basád v Bratislavě. 

Jak jste pravděpodobně poznali, časopis Sever-
ské listy od roku 2007 již nerozesíláme Českou 
poštou, ale výrazně levnější službou firmy Media-
servis, která garantuje doručení. V případě, že má-
te s doručováním problémy, kontaktujte co 
nejdříve přímo redakci – pana Stanovského. Musí-
me ověřit například správnost adresy. Vyřizování 
vzkazů přes třetí osobu se bohužel neukázalo jako 
příliš efektivní. 

Časopis od letošního roku také není rozesílán 
v papírové obálce, ale v průhledné fólii. Bohužel se 
několikrát stalo, že si jej někdo spletl s reklamními 
tiskovinami a vyhodil jej. To redakce také nedokáže 
ovlivnit, pro jistotu je však nové číslo dostanete již 
ve fólii neprůhledné. 

V případě, že máte problémy s vykrádáním poš-
tovní schránky nebo nekvalitní prací poštovní do-
ručovatelky, můžeme vám zařídit doručování do-
poručeně Českou poštou. Je to však dražší, dopla-
tek by museli poukázat i případní členové Severské 
společnosti, kteří mají jinak časopis v rámci člen-
ství doručován zdarma. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 
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NORŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY 
V nakladatelství LEDA konečně vyšla dlouho 

očekávaná základní učebnice norštiny určená 
všem, kteří se chtějí naučit norsky (bokmål) samo-
studiem. Jde o první norskou učebnici tohoto dru-
hu a rozsahu (více než 500 stran + 2 CD) u nás. 

V každé lekci učebnice je zařazen úvodní člá-
nek, slovíčka, oddíl frází a předložkových vazeb, 
oddíl mluvnice, cvičení na výslovnost, poslechová 
cvičení a velké množství cvičení na mluvnické jevy 
a slovní zásobu. Některé lekce uzavírají dodatkové 
texty, při jejichž četbě si uživatel může ověřit získa-
né znalosti. Úvodní články jednotlivých lekcí obsa-
hují jak užitečné fráze nutné pro dorozumění se 
v běžných situacích, tak zajímavé reálie týkající se 
Norska a života lidí v této zemi. Součástí učebnice 
je klíč ke cvičením s norsko-českým slovníčkem 
v samostatné brožuře. Součástí učebnice je klíč ke 
cvičením, norsko-český slovníček v samostatné 
brožuře a dvě CD. 

red 

L. Mikolášková, I. Pinkasová, K. Winklerová: 
Norština (nejen) pro samouky, LEDA 2007, ISBN 
978-80-7335-079-6, formát A5, 699 Kč. Titul tvo-
ří: učebnice (408 str.), klíč (136 str.), 2 audio CD 
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První loňskou akcí byl 8. března 2006 Island-
ský večer, který pro členy brněnské pobočky 
a přátele Severu připravil předseda Islandské sek-
ce. Koncert Sonáta pro trubku a klavír Karla Ottó 
Runolfssóna (1900–1975) byl hojně navštíven. 

Druhou akcí byla přednáška Břetislava Koče 
o Dánsku, Dánech a severské přírodě samotářskou 
cyklistickou cestou. Dánského večera se v dubnu 
zúčastnili členové pobočky. Přednáška byla velmi 
poutavá a byla doplněna promítáním. Pak následo-
vala beseda. 

17. června 2006 se konal tradiční Midsommar 
na brněnské přehradě s cimbálovkou. Tento svátek 
je Švédy jedním z nejoblíbenějších. Staví se májky 
ozdobené květinami, zpívá se a hoduje se. 

10. října 2006 se konal Švédský večer, na kte-
rém Mgr. B. Dvořáčková promítala diafilm vlastně 
pořízený za svých prázdninových toulek po horách 
a méně dostupných místech. Po promítání násle-
dovalo přátelské posezení a zodpovězení dotazů. 

21. října 2006 byli členové Severské společnosti 
pozváni dr. Richardem Mayerem na koncert ze 
skladeb členů Klubu moravských skladatelů. Na 
koncertě zazněla Symphonica Islandica – III. část 
Con moto e energico. Koncert se konal v Besedním 
domě. 

1. listopadu 2006 se na základě pozvání Švéd-
ské ambasády zúčastnili zástupci pobočky paní 
Sedláčková a Konrádová zahájení 4. přehlídky 

švédského filmu. Festival zahájila J. E. Catherine 
von Heidenstamová, velvyslankyně Švédska 
v České republice a Henry Meyer, režisér filmu. 

7. listopadu 2006 se konal Finský večer – pro-
gram: o tradicích finské hudby, ukázky z eposu Ka-
levaly, cestování po Finsku. Připravila předsedkyně 
Finské sekce Tamara Sedláčková. 

15. listopadu 2007 v kavárně knihkupectví Aca-
demia se zástupci brněnské pobočky zúčastnili 
uvedení knihy Terra Borealis, autorského čtení 
a následující přednášky spojené se „Švédským“ 
promítáním. Autorka Johana Lundová a ilustrátor-
ka Alena Šmídová Jonas se svým manželem Iva-
nem, bývalým předsedou Svensk-Tjeckis förenin-
gen byla osobně přítomna. 

Poslední akcí roku 2006 byl již tradiční Lucia-
fest pořádaný 15. prosince 2006, který byl hojně 
navštíven. V úvodu vystoupil dětský sbor pod vede-
ním prof. Čevelové. Lucie s doprovodem, který kaž-
doročně připravuje se studenty FF MU Brno A. 
Kempe zazpívala švédské vánoční písně. Na závěr 
se konala tombola, ceny věnovalo Švédské 
a Dánské velvyslanectví a IKEA, jménem výboru 
brněnské pobočky bych jim touto cestou ráda po-
děkovala. 

Věra Konrádová 

STALO SE... / STANE SE... 

PROBĚHLÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
12. března 2007 – ŠVÉDSKÝ KALENDÁŘ, beseda o životě ve Švédsku s Janem Maruškou, který se 

vrátil z několikaletého působení na velvyslanectví ve Stockholmu. 
16. dubna 2007 – BESEDA S JORMOU INKI, velvyslancem Finska v Praze na téma „Finsko předse-

dalo EU od 1. července do 31. prosince 2006“. 
18. dubna 2007 – PŘEDNÁŠKA O DÁNSKÉ LITERATUŘE s Helenou Březinovou. 
19. dubna 2007 – FINSKÝ VEČER v Brně. 
25. dubna 2007 – BESEDA S BÝVALÝM ISLANDSKÝM NOVINÁŘEM českého původu Ari Lieberma-

nem o Islandu. 
17. května 2007 – Setkání u příležitosti 300 LET OD NAROZENÍ CARLA VON LINNÉHO, o životě 

a díle světového přírodovědce hovořil ředitel Botanické zahrady PřF UK Mgr. Václav Větvička. 
25. května 2007 – ŠVÉDSKÝ VEČER v Brně, přednáška MUDr. Věry Schöblové o Carlu von Linném. 
13. června 2007 – Tradiční oslava s hudbou, tancem a pohoštěním MIDSOMMAREN na Brněnské 

přehradě. 

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT 
24. června 2007 – Pražská pobočka Severské společnosti pořádá oslavu MIDSOMARU na parníku na 

Vltavě. 
28. června 2007 – OSLAVA MIDNIGHT SUN se koná na Císařské louce v Praze. Tuto akci nepořádá 

Severská společnost a platit se bude běžné vstupné. Začátek v 21 hodin. Pořadatel Finlandia Vodka. 
(podrobnosti o oslavách Midnight Sun v listě) 

září 2007 – Výstava CODEX GIGAS v pražském Klementinu. Pořádá Národní knihovna ČR. 

BRNĚNSKÁ POBOČKA SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI V ROCE 2006 
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Ve dnech od 24. března do 1. dubna 2007 
uspořádala Česká filharmonie v pražském 
Rudolfinu již 4. ročník přehlídky vybrané 
soudobé hudby.  

První přehlídku v roce 2004 inspirovala tehdej-
ší významná jubilea zakladatelských osobností čes-
ké hudby – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka 
a Leoše Janáčka. Od loňského ročníku jde o mezi-
národní projekt, který pozornost letošního již 4. 
ročníku zaměřil na Sever. Záštitu nad festivalem 
převzal ministr kultury ČR Václav Jehlička 
a projekt podpořily také zastupitelské úřady pozva-
ných zemí v Praze – velvyslanectví Dánska, Finska, 
Norska a Švédska a konzulát Islandské republiky. 
Jejich vedoucí představitelé napsali pro přehlídku 
tyto zdravice. 

J. E. Ellen Margrethe Løjová, dánská velvy-
slankyně v Praze 

Po roce 1989 se vazby mezi Dánskem a Českou 
republikou ve všech oblastech výrazně prohloubily. 
Podstatné je, že tento nárůst není jen kvantitativní, 
ale současně se naše vazby stávají pestřejšími 
a přímo oslovujícími jednotlivé občany. Hudba 
hrála v našich kulturních vztazích vždy významnou 
roli, ale i zde došlo k posunu směrem k hojnější 
účasti a větší spontánnosti. Pražské premiéry se 
svou přesně danou orientací na soudobou hudbu 
jsou zvláště cenným příspěvkem k rozmanitosti na-
šich kulturních styků a skvělou odpovědí „výzvám 
globalizace“ a jí vlastní tendenci upřednostňovat 
zavedená díla a autory před novými talenty. Blaho-
přeji České filharmonii k této iniciativě a zvláště ví-
tám její severský rozměr! 

J. E. Jorma Inki, finský velvyslanec v Praze 
Finsko může být stejně jako Česká republika 

považováno za bohatou a vyspělou hudební zemi. 
Přesto se však Finsko odlišuje svým nepřehlédnu-
telným zájmem o soudobou hudbu. Velmi bych si 
přál, aby festival Pražské premiéry – chvályhodný 
počin České filharmonie – byl letos zacílen na Se-
ver a přispěl k pozvednutí role nové, kreativní hud-
by právě tady, kde je tak složité soupeřit s historic-
kým odkazem Dvořáka, Smetany, Mozarta a dal-
ších, i uznávaných modernistů jako Martinů či Ja-
náčka. A to i přesto, že Česká republika má mnoho 
výborných současných skladatelů. 

Finsko je zastoupeno díly významných předsta-
vitelů současné hudby jako jsou například Kaija 
Saariahová nebo Magnus Lindberg, kteří dosáhli 
věhlasu nejen ve Finsku, ale také ve většině evrop-
ských i amerických hudebních metropolí. Ať se 
i Praha stane jednou z nich! Blahopřeji pořadate-
lům a přeji úspěch! 

Pan Þórir Gunnarsson, honorární generální 
konzul Islandu v Praze 

Je nám ctí připojit se k projektu Pražské premi-

PRAŽSKÉ PREMIÉRY …ZACÍLENO NA SEVER 

éry 2007 a s potěšením představíme nejzajímavější 
islandské skladatele posledních let. Blahopřeji pro-
fesoru Václavu Riedlbauchovi a jeho spolupracov-
níkům k této významné iniciativě, ambicióznímu 
projektu, který má představit práce soudobých au-
torů severských zemí. 

Přeji hodně štěstí jak autorům, všem účinkují-
cím umělcům, tak i projektu „Pražské premiéry“ ja-
ko takovému a věřím v jeho zdárné pokračování 
v příštích letech. 

J. E. Peter Ræder, norský velvyslanec v Pra-
ze 

Norští soudobí hudební autoři hrají aktivní 
a viditelnou roli v norském hudebním životě. Sou-
dobá hudba je v Norsku oblastí, která spojuje čino-
rodou aktivitu na národní scéně s rozsáhlým mezi-
národním působením. Mladší generace norských 
skladatelů, to jsou inovativní tvůrci vysokých kva-
lit, kteří dosáhli uznání v národním, severském 
i mezinárodním rámci a takto prohloubili bližší 
kulturní vazby mezi jednotlivými zeměmi. 

Je mi tudíž velkým potěšením popřát České 
filharmonii, jejímu vynikajícímu řediteli Václavu 
Riedlbauchovi a Ministerstvu kultury k této inicia-
tivě, která představí práce některých z našich nej-
slibnějších soudobých skladatelů českým hudeb-
ním znalcům a náročnému hudebnímu publiku 
v Praze. Přeji orchestru a jeho řediteli úspěšný fes-
tival a především posluchačům přeji, aby si mohli 
vychutnat charakteristickou chuť pravého severu. 

J. E. Catherine von Heidenstamová, velvy-
slankyně Švédska v Praze 

Po loňském ročníku, kdy uvedly soudobou tvor-
bu vybraných sousedních evropských zemí, míří le-
tos Pražské premiéry na sever. Pro nás je to vítaná 
příležitost, jak představit v Praze v Rudolfinu, čes-
kému publiku, které je vyhlášené svým vytříbeným 
vkusem a láskou k hudbě, nám dobře známé 
a uznávané skladatele. Pozitivní ohlas švédských 
autorů na pozvánku do Prahy, je důkazem obou-
stranného potěšení. Je nám dána šance pokračovat 
v hudebním novátorství v Evropě a doufejme, že 
tuto příležitost představit současnou hudbu 
v evropském kontextu budou následovat i jinde. 

Je čest být součástí Pražských premiér 2007 
a já osobně přeji této výjimečné koncertní sérii 
mnoho úspěchů. 

Na letošní přehlídce bylo možno se setkat 
s širokou plejádou skladatelů ze všech severských 
zemí – od nejmladších až po pokročilé osmdesátní-
ky. Z Dánska byly hrány skladby šesti autorů, 
z Finska pěti, z Islandu tří, z Norska sedmi a ze 
Švédska 1deseti. Vedle nich byli na pořadu i někteří 
současní skladatelé čeští – rovněž v širokém spekt-
ru generací. Hrané skladby pocházely vesměs z let 
2001–2006 a v mnoha případech měly na tomto 



6 - Severské listy 2/07 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
festivalu premiéru. Festival osobně navštívilo dva-
náct severských autorů. Např. z Dánska přijeli 
John Frandsen a Niels Rosing-Schow, dokonce by-
ly zastoupeny i Faerské ostrovy v osobě Sunleifa 
Rasmussena, což nasvědčuje vysoké kulturní úrov-
ni těchto ostrovů navzdory malému počtu jejich 
obyvatel. O významném islandském skladateli Atli 
Heimiru Sveinssonovi a světové premiéře jeho 
Čtvrté symfonie v podání České filharmonie referu-
jeme na jiném místě. Na programu byly též skladby 
jeho dalších islandských kolegů, např. Anny Sigrið-
ur Þorvaldsdóttir nebo Jóna Nordala (velice oblí-
beného představitele starší generace, který 
z rodinných důvodů do Prahy nemohl přijet). Jed-
notlivé zastupitelské úřady se také staraly o své 
skladatele i o propagaci celé přehlídky. 

Vedle hlavní řady večerních koncertů ve Dvořá-
kově síni byla ještě tamtéž uspořádána dvě matiné 
a od 26. do 30. března pět odpoledních komorních 
koncertů v Sukově síni. K tomu se přidružil „aprí-
lový přídavek“ ve Dvořákově síni 1. dubna odpoled-
ne se skladbami českých autorů. 

Na hlavní řadě osmi koncertů se podílelo osm 
orchestrů, vedle pořádající České filharmonie a 
Collegia českých filharmoniků šlo o Pražskou ko-
morní filharmonii a Symfonický orchestr Českého 
orchestru z Prahy a o čtyři orchestry oblastní (Pl-
zeň, Teplice, Hradec Králové, Brno). Kromě těchto 
orchestrů se na úspěchu podílela další sdružení ko-
morní, pěvecké sbory i vybraní sólisté. Je třeba 
ocenit, že všichni účinkující přispěli k poznání 
a propagaci nově vzniklých skladeb. 

O průběhu přehlídky lze získat podrobnější in-
formace také na www.prazskepremiery.cz nebo (v 
anglické verzi) na www.praguepremieres.eu. 

Přehlídka byla mimořádným kulturním zážit-
kem pražské hudební veřejnosti. Mnohé z nových 
skladeb severských i českých autorů jistě přejdou 
do stálého repertoáru. Šlo také o navázání mnoha 
nových osobních kontaktů – zcela v duchu historic-
ky osvědčených starých hudebních tradic Prahy. 

Václav a Lidmila Němcovi 

ŠÉFDIRIGENT ČESKÉ FILHARMONIE ZDENĚK MÁCAL NA PÓ-
DIU DVOŘÁKOVY SÍNĚ RUDOLFINA PO SVĚTOVÉ PREMIÉŘE 
ČTVRTÉ SYMFONIE ATLI HEIMIRA SVEINSSONA. 
 (RUDOLFINUM, 30. BŘEZNA 2007, FOTO JIŘÍ BARTOŇ) 

ATLI HEIMIR SVEINSSON PŘIJÍMÁ NA PÓDIU ČERVENOU RŮŽI 
OD VEDUCÍ ISLANDSKÉ SEKCE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI. 
 (RUDOLFINUM, 30. BŘEZNA 2007 FOTO JIŘÍ BARTOŇ) 

ATLI HEIMIR SVEINSSON NA KONCERTU ČESKÉ FILHARMO-
NIE V PRAŽSKÉM RUDOLFINU 30. BŘEZNA 2007. 
 (FOTO JIŘÍ BARTOŇ) 

MEZI ÚČASTNÍKY KONCERTU  ČESKÉ FILHARMONIE V PRAŽ-
SKÉM RUDOLFINU BYLO MOŽNO VIDĚT MNOHO ČESKÝCH 
PŘÍZNIVCŮ ISLANDU. (FOTO JIŘÍ BARTOŇ) 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 

SETKÁNÍ S ISLANDSKÝM 
HUDEBNÍM SKLADATELEM 

Islandský hudební skladatel Atli Heimir Sve-
insson se narodil v Reykjavíku v roce 1938. Už 
v 10 letech se učil hrát na klavír a hudbě zasvětil 
celý svůj další život. V letech 1959–1963 studoval 
v Německu v Kolíně nad Rýnem, pak se ještě dále 
vzdělával v Německu a Holandsku; tam osobně 
poznal i významné evropské skladatele, např. Oli-
viera Messiaena, Pierra Bouleze aj. Na Reykjavíc-
ké hudební akademii byl u zrodu třídy skladby, 
působil i v rozhlase, kde jeho pořady o hudební 
historii dosáhly veliké popularity. V letech 1972–
1983 byl prezidentem Asociace islandských hudeb-
ních skladatelů, v období 1974–1976 rovněž prezi-
dentem Rady severských skladatelů. Za svůj flét-
nový koncert dostal v roce 1976 Cenu severské 
hudby, kterou pět severských zemí uděluje vždy 
jednou za dva roky. Od roku 1992 mu islandský 
parlament za jeho zásluhy poskytuje doživotní 
čestný plat. 

Atli Heimir Sveinsson přijel do Prahy na pře-
hlídku vybrané soudobé hudby Pražské premiéry 
2007 (… zacíleno na Sever). Ušlechtilý výraz skla-
datele zobrazuje jeho nitro plné hudby i hlubokého 
humanismu. Ochotně odpovídal na zvídavé otázky 
a s radostí jsem slyšela o jeho pěkném vztahu 
k naší zemi. 

Nejsme pro něho zemí neznámou. Byl zde už 
asi čtyřikrát nebo pětkrát, poprvé tudy projížděl 
s manželkou brzy po sovětské invazi v roce 1969. 
Loni u nás prožil dokonce delší dobu, šest týdnů 
pobýval v Čejkovicích u Divišova jako host island-
ského honorárního konzula Þórira Gunnarssona. 
Bylo poměrně chladné jaro, procházel se tam krás-
nou krajinou, obdivoval hrad v blízkém Českém 
Šternberku, ale především se věnoval práci – do-
končil tu 4. symfonii, která se dostala na pořad le-
tošní pražské přehlídky. 

Skladatel byl poctěn pozváním do Prahy na svě-
tovou premiéru uvedené symfonie v podání našeho 
nejpřednějšího orchestru, jehož závěrečných zkou-
šek se zúčastnil. Skladba není nijak lehká, klade na 
hráče vysoké nároky, nutí k zamyšlení a je i trochu 
neobvyklá – dva sóloví houslisté vystupují nad or-
chestrem, každý na opačném konci. Česká filhar-
monie je ovšem zkušeným orchestrem a její šéfdiri-
gent Zdeněk Mácal potvrzuje světovou pověst. Po-
chopil duch skladby a orchestr hraje přesně podle 
jeho záměru. Obsah skladby je těžké vyjádřit slovy, 
je ostatně známo, že právě hudba je schopna vyjád-
řit, nač slova už nestačí. Sám skladatel má ve velké 
úctě spisovatele – zvláště epiky, kteří dokázali vy-
tvořit rozsáhlé románové fresky (jako Stendhal či 
Tolstoj); cosi obdobného se obráží i v jeho vlast-
ních skladbách. Čtvrtá symfonie je jakousi zpovědí 

skladatele, vyjadřuje jeho postoje, zkušenosti 
a životní prožitky. Jde o meditaci i o rozhovor beze 
slov – nahoře sólisté představují určitý ideál har-
monie, dole orchestr – jako představitel společnos-
ti – s nimi vede dialog. Komponování symfonií 
umožňuje skladateli hledat a zkoušet nové metody, 
novou barevnost i nové aspekty – proto by rád v té-
to tvorbě pokračoval. 

O několik dnů později jsme se setkali v Rudolfi-
nu na koncertě České filharmonie. Za skladatelem 
přijela i jeho manželka. Zdeněk Mácal – i přes 
zdravotní indispozici – beze zbytku splnil předsta-
vu autora. Úspěch byl mimořádný. Koncertu se zú-
častnilo mnoho členů Severské společnosti a její is-
landské sekce i dalších příznivců Islandu. Jejich 
dík skladateli vyjádřila symbolicky předsedkyně is-
landské sekce předáním červené růže. Atli Heimir 
Sveinsson vstoupil na neprobádaná teritoria hudby 
a prošlapal v nich nové cesty… 

Atli Heimir Sveinsson navštívil též další koncer-
ty přehlídky, s nadšením hovořil o pečlivém nastu-
dování a vysoké úrovni všech pořadů. Na úvodním 
večeru ho např. zaujal vynikající pěveckou techni-
kou barytonista Roman Janál. Je dobře, že přehlíd-
ka umožnila poznat i paralelní soudobou hudbu 
českých skladatelů, z mladých ocenil např. Ondřeje 
Adámka. Češi jsou ostatně známi jako dobří hu-
debníci a hodně jich působilo a dosud působí na Is-
landu. Velikou tradici mají na Islandu hudební 
školy; stát je podporuje a existují dokonce i v po-
měrně malých městech. Mezi pedagogy – přede-
vším mimo Reykjavík – najdeme Čechy, Poláky 
a Maďary. Významná je také na celém území Islan-
du činnost pěveckých sborů. Vysoká kulturní úro-
veň souvisí s vysokou vzdělaností a kvalitními uči-
teli. 

I když Atli Heimir Sveinsson mnohá místa 
v Praze už poznal dříve, uvítal iniciativu islandské 
sekce a se zájmem si prohlédl v doprovodu dr. Olgy 
Mojžíšové muzeum Bedřicha Smetany i památník 
Jaroslava Ježka v původním skladatelově bytě 
v Kaprově ulici. 

Ani letos Praha Atli Heimira Sveinssona nezkla-
mala. Navíc se zapsala do jeho curricula vitae jako 
místo památné světové premiéry jeho 4. symfonie. 

Lidmila Němcová 

ATLI HEIMIR SVEINSSON V PRAZE 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
FILATELIE:  
DÁNSKÉ DVOUBAREVNÉ OVÁLY 
14. dubna 2007 proběhlo 47. setkání členů Sekce 
severských známkových zemí které vedl předseda 
pan ing. Tejkal (také místopředseda Severské spo-
lečnosti). 

Hlavním bodem setkání byla přednáška Radomíra 
Kopty, která byla věnována dánským dvoubarevným ová-
lům. Na schůzce byl dále diskutován klubový život a 
v přátelské atmosféře byla vedena i výměna filatelistické-
ho materiálu. Po dlouhé době nedošlo k úbytku členů, ný-
brž naopak k navýšení o jednoho člena. Rovněž byly před-
staveny webové stránky sekce, kde jsou především odkazy 
na emisní plány zemí a články na odborné úrovni. Adresa 
webových stránek je http://sszz01.tripod.com. Naleznete 
tu i další zajímavosti, například filatelistický slovníček se-
verských jazyků či emisní plány skandinávských poštov-
ních správ. 

Pro identifikaci jsou důležité čtyři atributy – papír, 
tisk, zoubkování a razítka. Papír byl vždy používán strojo-
vý tenký 0,05–0,07 (1884) a potom ostatní 0,08–0,1. Pa-
pír vykazuje průsvitky. Nejprve se tiskly rámy a do nich te-
prve ovály. Rámy byly v normální poloze i otočené o 180 
stupňů. 

Rozlišuje se celkem 5 skupin, základní je tlustý vějíř 
a další úzký rám, který má 4 varianty. Zoubkování v roce 
1871 bylo řádkové 12 1/2 potom hřebenové 14 x 13,5 
a nakonec 12 3/4. Existují i nevydané stříhané známky. 

Razítka se rozlišují němá, datumová švýcarského typu 
a nejcennější razítka typu estrong. V příštím čísle filatelis-
tického zpravodaje (č. 87) bude podrobný článek pana 
Kopty k této problematice. 

Jiří Ondráček 

BESEDA  
O DÁNSKÉ LITERATUŘE 

Ve středu 18. 
dubna 2007 uspo-
řádala Dánská 
sekce besedu s 
přek l ada te lkou 
dánské literatury 
Helenou Březino-
vou z Univerzity 
Karlovy.  

Překladatelka 
velmi zajímavým 
způsobem infor-
movala přítomné 
o některých zvlášt-
nostech a problé-
mech s překlady 
z dánštiny. Infor-
movala rovněž 
o tom, jak Dánsko 
propaguje svou li-
teraturu v zahraničí a čemu věnuje zvláštní 
pozornost. Seznámila posluchače se dvěma 
soudobými dánskými spisovateli, z jejichž 
děl přečetla krátké úryvky. Děkujeme paní 
dr. Březinové za její zajímavou besedu 
a těšíme se na další spolupráci s ní. 

Vladislav Doležal 

BESEDA 
S ARI LIEBERMANEM 

Islandská sekce Severské společnosti 
uspořádala 25. dubna 2007 odpoledne 
v zaplněném přednáškovém sále Kulturní-
ho domu Vltavská v Praze 7 besedu 
o Islandu s bývalým islandským novinářem 
českého původu Ari Liebermanem, který 
na Islandu pracoval přes dvě desetiletí až 
do roku 1992.  

Za velkého zájmu posluchačů host 
předvedl také méně známou podobu Islan-
du, kterou běžní „letní“ čeští cestovatelé 
nemohou spatřit – např. na promítaných 
obrázcích zimního Reykajvíku, okolí 
Snæfellsnesu (Grundarfjorðuru, Ólafsvíku, 
Stykkishólmu) i ze severu z okolí Mývatnu. 
Jako novinář se Ari Lieberman zúčastnil v 
Reykjavíku také památného summitu ame-
rického prezidenta Reagana s M. Gorbačo-
vem v roce 1986. V další části besedy odpo-
věděl na četné dotazy posluchačů, kde ho 
doplnil MUDr. Emil Wagner, který navští-
vil Island loni v létě. 

Václav Němec 

HELENA BŘEZINOVÁ PŘE-
LOŽILA Z DÁNŠTINY ŘADU 
KNIH, NAPŘÍKLAD PŘEDSTA-

VU O NEKOMPLIKOVANÉM 
ŽIVOTĚ S MUŽEM OD MLADÉ 
DÁNSKÉ AUTORKY HELE 
HELEOVÉ 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
NOVÁ VELVYSLANKYN Ě DÁNSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ V PRAZE 
V březnu nastoupila do funkce mimořádná a zplnomocněné vel-
vyslankyně na pražském zastupitelském úřadu Dánského krá-
lovství paní Ellen Margrethe Løjová, která tak nahradila dosa-
vadního velvyslance pana Jørgena Bøjera. 

Paní Løjová přichází z postu velvyslance na stálém zastoupení Dánska 
v OSN v New Yorku, kde strávila sedm let. 

Narodila se 17. října 1948 v dánském Gedesby. Po studiích na Kodaň-
ské univerzitě (absolvovala v roce 1973) nastoupila do diplomatických slu-
žeb. Od konce sedmdesátých let zastávala významné funkce při Stálé misi 
u OSN v New Yorku a ES v Bruselu. V letech 1989 až 1992 byla velvyslan-
kyní Dánska v Izraeli a zastávala i vedoucí místa na Ministerstvu zahraničí. 

Pověřovací listiny nová velvyslankyně předala prezidentu Václavu 
Klausovi 1. března 2007. Tím se podle Vídeňské úmluvy o diplomatických 
stycích oficiálně ujala výkonu funkce vedoucího diplomatické mise. 

V krátkém rozhovoru, který následoval, prezident potvrdil dobré vztahy 
mezi Českou republikou a Dánskem a připomněl svou úspěšnou návštěvu 
tohoto malého království na sklonku roku 2006. 

Paní Løjová je určitě zkušenou diplomatkou a své znalosti, které získala 
například při koordinaci dánského předsednictví v EU i při zastoupení 
Dánska v Radě bezpečnosti jistě využije i při svém současném poslání. Se-
verská společnost vítá J. E. paní velvyslankyni v naší zemi a přeje jí mnoho 
úspěchů v práci – a těší se i na dobrou spolupráci. 

red, zdroj Dánské královské velvyslanectví Praha  

PANÍ LØJOVÁ PŘEDALA POVĚŘOVACÍ LISTINY PREZIDENTOVI KLAUSOVI 1. BŘEZNA 2007. 
 (FOTO DANIELA KASTANKOVÁ, WWW.AMBPRAG.UM.DK) 
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16. dubna 2007, za krásného, slunečného podveče-
ra, již téměř letního, se uskutečnila v divadelním sá-
le klubu Lávka přednáška velvyslance Finské repub-
liky v Praze J. E. Jormy Inki o předsednictví Finské 
republiky Evropské unii. 

Pan velvyslanec nás nejprve seznámil s nejaktuálnější no-
vinkou ve Finsku a to jsou právě skončené parlamentní vol-
by, jejichž výsledek byl překvapivý nejen pro Finy, neboť po 
dlouhé době získala nejvíc hlasů konzervativní strana KOKO-
MUS, jejíž zkratka se překládá jako národní koaliční strana 
a strana středu (keskus puolue), které společně s dvěma 
menšími stranami (Švédská národní strana a Strana zele-
ných) utvořily novou koaliční vládu, neboť takto dohromady 
získaly 125 mandátů z celkového počtu 200 členů parlamen-
tu, čímž se sociální demokracie dostala do opozice. Do minis-
terského křesla zasedl opět Hatti Vanhanen, avšak z dvaceti 
ministerských křesel dvanáct obsadily ženy – a tak Finsko 
získalo opět jedno prvenství: největší počet žen ve vládě na 
celém světě! V politice Finska, především v zahraniční politi-
ce, se však žádné razantní změny neočekávají. 

K problematice Finska coby předsednické země Evropské 
unie uvedl pan velvyslanec několik zajímavých myšlenek. 
Malé země, jako Finsko nebo Česká republika, musí mít dů-
kladně připraveny kádry, především jazykové, avšak 
i politické. To znamená být schopni komunikovat alespoň ve 
dvou jazycích, nejlépe anglicky a francouzsky. I přesto, že EU 
disponuje plejádou tlumočníků a překladatelů ve 24 až 27 ja-
zycích, tlumočník nemůže být vždy všude při ruce při růz-
ných osobních dvoustranných rozhovorech, při obědě, při 
náhodných setkáních, kdy je třeba umět se kultivovaně do-
mluvit. Další věc, kterou je třeba velmi obezřetně vzít 
v úvahu, je to, že nelze upřednostňovat zájmy své země, kte-
rou zastupujeme, nad zájmem celé Evropy, všechny země 
jsou si rovnocenné a je třeba takto posuzovat záležitosti 
z hlediska celoevropského. Další problém je ten, že i přes se-
bedůkladnější přípravu se předsednická země neobejde bez 
nepředvídatelných událostí, které se musí okamžitě řešit. Za 
předsednictví Finska došlo náhle k vypuknutí války 
v Libanonu, vyskytly se problémy s dovozem polského masa 
a řada jiných. Dále je třeba počítat s nemalými výdaji, musí 
být peníze na různé projekty a zabezpečení nezbytných akcí. 
Můžeme tedy shrnout tuto problematiku do tří hlavních bo-
dů: důkladná příprava kádrů, znalost jazyků a peníze. 

Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse týkající se 
nejen úkolů předsednictví EU, ale i toho, proč Finsko 
a Norsko nejsou členy NATO, jaký je poměr Finska k Rusku, 
k atomovým elektrárnám, k migrační politice Finska, 
k postavení Sámů a Romů ve Finsku, k činnosti Severské ra-
dy a mnoho jiných. Pan velvyslanec na všechny otázky odpo-
vídal s přehledem, fundovaně a v českém jazyce, ostatně ce-
lou přednášku přednesl také v češtině. 

Posluchači vděčně naslouchali jak zkušenostem 
z předsednictví Finska EU, což nás také v dohledné době če-
ká, tak i zajímavým odpovědím na kladené otázky. Celé se-
tkání opět přispělo k hlubší mu poznání Finska, této sympa-
tické severské země. 

Hana Kučerová 

J. E. VELVYSLANEC FINSKA V PRAZE JORMA INKI
 FOTO JIŘÍ BARTOŇ 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
FINSKO PŘEDSEDALO EVROPSKÉ UNII 

NĚMECKÁ KANCLÉŘKA ANGELA MERKELOVÁ 
A PŘEDSEDA FINSKÉ VLÁDY MATTI VANHANEN 
 FOTO PRIME MIINISTER‘S OFFICE 
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V téměř jarním pátečním podvečeru 
dne 23. února 2007 jsme vyslechli 
v útulném prostředí klubu Lávky za-
jímavou přednášku o vzájemné ob-
chodní výměně mezi Finskem 
a Českou republikou. 

Obchodní rada finského velvyslanectví 
v Praze pan Jari Makkonen nám nejprve 
objasnil, za jakých okolností se poprvé se-
tkal s českým jazykem. Bylo to v Itálii, 
v Miláně, kde uváděl po několik let finské 
výrobky na italský trh. Když se dozvěděl, 
že totéž ho čeká na dalším pracovišti tj. 
v České republice, začal se intenzivně učit 
češtině, kterou později dovedl do takové 
dokonalosti, že dnes již po několik let běž-
ně komunikuje se svými klienty v České 
republice výhradně česky. I tato přednáš-
ka byla proslovena v češtině. 

Dověděli jsme se o tradičně úspěšných 
finských firmách již dlouhodobě zavede-
ných v České republice, jako jsou všem 
dobře známá Nokia (elektronika, mobilní 
telefony), Fazer (čokoládové výrobky), 
Finlandia Vodka, Kone (výtahy), Asko 
(nábytek), ale i o firmách uvedených na 
česky trh později jako Tikkurilla (barvy, 
laky), Lindström (půjčovna a praní pra-
covních a oděvů a průmyslových koberců) 
i o spolupráci v oblasti informační techni-
ky představované organizací Tekes – Fin-
skou nadační agenturou pro rozvoj tech-
nologie a inovace úzce spolupracující 
s Finskou akademií věd, jež má za úkol 
prohlubovat spolupráci s Českou akade-
mií věd na poli nových technologií a vý-
zkumu. 

Kromě nesporných dlouholetých úspě-
chů se setkáváme i s nezdary v naší ob-
chodní činnosti. Finské firmy se snaží ex-
pandovat do evropských zemí, tedy i do 
ČR. Mnohdy však narážejí na nepružnost, 
nerozhodnost či obavy českých partnerů 
a tak jsou nakonec nuceni uplatnit svou 
nabídku v jiné zemi. Jako příklad může 
posloužit dlouhé vyjednávání o výstavbu 
papírny v Pardubickém kraji firmou Milli-
koski, které skončilo nezdarem z obavy 
místních obyvatel o narušení životního 
prostředí. Jako další příklad neúspěchu 
byla uvedena plánovaná výstavba továrny 
na pneumatiky v ostravském regionu, kte-
rá se rovněž z neznámých příčin neusku-
tečnila. 

Avšak i naopak, české firmy mnohdy 
nejeví zájem o export do Finska. Finsko 
má zájem o dovoz potravinářských výrob-

ků z naší republiky. Finskou stranou bylo osloveno asi 130 
českých firem – z nich pouze dvě odpověděly rychle, o hodně 
později se ozvalo dalších sedm firem – a zbytek neodpověděl 
vůbec. 

Rozvinula se tedy bohatá diskuze o tom, proč nedochází 
v některých případech ke kladným výsledkům, když o ně obě 
strany mají zájem. V případě papírny bylo konstatováno, že 
patrně nebyla z finské strany provedena dostatečná reklama 
a publicita o kladech a přínosech takové investice, která by 
rozptýlila zbytečné obavy některých občanů v Pardubickém 
kraji. Co se týče českých firem a jejich možností vyvážet do 
Finska se zřejmě se projevila typická česká váhavost, zdlouha-
vost a průtahy v jednání o čemkoliv – tedy i v obchodním jed-
nání, což vede ke ztrátě trpělivosti druhé strany, která se ob-
rátí na pružnější firmy v jiné zemi. 

Rovněž přímá, rychlá komunikace mezi finskými 
a českými firmami bez zbytečné účasti nadřízených úřadů by 
jistě zrychlila a zlepšila vzájemnou obchodní činnost. 

Výměna názorů v diskusi přispěla k pochopení rozdílných 
přístupů a rozdílné struktury zahraničního obchodu v obou 
zemích. Prezentace obchodního rady pana Makkonena byla 
doplněna jasným statistickým přehledem a jeho přátelský pří-
stup v rozhovoru s přítomnými připomínal spíše seminář než 
pouze nějakou přednášku. A tak vděční posluchači odcházeli 
s velmi dobrým pocitem, že strávili užitečné odpoledne, kdy 
se dověděli mnoho nového o Finsku – nejen o oblasti výměny 
zboží mezi Finskem a Českou republikou. 

Hana Kučerová 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
FINSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE 

EXPORT FINSKÝCH HIGHTECH PRODUKTŮ 
ZDROJ: NATIONAL BOARD OF CUSTOMS 

COPYRIGHT © TEKES 
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NORDFEST 2007 
NORDFEST 2007 ÚSPEŠNE PRED-
STAVIL SEVERSKÉ KRAJINY 

V dňoch 18. až 20. mája 2007 sa v brati-
slavskom Dome kultúry Ružinov usku-
točnilo medzinárodné podujatie NOR-
DFEST – dni severského filmu, hudby 
a cestovania, ktorého cieľom bolo rozší-
riť povedomie o škandinávskych kraji-
nách a netradičnou formou spopularizo-
vať ich kultúru, históriu i súčasnosť. 

Počas NORDFESTu 2007 sa v kinosále od-
premietalo 20 celovečerných filmov, v DVD sá-
le 21 hudobných, cestovateľských i detských 
predstavení. V cestovateľskej aréne sa uskutoč-
nilo viac ako 15 cestovateľských multimediál-
nych prezentácií v podaní prednášajúcich zo 6 
krajín, ale i 7 živých koncertných vystúpení. Se-
verské krajiny prezentovali prostredníctvom 
vyše 100 súťažných fotografií a ďalších 4 samo-
statných výstav fotografií profesionáli i amatéri 
zo Slovenska i Čiech. Na súťaži „Škandinávia – 
očami detí“ bolo vystavených viac ako 300 det-
ských kresieb. 

V priebehu troch dní sa na 70 hlavných a 
sprievodných zložkách programu NORDFESTu 
zúčastnilo viac ako 3200 návštevníkov. Vysoká 
návštevnosť bola pre organizátorov (vzhľadom 
na veľmi silnú „konkurenciu“ kultúrnych podu-
jatí počas uplynulého víkendu v Bratislave) veľ-
mi milým prekvapením a prísľubom do budúc-
nosti. 

Návštevníci mali taktiež príležitosť pozrieť 
si niektorú z vynikajúcich fotografických vý-
stav, v rámci ktorých zachytili krásu a čaro se-
verských krajín fotografickým objektívom Alan 
Hyža (Fínsko a Island), Michael Stanovský 
(Laponské národné parky na severe Švédska), 
Filip Geláčik (Fínsko) a Petra Doležalová 
(špeciálne aranžovanou výstavou Dotyky Seve-
ru). Amatérski fotografi predstavili návštevní-
kom svoje snímky na súťažnej výstave 100 naj-
krajších záberov „NORDFEST – Cestovateľ“, 
ktorú vyhlásil organizátor v spolupráci s časo-
pisom Fototip a portálom Hladacik.sk. Hodnot-
né ceny do súťaže venoval Megafoto.sk. 

V príjemnom prostredí čajovne Dotyky Se-
veru mali návštevníci unikátnu príležitosť nie-
len odpočinúť si, ale i ochutnať aj nezvyčajné 
čajové špeciality a chladené čajové nápoje. 

Z tlačovej správy organizátora 

Viac info na www.nordfest.sk 

ŠKANDINÁVIA V BRATISLAVE,  
FÍNSKO V DUŠI 

Ostatný víkend sa v Bratislave konal prvý roč-
ník zaujímavého a pre naše zemepisné šírky 
netradičného festivalu severského filmu, hud-
by a cestovania, v skrátenej verzii NORDFEST. 

Ak načrieme do Severských listov (1/2007) alebo 
na internetový blog Laca Tabaka, dozvedáme sa, o čom 
mal NORDFEST byť. Keďže išlo o prvý ročník tohto 
festivalu, všetky očakávania, túžby a predpoklady, či 
už zo strany samotného organizátora alebo nedočkavej 
(sever Európy obdivujúcej) verejnosti, mohli byť pred-
kladané len v rovine hypotetickej. Samotný program 
festivalu do určitej miery naznačoval, akým smerom sa 
festival bude uberať. Aj napriek tomu, že mnohé akcie 
(filmy, prednášky…) prebiehali súčasne, každý náv-
števník si z bohatého programu mohol zostaviť ten 
„svoj“ podľa miery záujmu. Ja som sa ho snažil zosta-
vovať vo fínskom duchu, čo sa mi až na jednu výnimku 
podarilo. 

Teraz, po skončení prvého ročníka NORDFESTu 
môžem povedať, že splnil moje očakávania. Vystúpe-
nia živej hudby oživili arénu v medziprogramových 
prestávkach, ale boli i príjemným spestrením a mies-
tom pre myšlienkový odpočinok. „Cestovanie“ s pá-
nom Stanovským bolo priblížením Škandinávie pre 
tých, ktorí po návšteve týchto končín stále túžia, i pre 
tých, ktorí dovtedy netúžili. Svoje pocity z cestovania 
po Škandinávii dokázal podať nenúteným spôsobom. 

Z VÝSTAVY DOTEKY SEVERU PETRY DOLEŽALOVEJ 
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Nie ako díler cestovnej kancelárie, ale ako „človek 
severom posadnutý.“ 

Taktiež priblíženie 5 hlavných krajín ich diplo-
matickými zástupcami na Slovensku bolo pútavé a 
podané z prvej ruky. Škoda len, že prednášali 
v anglickom jazyku a nie v rodnom, čo by sever pri-
blížilo ešte viac. Osobne som sa prednedávnom zú-
častnil prednášky fínskeho veľvyslanca na Sloven-
sku, ktorá však bola podaná v krásnom fínskom ja-
zyku (s tlmočením). 

V sobotu som bohužiaľ nestihol jednu z mojich 
priorít festivalu Národné parky Fínskeho Lapon-
ska. Čiastočne som si to vynahradil pri nórskej rep-
ríze. Ale Fínsko je Fínsko. Potom prišla dávka fín-
skej kinematografie v podaní Moja matka a Mrazi-
vé mesto. V nedeľu som dobehol počas blúdenia po 
švédskych národných parkoch, tešil sa na joikanie 
česko-sámskej Luomi a večernú Zamrznutú kraji-
nu. Musím sa priznať, že joikanie v podaní Luomi 
je nenahraditeľným zážitkom a každý, kto sa NOR-
DFESTu zúčastnil, ale nie práve v nedeľu podvečer 
za zvukov sámskeho joikania prišiel o veľa, veľmi 
veľa. Zamrznutá krajina bola mojim štvrtým fil-
mom (prvým bol film, ktorý som ešte nespomínal 
Svetlá v súmraku) vo veľmi krátkom časovom ob-
dobí a na pomerne nepohodlných stoličkách. A asi 
z pomedzi všetkých aj najdepresívnejší. Čím ne-
chcem povedať, že zlý alebo nepravdivý. Práve na-
opak. 

NORDFEST sa pre mňa nemohol skončiť lepšie, 
ako sa skončil. Štyri fínske filmy, vystúpenie Luo-
mi, či „prechádzanie sa“ po Škandinávii (a mnoho 
iného). Áno, konečne víkend aký už dávno nie, ko-
nečne festival šitý pre mňa. Pred samotným festi-
valom som sa cez maily poznal s pánom Stanov-
ským, ako šéfredaktorom Severských listov. V jed-
nej diskusii som vyjadril túžbu spoznať ho i osob-
ne. Vďaka festu sa mi to podarilo. Posedenie s ním 
a konverzácia na tému severu určite nie je tou, na 
ktorú si človek na druhý deň nepamätá. Aj vďaka 
tomuto spoznaniu bude mať pre mňa prvý ročník 
NORDFESTu nevyčísliteľnú hodnotu. A hoci sa v 
nedeľu večer festival skončil, ja som si v pondelok 
v práci na dvere kancelárie nalepil plagát NOR-
DFEST a rozhodol som sa, že tam bude až do dru-
hého ročníka (ak tam ešte budem). Ale aby to nevy-
znelo až príliš optimisticky, ako keby som bol za-
platený za pozitívne hodnotenie, tak trošku kritiky 
na záver. Vedel by som si predstaviť do „filmu, 
hudby a cestovania“ zapliesť i trošku krásnej sever-
skej (fínskej) literatúry. Verím, že sa dočkám dru-
hého ročníka, druhej dávky severskej kultúry. Ve-
rím, že takýto festival priláka mnoho ďalších priaz-
nivcov pre krajiny severnej Európy, že sa tam o rok 
stretneme. 

Poďakovanie? Moje poďakovanie určite patrí 
všetkým tým, čo sa o NORDFEST zaslúžili, a teda 
tým, čo Škandináviu šíria pomedzi ľudí. A taktiež 
tým dvom „bláznom“ vďaka ktorým sa (pre mňa) 
niesol v takej priateľskej atmosfére. 

Daniel Dudinský 
http://dudinsky.blog.sme.sk 

ZAJÍMAVOSTI ZE SEVERU 

RUSOVÉ VYHOSTILI ZE ZEMĚ STOV-
KY NORSKÝCH SOBŮ 

Celkem 320 narušitelů státní hranice zadrželi o 
březnovém víkendu ruští pohraničníci na severu 
země a vrátili zpět do Norska. Nejednalo se však 
o lidi – do Ruska přešlo stádo sobů, které lidské 
hranice na vysokém severu vůbec nezajímají. Pří-
pad není neobvyklý, jen od začátku března už přes 
hranici do Ruska „emigrovalo“ dalších 362 naruši-
telů s parůžky. 

Podle odborníků norské soby do Ruska v zimě 
lákají především na potravu bohaté lesní revíry 
v západní části poloostrova Kola. 

Agentura ITAR-TASS s odvoláním na ruskou 
tajnou službu FSB napsala, že kvůli vrácení stáda 
zpět do Norska a jeho majitelům se speciálně mu-
seli sejít zástupci velitelů pohraničních stráží 
z obou stran hranice. Ruští pohraničníci si stěžují, 
že norští sobi ničí nejen ruskou flóru a faunu, ale 
také hraniční zátarasy. Norové, kteří by měli za 
škody platit, prý ale často odpovědnost za svou 
zvěř odmítají nést. 

čtk, 19. března 2007 

ČÍM SOLIT SILNICE? 
Jakou solí se mají v zimě solit švédské silnice? 

Na to není jednoduchá odpověď. Švédští odborníci 
došli k závěru, že by to měl být takový druh soli, 
který nechutná divoké zvěři. Ta se totiž během 
dlouhých zim stahuje na silnice právě za solí, kte-
rou v zimních měsících nemůže najít jinde. Zbyteč-
ně pak hyne při srážkách s automobily a způsobuje 
i zranění či úmrtí lidí. 

Švédská státní správa silnic Vägverket proto 
rozhodla uspořádat test, která sůl nejméně chutná 
těm druhům zvěře, kterých je ve volné přírodě nej-
více. Ve stockholmském Skansenu, kde chovají ta-
ké soby a losy, chce mezi zvířaty uspořádat soutěž 
na „nejhnusnější“ sůl. 

Podle organizátorky soutěže Fridy Hedinové 
má čtrnáctihlavé stádo těchto typických severských 
zvířat rozhodnout, zda jim víc chutná dosavadní 
technická sůl, kterou se sypaly silnice do nynějška, 
nebo nový typ soli míchané s cukrem, na kterou sá-
zejí inovátoři. Test byl zahájen v druhé polovině 
dubna a má trvat až do prázdnin, aby byly výsledky 
dostatečně reprezentativní. 

Goran Gabrielsson, mluvčí silniční správy, však 
nepředpokládá, že by se zvířata jednoznačně roz-
hodla pro jeden typ posypového materiálu. Co tedy 
dál? „Budeme muset dát hlavy dohromady a vy-
myslet jiné řešení,“ říká. 

Dopravních nehod je na silnicích málo obydle-
ného švédského severu poměrně hodně. Nezpůso-
bují je však ve většině případů neukáznění lidé, ale 
nevypočitatelná zvířata hledající sůl. 

red, podle denního tisku 
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300 VÝROČÍ CARLA VON LINNÉ 

V souvislosti s 300. výročím narození Carla 
von Linného uspořádalo České centrum ve 
Stockholmu přednášku pana Kristofera de 
Korostenskiho z Botanické zahrady 
v Uppsale o tomto význačném botanikovi 
(29. května 2007). Hold osobnosti Linného 
vzdalo především výstavou fotografií Kouz-
lo rostlin pražských botanických zahrad 
aneb Rostlinná říše z jiného úhlu francouz-
ského botanika Michela Laverreta, jenž po 
dlouhou dobu spolupracoval s Botanickou 
zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Ve svých pozoruhodných 
fotografiích objevuje Laverret mimo jiné 
skryté kouzlo rostlinných detailů, které 
mnohdy míjíme bez povšimnutí. Jeho sním-
ky často působí spíše jako obrazy, které im-
presionisticky zobrazují realitu botanických 
objektů. Výstava již byla uvedena v Národ-
ním muzeu v Praze, ve Stockholmu se kona-
la ve spolupráci s Botanickou zahradou Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze (10. května až 8. června 2007).     -red- 

PRAŽSKÉ ZAHRADY V ČETNĚ BOTANICKÝCH 

Hlavní město České republiky Praha je neoby-
čejně bohaté na zahrady a parky. Těží nejen 
z polohy a krajinného reliéfu, jehož osou je řeka Vl-
tava, ale i z dlouholeté historie a vysoké úrovně 
české zahradní architektury. V Praze, jako hlavním 
městě někdejšího království, bylo mnoho šlechtic-
kých paláců a vil a téměř každý z nich měl vlastní 
zahradu. Jen v historickém jádru, tj. v městských 
částech Praha 1 a Praha 2 je sedmdesát význam-
ných zahradních objektů. V komplexu velké Prahy 
je takových objektů více než 130. Nejvýznamnější 
z nich jsou – vedle rozsáhlých parků – především 
historické zahrady v blízkosti Pražského hradu 
a malostranských paláců. V nich i ve veřejné zeleni 
v městských parcích a na náměstích se uplatnilo 
mnoho druhů vzácných dřevin, takže je možné 
o Praze mluvit jako o velké botanické nebo dendro-
logické zahradě. 

Praha má ovšem i dvě botanické zahrady 
v pravém smyslu slova. Nejstarší v celé republice je 
univerzitní botanická zahrada. Byla založena v roce 
1775, tedy o více než 100 let později než slavná 
švédská botanická zahrada v Uppsale, v níž působil 
Carl von Linné. Ta pražská se po 120 letech od za-
ložení přestěhovala z levého na pravý břeh Vltavy. 
V současné době má výměru 3,5 ha a zasklenou 
plochu se sbírkami tropických a subtropických 
rostlin o rozloze 2000 čtverečních metrů. Je sou-
částí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, leží uprostřed města, jen 10 minut chůze 
od centra. 

V roce 1969 byla na okraji Prahy, v Tróji, zalo-
žena druhá botanická zahrada. Je mnohem rozleh-
lejší: měří kolem 60 ha. Její chloubou je nový mo-
derní skleník nazvaný Fata morgana. V jejích sbír-
kách je více než 15 000 druhů a odrůd rostlin. Zři-
zovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. 

Při návštěvě Prahy stojí za prohlídku nejen obě 
botanické zahrady, ale i historické zahrady praž-
ských paláců. 

LINNEUS (1707–1778) 
Český vědec 19. století prof. dr. Josef Kořenský 

napsal: „Jen o věhlasném přírodozpytci švédském 
se praví, že byl spolupracovníkem Boha.“ Jinde se 
lze dočíst, že Bůh přírodu stvořil a Linné ji uspořá-
dal. Deus creavit, ut Linnaeus distribuit nebo Deus 
creavit, Linnaeus ordinavit. 

Geniální Švéd předstihl moderní vědu o dvě 
staletí. Jeho systematický mozek položil základy 
moderní systematiky rostlin, jejich uspořádání do 
určitých skupin se shodnými vlastnostmi. Vymyslel 
dodnes nepřekonaný způsob označování živých or-
ganismů (nejen rostlin, ale i živočichů) dvouslov-
ným pojmenováním: rodovým a druhovým jmé-
nem. Říká se tomu Binomická nomenklatura 
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a úzkostlivě se dodržuje dodnes. Za 
oběma latinskými jmény bývá uve-
deno také jméno vědce, který rostli-
nu nebo živočicha takto pojmenoval. 
Buď plné – nebo ve zkratce. Zkrat-
kou jména Carl von Linné je velké L. 

Linné sám popsal 7300 rostlin, 
mezi nimi třeba i běžný strom, habr 
obecný Carpinus betulus L. 7300 
krát se za jejich jménem objevilo je-
ho velké L. Stejné písmeno žije do-
dnes i za mnoha jmény živočichů, 
třeba obyčejné žáby ropuchy: Bufo 
bufo (L.) 

Česká přírodověda dílo znameni-
tého Švéda plně respektuje a hlásí se 
k jeho odkazu. Ne nadarmo stojí na 
Linnéově náhrobku: Botanicorum 
principi, Knížeti botaniků. 

Václav Větvička 
foto z archivu Václava Větvičky 

 
 
 
 
 
 
 
Václav Větvička (*1938), ředitel Bo-
tanické zahrady Přírodovědecké fa-
kulty UK v Praze, je jedním z mála 
přírodovědných botanických popu-
larizátorů. Václav Větvička je feno-
ménem ve svém oboru. Vystudoval 
PřF UK v Praze obor geobotaniku, 
diplomová práce byla věnována 
akátovým porostům ve vltavském 
údolí. Vedle rozhlasové práce 
a odborné práce v Botanické zahra-
dě Přírodovědecké fakulty UK se za-
jímá o výtvarné umění a výstav-
nictví. S Českým rozhlasem spolu-
pracoval ještě za svého působení 
v Botanickém ústavu Akademie věd 
České republiky (resp. v ČSAV), 
v němž pracoval od roku 1963. 
V letech 1975–1992 vedl Pokusnou 
a aklimatizační stanici v Černo-
licích, v letech 1989–1992 byl ve-
doucím Průhonického parku. Publi-
koval řadu odborných a populárně-
vědeckých prací, za něž mu byla 
v roce 2004 udělena Medaile Vojtě-
cha Náprstka za popularizaci vědy. 
Je autorem nebo spoluautorem tři-
nácti odborných knižních publikací; 
záznamy jím moderovaných Dob-
rých jiter v programu ČRo 2 – Pra-
ha. Vyšly knižně pod názvy Moje 
květinová dobrá jitra (2003) a Moje 
vzpomínková dobrá jitra (2004). 
(Jiří Jakl, www.priroda.cz) 

RUDBECKIE NAZVANÁ NA POČEST LINNÉHO UČITELE PROF. RUDBECKA 
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FINSKÉ ŠKOLSTVÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE FINSKU 

Děti ve Finsku začínají školní docházku v sedmi 
letech, tj. v tom kalendářním roce, kdy dovrší věku 
sedmi let. Ti, kteří se narodili koncem roku tedy 
nastupují do školy v necelých sedmi letech. Rok 
před nástupem do základní školy procházejí 
v současné době prakticky všechny děti předškolní 
výukou a to buď v rámci mateřské školky nebo for-
mou výuky organizované školou. Základní škola je 
devítiletá a dělí se na tzv. nižší stupeň (1. – 6. třída) 
a vyšší stupeň (7. – 9. třída). Výuka je bezplatná, 
děti dostávají zdarma také knihy, sešity a další běž-
né školní pomůcky. Školákům je rovněž poskyto-
ván ve škole zdarma oběd, takže svačiny si s sebou 
nenosí. 

Školní rok začíná ve Finsku v polovině srpna 
a končí koncem května či začátkem června. V prv-
ních třídách bývá výuka v rozsahu zhruba 4 hodin 
denně (pondělí až pátek), na vyšším stupni pak 
v průměru 6 až 7 vyučovacích hodin denně. Počet 
žáků ve třídě bývá kolem 25. V prvních třídách se 
děti učí hlavně základy čtení, psaní a počítání 
a dostávají také domácí úkoly. Zajímavé je možná 
to, že žáci píší ve škole zásadně obyčejnou tužkou 
a to až do nejvyšších tříd. Plnící pera ani jiná pera 
se nepoužívají. Postupně přibývají další předměty 
jako vlastivěda a náboženství (ve Finsku je nejsil-
něji zastoupena evangelicko-luteránská církev) ne-
bo alternativně světonázorová nauka. V učebním 
plánu nechybí pochopitelně ani hudební, výtvarná 
a tělesná výchova. V ručních pracích je obvykle vý-
běr mezi prací s textilem a prací se dřevem a ko-
vem. 

Vzhledem k tomu, že ve Finsku je kromě finšti-
ny druhým úředním jazykem švédština, je ve ško-
lách povinná výuka švédského jazyka. Systém jazy-
kové výuky je takový, že ve 3. třídě si žák povinně 
zvolí první cizí jazyk, kterým však nemusí být ještě 
švédština, v současné době to bývá převážně ang-
ličtina. V páté třídě si žák může dobrovolně přibrat 
další cizí jazyk podle možností, které konkrétní 
škola nabízí. Nejpozději v sedmé třídě pak přichází 
na řadu povinná švédština, pokud si jí žák nezvolil 
již dříve. 

Na vyšším stupni v sedmé třídě se žáci vedle 
tradičních předmětů učí také základy informační 
techniky a práci s počítačem. Dále mají předmět 
nazývaný „domácnost“, kde se děvčata i chlapci učí 
vařit, prát prádlo, žehlit a další domácí práce. Ve 
finských školách se hodně uplatňuje týmová práce, 
kdy žáci ve skupinách řeší společně zadané úkoly. 
Vedle toho jsou žáci vedeni také k samostatné práci 
např. vypracováváním referátů na zvolené téma, 
k němuž si sami musí vyhledat podklady z různých 
zdrojů. 

Odlišné od české školy je způsob známkování. 
Ve finské základní škole se používá stupnice 4 až 

10, přičemž desítka je nejlepší známka a čtyřka nej-
horší (nevyhovující). V prvních třídách se však ješ-
tě neznámkuje a vysvědčení se píše formou slovní-
ho hodnocení. Nejvíce však českého člověka zřejmě 
zaujme velmi bezprostřední, neformální, mnohdy 
až kamarádský vztah učitelů a žáků. Žáci oslovují 
učitele křestními jmény a tykají jim. Toto však není 
specifické jen pro finské školy, neboť neformální 
oslovování a tykání mezi lidmi je velmi běžné ve 
finské společnosti vůbec. Důležité však je, že učitel 
i přes tento neformální přístup má ve třídě potřeb-
nou autoritu. 

Blanka Lemmetyinen, Vantaa, Finsko  

ILUSTRAČNÍ FOTO KARI KUUKA, VIRTUAL.FINAND.FI 
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VOĽBY 2007, ALEBO AKO 
BUDE VYZERAŤ EDUSKUNTA 
18. marca 2007 sa vo Fínsku konali voľby 
do zákonodarného orgánu republiku. Tento 
vo Fínsku predstavuje jednokomorový par-
lament (fínsky Eduskunta) volený na obdo-
bie štyroch rokov.  

Počtom členov sa vyrovná českej poslaneckej 
snemovni, kedy občanov Fínska zastupuje 200 
poslancov volených v 15 volebných obvodoch. Zau-
jímavosťou fínskych parlamentných volieb je fakt, 
že tieto sa konajú vždy tretiu marcovú nedeľu, a to 
už od roku 1907, kedy fínsky zákonodarný orgán 
vznikol, resp. sa transformoval do súčasnej podo-
by. Voľby 2007 preto boli iné, ako ostatné, boli 
oslavou stého výročia Eduskunta. 

Predvolebná kampaň bola analytikmi označo-
vaná za nudnú, nevyznačovala sa žiadnymi ostrými 
konfrontáciami. Ešte počas nej došlo k dohode me-
dzi parlamentnými stranami, ktoré upravili mora-
tórium tak, aby bolo možné „politický vplývať“ na 
voličov i v deň volieb. Asi najväčším prekvapením 
celej kampane bol škandál predsedu vládu, ktorý 
mal rovnaké problémy (s poslankyňou Zelených) 
ako Mirek Topolánek. Dnes už možno povedať, že 
mu nejako výrazne táto aféra neuškodila a dokázal 
doviesť svoju stranu k volebnému víťazstvu. Jeho 
bezprostredná reakcia po zverejnení výsledkov bo-
la: „Dokázali sme to.“ Čo sa teda vo Fínsku v ostat-
ných parlamentných voľbách udialo? Výrazné zme-
ny nenastali a naplnili sa tak predpovede politoló-
gov. Voľby vyhrala strana úradujúceho predsedu 
vlády Mattiho Vanhanena (strana Fínsky stred) so 
ziskom necelých 23,1 % hlasov, tesne za centrista-
mi skončili so ziskom 22,3 % konzervatívci združe-
ní v Strane národnej koalície. To, že rozdiely medzi 
prvými troma úspešnými stranami sú naozaj malé 
dokazujú i tretí socialisti, ktorých volilo 21,4 %, čo 
však pre samotných socialistov je viac ako sklama-
ním. Fínsko a hlavne Vanhanen stojí na križovatke 
dvoch prúdov. Na jednej strane má možnosť zosta-
viť centristicko-pravicovú vládu na strane druhej 
opäť vsadiť na socialistov. Bude Fínsko nasledovať 
svojho historického suseda a vydá sa na cestu pra-
vicovej politiky? To je už otázka priamo na Vanha-
nena, ktorý bude musieť citlivo viesť koaličné roko-
vania o budúcej vláde. Šance sú rovnaké, nakoľko 
do vlády bude potrebné prizvať i nejakú menšiu 
parlamentnú stranu, nakoľko Vanhanen sa chce 
opierať o podporu min. 120 poslancov. Tešme sa 
na závery koaličných rokovaní. 

TROJICE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 
Fínsky stred (KESK) – centristická formácia, 

pôvodne agrárna strana – dnes ju podporuje ok-
rem obyvateľov vidieka aj stredná mestská vrstva – 

je členom Liberálnej internacionály 
Národná koaličná strana (KOK) – umierne-

ná pravostredová konzervatívna formácia – dôraz: 
rodina, sociálne zabezpečenie, sociálne-trhová eko-
nomika s akcentom na osobnú zodpovednosť 
a iniciatívu jednotlivca. Je považovaná za hlavného 
reprezentanta podnikateľov a väčších vlastníkov 
pôdy. Člen EPP. 

Fínska sociálno-demokratická strana 
(SDP) – pôvodne radikálny program (marxistický 
koncept triedneho boja) – neskôr prechod na idey 
sociálnej demokracie. Podporuje silný sociálny 
štát, ochrana pracujúcich atď. Podporuje prehlbo-
vanie európskej integrácie a jej federalizácie. 

AKO VZNIKOL EDUSKUNTA 
Eduskunta sa do súčasnej podoby transformo-

val ako som vyššie spomínal v roku 1907. Bola to 
transformácia pre Európu nevídaná nie len rozsa-
hom, ale aj odhodlanosťou a výsledkom. 

V roku 1906 ruský cár Mikuláš II. vydal výnos, 
ktorým ustanovil jednokomorový parlament. Išlo 
o prvú veľkú zmenu, nakoľko dovtedy vo Fínsku 
fungovalo štvorkomorové stavovské zriadenie. Te-
da išlo o významný krok k posilneniu demokratic-
kých pravidiel zastupiteľského orgánu. Tento fakt 
ďalej potvrdil i spôsob voľby, kedy poslancov par-
lamentu volili občania vo všeobecných a rovných 
voľbách. Zrazu bolo oprávnených voliť 1.273.000 
voličov z takmer všetkých stavovských tried. Oveľa 
väčší historický význam mala táto zmena pre fínske 
ženy. Stali sa prvými ženami v Európe a druhými 
na svete, ktoré sa v otázke inštitútu volieb zrovno-
právnili s mužmi. Vo voľbách bolo do prvého fín-
skeho parlamentu zvolených 13 žien. Zloženie fín-
skeho parlamentu však viedlo do patovej situácie, 
kedy sa tri programovo „neprijateľné“ strany na-
vzájom nedokázali zhodnúť v žiadnej otázke, a tak 
bol parlament takmer nefunkčný. Snáď najlepšie 
vtedajšiu situáciu vystihol poslanec parlamentu 
slovami: 

„Jeden deň zabodne pán Danielson-Kalmari 
(starofennoman) svoju dýku do srdca strany kon-
štitucionalistov a pán Sirola (socialista) sa raduje 
z toho, že je rana smrteľná. Druhý deň sa pán Jo-
nas Castrén (konštitucionalista) chytí svojej palice 
a jej úderom roztriešti sociálne-demokratickú stra-
nu na kusy. A tretí deň sa socialisti a konštitucio-
nalisti spoja, aby zabili už mnohokrát zo sveta zne-
senú stranu starofennomanskú.“ Patová situácia 
vyvrcholila pri vyslovení dôvery vláde, kedy ani tu 
nenastala zhoda v parlamente. Zatiaľ kým socialisti 
hlasovali proti vláde Mechelinovej vláde, konštitu-
cionalisti ju podporili a starofennomani sa hlasova-
nia zdržali. Vláda tak dôveru nezískala. Ďalší vývoj 
v parlamente zodpovedal procesu konsolidácie zá-
konodarného orgánu až do jeho dnešnej podoby. 

Daniel Dudinský, novageneracia.sk 

FINSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 
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VIKINGOVÉ 
LODĚ VIKINGŮ 

Vikingové se zapsali výrazně do dějin 9. až 11. 
století. Byli skutečnými pány moří. Jejich výpravy 
směřovaly do mnoha stran a ovlivnily život tehdej-
ších lidí značně vzdálených od míst, kterým dnes 
říkáme Skandinávie. 

Na výpravách se podílelo Dánsko, Norsko a 
Švédsko, a to do jisté míry podle, dnešním jazykem 
řečeno, sféry zájmu. Norsko obrácené svým 
předlouhým členitým pobřežím na západ k šedi-
vým, bouřlivým vodám Atlantiku se orientovalo 
zejména v pozdější vikinské době na vzdálené se-
verní cíle – od Islandu přes Grónsko až po severní 
Ameriku, kterou norští vikingové nazvali Vinland. 

Norští vikingové se však společně s dánskými 
účastnili i výprav do Skotska, Irska, společně si při-
vlastnili ostrov Man, pronikli do Francie (tam jim 
říkali Normani, věčnou památkou po nich zůstává 
Normandie), dále přes Gibraltar až do Středozem-
ního moře. Dánští vikingové vyjížděli také do Frís-
ka a východní Anglie. Společným lovištěm dán-
ských a švédských vikingů bylo Baltské moře. 

Švédsko bylo díky své zeměpisné poloze zamě-
řené spíše na východ, zejména obchodní zájmy je 
zavedly po vodních tocích do Ruska a dále na jih do 
Byzance a arabských zemí. 

Cíle vikinských výprav byly různé. Nejednalo se 
jen o výlučně pirátské výpravy na menší vzdálenos-
ti, šlo i obchodní zájmy, proslulá jsou však mohut-
ná válečná tažení s cílem kolonizace. 

Názor na vznik a význam názvu viking nejsou 
jednotné. Jejich výčet a výklad by byl na samostat-
né pojednání. Nicméně ze všech teorií se považuje 
za nejvíce pravděpodobné odvození od slova viken 
či vík – záliv, fjord, zátoka kde vikingové bydleli, 
kotvili se svými čluny ale odkud také prováděli ne-
čekané výpady. 

Základem moci vikingů, jejich nejcennějším 
majetkem, výrazem jejich talentu byly bezesporu 
jejich lodě. Bez vikinských lodí by neexistovala tři 
staletí vikinské historie. Tisíce vikinských lodí plu-
lo během tohoto dlouhého období studeným 
a bouřlivým Atlantikem i teplými moři. 

Byli bychom odkázáni jen na ságy a záznamy 
kronikářů nebýt šťastné události: Norsku se poda-
řilo v roce 1867 u východního pobřeží Oslofjordu 
najít a z moře vyzvednout vikinskou loď u Tune 
(Tuneskip), v roce 1880 pak u západního pobřeží 
fjordu loď u Gokstadu (Gokstadskip) a konečně v 
roce 1903 tamtéž loď u Osebergu (Osebergskip). 

Všechny tři lodě byly neuvěřitelně zachovalé dí-
ky jílu, který pokryl dřevo a konzervoval je po sta-
letí. Ve všech případech se jednalo o lodě, v níž by-
la pohřbena významná osobnost. Vikingové věřili, 
že když někdo zemře, jeho duch se plaví do po-
smrtné říše. Proto zejména krále a šlechtice po-
hřbívali tak, že je ukládali na lodě, vybavili potravi-

nami a dalšími statky a loď pak potopili. 
Největší a nejzachovalejší je loď Gokstadskip. 

V komoře na zádi lodi byl na lůžku uložen mrtvý vi-
kinský náčelník, ve zdobeném oděvu, se zbraněmi 
po boku. K vybavení lodě patřily kotlíky z bronzu, 
talířky, hrníčky, svícny, sekera a dřevěné bohatě 
zdobené sáně. Loď je celá z dubového dřeva, je 
23,30 m dlouhá a uprostřed 5,25 m široká, hluboká 
počítajíc od okraje po spodní stranu kýlu asi 1,95 
metru. Hlavní části lodě jsou kýl, přední a zadní 
vaznice, žebra a plaňky. Kýl a obě vaznice jsou zho-
toveny vždy z jednoho kusu dřeva, stěny tvoří 16 
planěk, z nichž 9 bylo pod vodní hladinou. Upro-
střed lodě byl v bloku z dubového dřeva zasazen 
stěžeň, vysoký přibližně 13 metrů. Loď byla vyba-
vena 16 páry vesel, podél obou boků bylo zavěšeno 
po 32 štítech, které tvořily souvislou linii od přídě 
až po záď. Na přídi byla železná kotva. Kormidlo 
lodě bylo zhotoveno z jednoho kusu dubového dře-
va, bylo 3,30 m dlouhé a bylo umístěno na zvýšené 
lodní zádi. Vzbudilo obdiv současných norských 
námořníků, podle jednoho z kapitánů je nutno toto 
kormidlo považovat za jeden z důkazů ostrovtipu 
našich předků, jejich zkušeností se stavbou lodí 
a jejich mořeplaveckého umění; kormidlo je dílem 
génia – jediný muž mohl řídit loď bez obtíží a za 
každého počasí. Nalezena byla i vesla z borového 
dřeva, dlouhá 5,30 m. 

Loď Osebergskip je o něco menší – jen 21,45 m 
dlouhá a 5,10 m široká. Je ale zdobnější, s vyřezá-
vanými ornamenty, se štíhlou elegantní přední vaz-

OSEBERGSKIP, FOTO ARCHIV SL 
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nicí vysokou 5 metrů nad vodou zakončenou 
hadí hlavou. Tyto vyřezávané symboly na přídi 
lodí bývaly vesměs v podobě hadích nebo dra-
čích hlav a nebyly určeny jen k ozdobě, ale měly 
chránit posádku před zlem a neštěstím. Na lodi 
byly pohřbeny dvě ženy. Má se za to, že jedna 
z nich byla Asa – babička norského krále Ha-
ralda Krásnovlasého. 

Tunaskip je ze tří lodí nejmenší – 20 m 
dlouhá a 4,35 m široká, má jen 11 párů veslic. 
Zdá se, že je typem lodí, které nebyly používány 
k dalekým výpravám, ale jen k plavbám v měl-
kých vodách, například v ústí řek. 

Plachty vikinských lodí se nezachovaly. Sá-
gy a písemné prameny se zmiňují o čtyřhran-
ných bílých plachtách s modrými nebo červený-
mi pruhy, případně cele červených. 

Neexistují ani přímé doklady o životě po-
sádek během dalekých výprav. Člověk moderní 
doby si může pokládat jen nezodpovězené otáz-
ky, jak se při plavbách trvajících dlouhé týdny, 
ba měsíce, asi řešilo stravování, uchovávání či 
obstarávání pitné vody, hygiena, možnost po-
norkové nemoci, záchrana v případě nebezpečí. 

Po staletí až po současnost brázdily a brázdí 
studené vody severního Atlantiku tisíce stále 
dokonalejších lodí s posláním dopravním, ob-
chodním, sportovním či vojenským. Ale vikin-
gové na svých cestách nejen za kořistí ale určitě 
i za poznáním, byli první. 

Navštívíte-li norské hlavní město Oslo neza-
pomeňte se vypravit na ostrov Bygdøy. Najdete 
tam Muzeum vikinských lodí a v něm krásně 
zrestaurovanou Gokstadskip, Osebergskip i Tu-
neskip. A nejen to. Nedaleko je umístěn balzo-
vý sen Thora Heyerdahla, slavná Kon-Tiki, a 
kousek dál je v muzeu k vidění legendární po-
lární plachetnice Fram, později přestavěná na 
parník, na které se plavili do Severního ledové-
ho oceánu (ale i do jižních moří) Fridtjof Nan-
sen či Roald Amundsen. 

Klára Kmochová 

ARCHEOLOGOVÉ OTESTUJÍ  
VIKINSKOU LOĎ 
Dánští experimentální archeologové chtějí 
uskutečnit velkou plavbu po moři s rekonstru-
ovanou vikinskou lodí typu drakkar, pocháze-
jící z 11. století.  

Kostra lodi postavené v Irsku tehdy obsazeném vi-
kinskými vojsky byla totiž nalezena ve velmi zachova-
lém stavu u dánského Roskilde. Pracovníci místního 
muzea specializovaného na drakkary ji pečlivě obnovili 
a nyní s ní chtějí doplout s šedesátkou dobrovolných 
veslařů zpět do Irska, aby tak vyzkoušeli plavební 
schopnosti tisíc let staré lodi i kvalitu své vlastní práce. 

Drakkar byla rychlá, dlouhá vikinská loď (lang-
skip), jednořadá válečná veslice se sklopným stěžněm 
a velkou příčnou ráhnovou plachtou a zaoblenou přídí 
i zádí. 

„Loď má z Roskilde vyplout 1. července,“ oznámil 
vedoucí projektu Preben Rather Sörensen. Do Dublinu 
by měl drakkar, nazvaný podle místa vzniku Ha-
vhingsten fra Glendalough, doplout asi 14. července. 

„Tato plavba je pro nás skutečnou výzvou. Zrekon-
struovali jsme Havhingsten fra Glendalough podle na-
šich nejlepších znalostí vikinských technik a otestuje-
me její odolnost rovnou na dlouhé plavbě,“ řekl Sören-
sen. 

Na lodi dlouhé 30 metrů popluje 65 plavců, kteří 
očekávají, že pohon obstará tradiční čtyřhranná plach-
ta, typická pro vikinská plavidla. V případě bezvětří 
staří vikingové veslovali; archeoplavci doufají, že 
k tomu nebudou nuceni. Třicet párů vesel, u každého 
po dvou mužích, má být použito především v přísta-
vech při jemném manévrování. 

Podle historických pramenů byl drakkar postaven 
v roce 1042 na irském pobřeží, dobytém tehdy vikingy, 
účastnil se bojů mezi Anglosasy a Normany v letech 
1050 až 1060. Loď pak přeplula do Dánska a sami vi-
kingové ji potopili poblíž Roskilde, které leží na hlav-
ním dánském ostrově poblíž Kodaně. 

Lidové noviny, 23. dubna 2007 

VIKINSKÝ  DRAKKAR  HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH 
FOTO WERNER KARRASCH  VIKINGESKIBSMUSEET  I ROSKILDE  
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JAZYKOVÝ KOUTEK 
Píšeme Viking nebo viking? 
Vikingové jsou dalším ze slov přinášejících 
nejistotu a tápání při volbě velikosti počá-
tečního písmena. Odlišit Vikinga a vikinga 
je obdobně nesnadné jako přesně určit Žida 
a žida nebo Cikána a cikána. 

Platná Pravidla českého pravopisu nám nabíd-
nou heslo viking a vedle toho Vikingové (Norma-
ni). Pro objasnění rozdílu to příliš nestačí. Je zají-
mavé, že předchozí Pravidla uvádějí pouze viking 
(pirát). Slovník spisovného jazyka českého (Praha 
1971) má Viking „(ze skand.), někdejší obyvatel 
Skandinávie Norman“, viking „bojovník ze sever-
ských germánských kmenů podnikajících nájezdy 
do cizích zemí“. 

Vezmeme-li si na pomoc encyklopedie, aby nám 
hranici, kdy se z obyvatele Vikinga stává nájezdný 
dobyvatel viking, podrobněji objasnily, dozvíme se 
v Encyklopedickém slovníku (Praha 1993), že vi-
kingové jsou „účastníci dobyvačných výprav ze 
Skandinávie a Dánska do Británie, na Island, do 
Grónska i Severní Ameriky v 8. až 11. století.“ 
U hesla s malým v najdeme i odkaz na Normany. 
Zato „germánští obyvatelé Skandinávie a Dánska 
v období raně feudálních států a národů v 8. až 11. 
století“ jsou Vikingové. Normani podle téhož slov-
níku jsou „vikingové usazující se v 8. až 9. století 
v povodí Seiny“. 

Novější z encyklopedií, Všeobecná encyklopedie 
(Diderot, Praha 1996-1998), mezi vikingy a Vikin-
gy nerozlišuje. Najdeme zde několik hesel: vikin-
gové „Normani – starogermánští obyvatelé Skan-
dinávie a Dánska… účastníci obchodních a doby-
vačných výprav (Varjagové)“, dále heslo Varjagové 
– „vikingové pronikající v 9. až 11. stol. do východ-
ní Evropy a Byzance“. U hesla Normani má ency-
klopedie pouze odkaz na heslo Vikingové 
(překvapivě s velkým počátečním písmenem!). 

Malá československá encyklopedie (Praha 1984
–1987, dále MČE) rozlišuje vikingy „účastníky pi-
rátských, obchodních a dobyvačných výprav“ a Vi-
kingy „Normany – v širším etnickém smyslu ozna-
čení germánských obyvatel Skandinávie a Dán-
ska… vlastní společné jméno neměli“. Opět překva-
pivě u hesla Normani najdeme viz Vikingové. Že 
by v obou encyklopediích pracoval stejný tiskařský 
šotek? 

V rozsáhlé Kronice lidstva (české vydání, 1992) 
najdeme informace o vikinských nájezdech pod 
heslem Normané (sic!), v závorce je uvedeno i 
označení Vikingové. 

Pokusíme-li se shrnout poznatky v příručkách, 
vyjdou nám zajímavé výsledky. Dvakrát se dozví-
me, že vikingové = Normani, a třikrát, že Vikingo-
vé = Normani. Podle jedné z příruček jsou Vikin-
gové Normani a zároveň platí, že Normani jsou vi-
kingové, podle další pak vikingové jsou Normani 

a současně Normani jsou Vikingové. Je zřejmé, že 
úzus je značně rozkolísaný. Značná rozkolísanost 
se objevuje nejen v uvedených encyklopediích, ale i 
v další literatuře o vikinské době a v beletrii. 

Ani pátrání po původu slova nám při rozhodo-
vání příliš nepomůže. Etymologie slova viking je 
nejasná. Slovo je patrně severského původu: víg = 
boj, vík = záliv, fjord, víkja = vyhýbat se, odbočit, 
nepřítomnost. 

V MČE se ale objevuje i důležitá informace, kte-
rá může zůstat na první pohled nepovšimnuta. Jde 
o spojení vlastní společné jméno neměli. Obdobně 
vysvětluje svůj postoj k psaní počátečního písmena 
ve slově VIKING náš patrně největší znalec vikin-
ské problematiky Lubomír Košnar. Podle jeho ná-
zoru je používání velkého počátečního písmena po-
někud zavádějící právě proto, že se souhrnné etnic-
ké jméno Vikingové neužívalo. Slovem viking, kte-
rým označujeme předky Švédů, Dánů, Norů 
a Islanďanů, nazývali staří Seveřané pouze piráty 
a bojovníky, kteří se na lodích vydávali na loupežné 
výpravy. I když významný podíl na expanzi ze se-
verní Evropy měli také obchodníci a pokojní země-
dělští kolonisté, je pochopitelné, že hlavní pozor-
nost tehdejších zpravodajů poutali skuteční vikin-
gové, kteří se v historických pramenech stali vlast-
ně jedinými představiteli severského světa. 

Literární prameny mají převážně církevní pů-
vod. Klášterní poklady představovaly ideální ku-
mulaci bohatství pro loupež a také poloha klášterů 
(často na pustých místech pobřeží) přímo vybízela 
k útokům. Je pochopitelné, že církev zveličovala 
zhoubnost a rozsah vikinských vpádů a opomíjela 
aktivitu Seveřanů jako kolonistů. Tento pohled 
převzala i většina starších historiků. Nebojácní vi-
kingové jsou bud nositeli bezpříkladné zkázy, nebo 
romantičtí hrdinové. Je jedno, zda byli původem ze 
Skandinávie, či Dánska, obyvatelům přepadaných 
a kolonizovaných zemí se jevili Seveřané dosti jed-
nolitě – všichni přijížděli po moři, všichni byli po-
hané. Lubomír Košnar se domnívá, že právě proto, 
že nejde o souhrnné etnické jméno, ale o obecné 
pojmenování, je vhodnější užít malé v, tedy vikin-
gové, a ve své knize mu dal přednost. 

Je zajímavé, že přestože ke stejnému názoru, 
a to. že „slovo vikingové nikdy nebylo pojmenová-
ním etnografickým (kmenovým), nýbrž jen obec-
ným (tj. pojmenováním jistého typu germánských 
bojovníků, mořeplavců atd.)“, došel před dvaceti 
lety Alexandr Stich, zůstává úzus psaní stále znač-
ně rozkolísaný. 

Anna Černá, Ústav jazyka českého AV ČR 
příspěvek vyšel v časopise Naše řeč (83, 2000, 52–53 

Literatura: 
Lubomír Košnar, Severní Evropa v raném středo-
věku a vikinská expanze. Studia Mediaevalia 
Pragensia III, UK, Karolinum Praha 1992 
Alexandr Stich, Píšeme Izraelita, nebo izraelita?, 
Naše řeč 62, 1979, s. 158-161. 
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BOHUSLAV MARTINŮ A CHAR-
LES AUGUSTUS LINDBERGH 
Letos uplyne 80 let, kdy Bohuslav Martinů 
napsal skladbu La Bagare, věnoval jí pa-
mátce Linberghova přistání na Le Bourget. 

V poličském muzeu si můžete přečíst dopis ode-
slaný 28. listopadu 1927 do Paříže, kde Bohuslav 
Martinů působil. „Vážený pane Martinů! Děkuji 
Vám za Váš dopis, kterým mi sdělujete, že jste mi 
laskavě věnoval svoji hudební kompozici. Děkuji 
Vám za přání všeho dobrého. Váš oddaný Charles 
Augustus Lindbergh.“ 

Devítiminutová La Bagare (Vřava) – Allegro 
pro velký orchestr – je první orchestrální dílo, kte-
ré Martinů otevřelo bránu ke světové proslulosti. 
Jako první ji 18. listopadu 1928 uvedl ruský diri-
gent Sergej Alexandrovič Kusevickij s Bostonským 
symfonickým orchestrem. Skladba je nabita atmo-
sférou pohybu velkých mas, elánu, vřavy, návalu. 
Ale taková byla i atmosféra na Le Bourget, když na 
něm přistál Charles Lindbergh. 

Bohuslav Martinů byl jedním ze dvou set tisíc 
diváků. Charles Lindbergh jako první člověk v his-
torii přeletěl bez mezipřistání Atlantik na trase 
New York – Paříž. S letounem Spirit of St. Louis se 
mu podařilo ve dnech 19. až 20. května 1927 překo-
nat 5840 km za 33 a půl hodiny. 

Lindberghův rod pochází ze Švédska. Jeho dě-
deček, stockholmský poslanec, byl odsouzen za 
zpronevěru. Proto se v roce 1859 rozhodl pro emi-
graci do USA. Politice se věnoval i Charles Au-
gustus Lindbergh senior, aviatikův otec. Jako re-
publikánský kandidát byl zvolen do amerického 
Kongresu. 

Letec Charles Augustus Lindbergh se naro-
dil 4. února 1902 v Little Falls v americkém státě 
Minnesota. Nedokončil studia na technice, všechna 
jeho zaměstnání byla spojena s létáním, vystupoval 
v cirkuse, založil firmu pro přepravu osob a pošty, 
vystudoval vojenskou kadetku. Vrcholu slávy však 
dosáhl po slavném přeletu Atlantiku. 

Peníze a sláva bohužel přilákaly i pozornost zlo-
činců. V roce 1932 byl unesen prvorozený dvouletý 
syn, přestože s manželkou Anne Marrowou (zná-
mou spisovatelkou její nejpopulárnější knihou je 
Dar z moře) zaplatili výkupné, jejich syn byl nale-
zen mrtvý. 

Lindbergh navštívil v září 1938 i Českosloven-
sko. Se svým letadlem přistál u Olomouce, s čest-
ným doprovodem našich stíhačů pak přiletěl až do 
Prahy, kde byl slavnostně uvítán a pozván k ná-
vštěvě leteckých útvarů. 

Charles Augustus Lindbergh zemřel po naplno 
prožitém profesním i osobním životě v roce 1974 
na Havaji. 

Arnošta Vieweghová 

STĚHOVÁNÍ REYKJAVÍCKÉHO 
LETIŠTĚ 

V regionu islandského hlavního města Reykja-
víku jsou dvě letiště. Keflavík vzdálený necelých 60 
km slouží pro zahraniční lety. Letiště pro vnit-
rostátní lety je téměř ve středu Reykjavíku u Vatn-
smýri. Všem je jasné, že takovéto umístění není 
zrovna ideální pro místní obyvatele. Proto skupina 
expertů jmenovaná islandským ministrem dopravy 
Sturlou Bødvarssonen vypracovala studii, podle níž 
by bylo nejlepší letiště přestěhovat do Hólmesheiði 
u jezera Raudavatn za východním okrajem města. 

Druhá možnost, přestěhování letiště do Keflaví-
ku, se nejeví tolik ideální, vnitrostátní letecké spoje 
jsou na Islandu poměrně intenzívně využívány a 
Keflavík je více vzdálen. Náklady na přesun do 
Hólmesheiði se odhadují na 10 miliard islandských 
korun (cca 3,3 miliard korun českých). Jde totiž o 
poměrně cennou lokalitu o rozloze 134 ha, z nichž 
je asi jedna desetina rezervovaná pro Islandskou 
univerzitu. 

V současné době však není jasné, kdy a zda vů-
bec ke stěhování dojde, ministr dopravy Sturla Bø-
dvarsson ani starosta Reykjavíku Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson zatím nic bližšího nesdělili. 

red, zdroj www.icelandreview.com  

KALEIDOSKOP ZAJÍMAVOSTÍ 

CHARLES AUGUSTUS LINDBERGH, FOTO ARCHIV SL 
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OSLAVY SLUNOVRATU 
V okamžiku, kdy se Slunce přikloní na své dráze nejblíže 
Zemi, a dosáhne tak nejsevernějšího bodu své dlouhé ces-
ty, začíná u nás astronomické léto. Během tohoto období, 
které je označováno jako letní slunovrat, se nikdy v noci 
úplně nesetmí. Objevuje se tzv. astronomický soumrak, na 
první pohled noc, ale hvězdy jsou vidět špatně. Lidé si mo-
hou užívat, aniž si to možná mnoho z nich uvědomuje, 
nejdelšího dne v roce. Vzniká tak prostor pro oslavy pří-
chodu léta, známě severské Midnight Sun. 

OSLAVY SLUNOVRATU V MINULOSTI 
Lidé odedávna uctívají slunce v den letního slunovratu, čímž mu 

chtějí vyjádřit úctu a radost z úrody a sklizně. Léčivou sílu Slunce, 
která vrcholila v den slunovratu, si vážili v minulosti i Keltové. Tato 
moc byla spojována s uzdravující silou vody. Oltáře zasvěcené Slun-
ci se proto často nacházely v blízkosti pramenů a studní. Tyto svaty-
ně byly podle některých archeologů umísťovány do krajiny na zákla-
dě astronomických poznatků a byly často součástí hradiště. Pokud 
dáváte přednost klidnějším oslavám, proč neuctít Slunce v den slu-
novratu návštěvou keltské vesnice či hradiště. Zkuste se brzy ráno 
pozorně dívat. Nevychází slunce někde nad vchodem do valů či nad 
místem, kde stála před tisíci lety svatyně? 

Podle keltských tradic se v noci v den letního slunovratu pálily 
na nejvyšších kopcích posvátné ohně, podobně jako v současné do-
bě v noci, kdy se upalují čarodějnice (tzn. 30. dubna). Oslavy prová-
zely tance okolo ohňů, rozhazování uhlíků po polích pro zajištění 
dobré úrody a žehnání dobytku zapálenými bylinami. Po příchodu 
křesťanství byly oslavy slunovratu pokládány za pohanské, a tak by-
ly nahrazeny svátkem svatého Jana Křtitele (24. června), který se 
stejně jako slunovrat slavil pod širou oblohou. 

SLUNOVRAT - VÝJIMEČNÁ NOC 
Svatojánská noc, jak se tento magický čas mezi 21. a 22. červnem 

nazývá, v sobě podle českých tradic skrývá mnohá tajemství. Je to 
údajně čas, který spojuje milence, odkrývá poklady, při kterém se 
rozestupují skály a kouzla nabývají své působnosti. Traduje se, že 
během této noci vám semínko kapradí může přivolat lásku a kdy se 
díky květu kapradiny můžete stát neviditelným. Kouzlo prý působí 
ale jen v případě, že jste člověk „vyvolený“ a s úderem půlnoci na-
jdete květ kapradí vyzařující světlo, položíte ho na bílý šat, do které-
ho jej necháte spadnout. Květ, který bude nosit „vyvolený“ na těle, 
mu zajistí neviditelnost a schopnost porozumět řeči zvířat, ptáků 
a stromů. Podle českých pověstí se o Svatojánské noci v lesích, na 
lukách a také v blízkosti bažin mohou prohánět bludičky a lesní 
panny. Pokud jste člověk, který má dobré srdce, bludičky a lesní 
panny vám neublíží a můžete být svědkem jejich tance. Pokud jste 
ovšem člověk závistivý a zlý, hrozí vám nějaká nepříjemnost nebo 
dokonce smrt. K této noci se vztahuje řada dalších pověr a je na kaž-
dém z nás, zda v ně uvěří. 

MIDNIGHT SUN VE FINSKU 
Jedním z nejpopulárnějších svátků ve Finsku je Midnight Sun 

ohlašující příchod několika vzácných teplých dní v roce a také 
okouzlujících a nekonečných bílých nocí. Půlnoční slunce září 
v některých oblastech Finska až po dobu 73 dní, a to od 17. května 
do 28. července. Finové se na tento svátek těší dlouho předem 
a zasvěcují ho zábavě a bohatýrskému veselí. Během nejdelšího dne 

v roce se finská města vylidní, li-
dé se uchylují do přírody a spo-
lečně oslavují příchod půlnočního 
slunce. Aby si vše mohli pořádně 
vychutnat, slaví tento svátek o ví-
kendu nejbližšímu ke svátku sva-
tého Jana. V letošním roce tak 
připadají oslavy na 23. a 24. červ-
na. Kdo může, ten vyjede z města 
a s přáteli popíjí, hoduje, zpívá 
a tančí. Na vyvýšených místech se 
o půlnoci zapaluje obrovská vatra 
dřeva. Typická vatra se v minu-
losti stavěla z dřeva člunů a ko-
lem ohně se shromažďovala rodi-
na společně s přáteli. Ten, na ko-
ho se po zapálení vatry otočil 
kouř, si mohl být podle pověr jist, 
že již brzy najde svůj ideální pro-
tějšek. Kolem ohňů se dnes ale 
spíše zpívá, aby i ostatní věděli, že 
také vy oslavujete, bavíte se 
a užíváte si. Krátké severské léto 
je prostě zapotřebí pořádně přiví-
tat. Součástí této každoroční zá-
bavy je i pobyt v sauně. Hned rá-
no se sauny roztopí a Finové sem 
přijdou načerpat energii a teplo, 
aby tuto studenou letní noc ve 
zdraví přežili. 
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OSLAVY JÁNI V LOTYŠSKU 
V Lotyšsku vrcholí třídenní oslavy léta, nazvané 

Jáni, v noci 23. června. Tato Svatojánská noc s se-
bou přináší jedny z nejbouřlivějších oslav v zemi 
a nikdo nechodí spát, aby nezmeškal východ Slun-
ce. Oslavy probíhají u obrovského ohně, děvčata 
uvijí věnečky z polního kvítí a každý chlapec jmé-
nem Jánis dostane korunu z dubového listí. Vše 
doprovází zpěv písní, které se zpívají pouze tuto 
noc. Po východu slunce musí všichni muži naská-
kat do nejbližšího jezera či řeky. Každý si jistě do-
káže představit, jak vydatné je v danou chvíli po-
vzbuzování žen. Společně pak všichni pozdraví vý-
chod slunce a ranní rosou, která má tohoto jitra 
blahodárné účinky, si skropí tvář. 

OSLAVY VE STONEHENGE 
Přes pět tisíc let starý kamenný chrám Stone-

henge v Anglii láká po celý rok mnoho návštěvníků. 
V den letního slunovratu míří k této svatyni tisíce 
lidí, kteří zde společně vyčkávají východu slunce. 
Lidé si v dávných dobách všimli, že slunce v tento 
den začíná ztrácet sílu, a tak se mu snažili pomoci 
ji udržet například zapalováním ohňů či konáním 
různých rituálů. Zajímavostí je, že když oheň vyha-
sl, skákali do žhavého popela v ohništi, což jim mě-
lo přinést štěstí a zdraví v příštím roce. Oslavy jsou 
provázeny bubnováním, zvuky píšťal, oslavnými 
ceremoniály a veselím. 

SLUNOVRAT NA SLOVENSKU 
Také na Slovensku probíhají v den letního slu-

novratu oslavy, ovšem je nutné podotknout, že po-
stupem času ztrácejí na síle. Právě v tento čas Slun-
ce představované bohem Dažbogem, synem Svaro-
govým, dospěje ke svému vrcholu v pouti oblohou. 
Na počest přicházejícího léta, které umožní dozrání 
plodů, se lidé scházejí a oslavují dva živly – oheň 
a vodu. Konají se slavnostní obřady, lidé skáčou 
přes oheň a mohou se účastnit nočních koupelí. 
Tradičním způsobem – třením dřeva – zapalují 
ohně. Čtyři z těchto ohňů směřují na světové stany 
a jeden hlavní je uprostřed. Oslavy končí tradičně 
až po východu Slunce. 

 

LETOŠNÍ MIDNIGHT SUN V PRAZE 
Jedním z největších svátků ve Finsku je Mid-

night Sun, oslava nezapadajícího slunce. Finlandia 
Vodka, jedna z předních finských značek, chce tyto 
oslavy přinést také do České republiky a tak vyvolat 
náladu a atmosféru podobnou té, která je v tomto 
období ve Finsku. 

Účastníci se zajímavým a zábavným způsobem 
dozvědí více o severských tradicích, které jsou spo-
jené s tímto svátkem. Na první pohled si možná 
řeknete, že to nebude možné, vždyť nám chybí to 
nejdůležitější z celé slavnosti – nikdy nezapadající 
slunce. Ale pojďte s námi trochu popustit uzdu své 
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fantazie a podniknout s přáteli výlet do přírody a užijte si 
nejdelšího dne v roce. Zvláštní význam při letních oslavách 
ve Finsku má oheň. Díky němu se živí tvorové zbaví všeho 
nečistého, co se v nich nashromáždilo během temného zim-
ního období a zároveň jim dodá ochranu pro právě přichá-
zející čas. I lidé věří v moc tohoto přírodního živlu a často 
jej symbolicky přeskakují. Oheň se stane hlavním symbo-
lem oslav Midnight Sun 2007 také v České republice. 

Velká oslava Midnight Sun se v České republice uskuteč-
ní ve čtvrtek 28. června, nedaleko Smíchova, na Císařské 
louce v Praze. Na tento večer je pro vás od 21 hodin připra-
ven program severské hudby, nordických tanců, ohnivých 
efektů, nebude chybět malé překvapení, a jedinečné projek-
ce. 

Z hudebního programu se můžete těšit na vystoupení 
skupiny Koop (jazzová kapela, jejíž popularita prudce roste 
a která své písně oživuje současnou elektronikou), finského 
DJ Jori Hulkkonena, kapelu Skyline nebo seskupeni Bratři 
Orffové (pražsko-krnovská skupina pohybující se na hranici 
mezi folkem a elektronikou vás potěší originální hudbou 
a krásnými texty). Nebudou chybět také drinky z Finlandia 
Vodky, které k oslavám neodmyslitelně patří. Nejznáměj-
ším z nich je Caipiroska – oficiální drink letošní oslavy 
Midnight Sun. 

CAIPIROSKA 
Zrození Caipirosky se datuje do roku 1992, kdy se 

v Laponsku na severu Finska sešla skupina barmanů, kteří 
se pokoušeli namíchat originální letní drink. A právě tehdy 
vznikla Caipiroska. V této době ještě nikdo nemohl tušit, že 
se tento koktejl připravovaný z Finlandia Vodky, čerstvých 
limetek a hnědého třtinového cukru stane hitem po celém 
světě. Kombinace těchto tří přísad vytvořila vyváženou 
osvěžující a jemnou chuť. Mnoho lidí si Caipirosku oblíbilo 
také proto, že je ji možné připravit prakticky ze všech druhů 
Finlandia Vodky a postup přípravy tohoto drinku zvládne 
i úplný začátečník. Nejprve rozmačkáme limetku se 2 lžič-
kami třtinového cukru. Přidáme drcený led a přilijeme 4 cl 
Finlandia Vodky. K zabarvení drinku můžeme použít sirup. 
Dobře promícháme a na závěr dosypeme drceným ledem. 

podle materiálů Finlandia Vodky  
a agentury AMI Communication 

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ VE FINSKU 
Globální oteplování se projevuje i v severském Finsku. 

Jedním z důkazů je skutečnost, že finský myslivecký svaz 
odložil začátek letošní lovné sezony na medvědy ze srpna na 
září. Zdůvodnil to tím, že při nebývale vysokých letních tep-
lotách se lovečtí psi příliš potí, takže při lovu trpí 
a nesoustředí se. 

Karelský medvědí pes, který byl vyšlechtěn speciálně 
pro lov medvědů a losů, má zvlášť hustou srst. V horkých 
dnech tito psi jen těžce dosahují plného výkonu, protože se 
jejich těla přehřívají. Pak ztrácejí koncentraci a stopu. Právě 
z tohoto důvodu loni finští psi selhali, když měli v rakousko
-německém prostředí vyčenichat proslulého medvěda Bru-
na. Toho pak nakonec skolil náhodný střelec. 

Lidové noviny, 19. dubna 2007 
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FILM BEOWULF: KRÁL BARBAR Ů 

Filmové sci-fi a fantasy. Krvavý příběh o bitvě 
válečníka Beowulfa s obrem Grendelem. V této 
moderní verzi anglosaské epické báje vede nor-
ský hrdina Beowulf (Gerard Butler) svou druži-
nu na pomoc starému příteli, dánskému králi 
Hrothgarovi (Stellan Skarsgård), jehož králov-
ství je pustošeno Grendelem (Ingvar Sigu-
rdsson). Bouřlivý příběh o pomstě, loajalitě, 
soucitu a odpuštění. Údajně jedna z legend, kte-
rá inspirovala J. R. R. Tolkiena ke knize Pán 
prstenů. 

Troll jménem Grendel (Ingvar Sigurdsson) pustoší 
království jemuž vládne – dříve pyšný, nyní zhrzený – 
dánský král Hrothgar (Stellan Skarsgård). Troll je moc-
ný a nedá se polapit. Jedné krvavé noci dokázal pobít až 
desítky válečníků. Království pomalu podléhá, spolu se 
svým pánem, jenž se čím dál víc utápí v alkoholu, na-
prosté bezmoci a zoufalství… 

Na pomoc proto přijíždí legendární norský hrdina 
Beowulf, aby se spolu se svou statečnou a mnohými 
bitvami zocelenou družinou utkal s obrovitým trollem, 
který již nespočet dlouhých nocí terorizuje království je-
ho starého přítele Hrothgara. Jenomže trollovo počínání 
není bezdůvodné. Beowulf totiž po čase zjišťuje, že 
Grendelův otec byl před lety Hrothgarem zákeřně zabit, 
kvůli malichernosti – kradl ryby. Tohle a mnohem více 
mu prozradí tajemná čarodějka Selma (Sarah Polleyo-
vá), jež sama skrývá s trollem nejedno nemalé tajemství. 
Zastaví Beowulf zákeřného trolla, jehož msta nezná kon-
ce, jednou provždy? A nebo pochopí, jaká křivda na něm 
byla spáchána a rozhodne se mu pomoci? 

Režisér Sturla Gunnarsson, jenž se doposud věnoval 
převážně televizní tvorbě, nepojal první část anglosaské 
hrdinské básně (existuje ještě druhá část, v níž Beowulf 
bojuje s ohnivým drakem), která je základním pilířem 
britské literatury, jako velkolepou akční fantasy podíva-
nou, nýbrž jako realistické, komornější a poetické vyprá-
vění, jehož největší předností je především syrově chlad-
ná atmosféra, díky níž vás příjemně mrazí pod kůží při 
každém kroku našich hrdinů a při každém kamerovém 
přeletu krajinou. Ta je docílena nejen úchvatnými sever-
skými scenériemi a velmi vítaným nehollywoodským 
pojetím, ale také skvostným hudebním doprovodem, 
kterému nesahají po kotníky ani ty nejambicióznější his-
torické velkofilmy posledních let. V tomto směru zkrát-
ka Beowulf opravdu exceluje, avšak v jiných ohledech 
bohužel zcela selhává. 

red, zdroj recenze Jana Klímy na atlas.cz 
foto – oficiální webové stránky filmu 

Původní název: Beowulf & Grendel, Kanada / Island / 
Velká Británie, 2005, 103 min, režie: Sturla Gunnars-
son, scénář: Andrew Rai Berzins, hrají: Gerard Butler, 
Sarah Polleyová, Stellan Skarsgård, Mark Lewis, Ed-
die Marsan, Steindór Andersen, Gunnar Eyjólfsson. 
Vyšlo v dubnu 2007 na DVD u firmy Magic box, pro-
dejní cena na Internetu 350 až 400 Kč. 

FILMOVÝ KOUTEK 
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MARGARETA STRÖMSTEDTO-
VÁ: ASTRID LINDGRENOVÁ 
Předloni uběhlo dvě stě od narození dán-
ského pohádkáře Hanse Christiana Ander-
sena, loni sto let od úmrtí norského drama-
tika Henrika Ibsena a letos nás čeká další 
kulaté severské literární výročí: 14. listopa-
du by se dožila sta let švédská spisovatelka 
Astrid Lindgrenová.  

Toto výročí u nás už koncem minulého roku 
předznamenalo vydání biografie Lindgrenové, kte-
rou napsala Margareta Strömstedtová a pro nakla-
datelství Albatros do češtiny převedla Jarka Vrbo-
vá. Mimo jiné se v něm dočteme, že život slavné 
autorky roztomilých, kouzelných dětských knížek 
nebyl ani zdaleka tak idylický, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Prožila sice velmi šťastné dět-
ství v jihošvédském kraji Småland, poblíž městečka 
Vimmerby (kde se mimochodem zhruba o půl sto-
letí později usadil její jmenovec, spisovatel Torgny 
Lindgren), ale v dospělém věku musela řešit řadu 
obtížných, složitých situací. Například, když se jí 
v osmnácti letech narodilo nemanželské dítě – 
dlužno dodat, že to bylo v době, kdy něco takového 
společnost ještě považovala za neomluvitelný po-
klesek – či když vypukla druhá světová válka, která 
se Švédsku sice vyhnula, ale jeho obyvatele přesto 
silně poznamenala. Právě těmito méně idylickými 
zkušenostmi si patrně můžeme vysvětlit skuteč-
nost, že ve spisovatelčiných knížkách občas zazní-
vají i temnější, melancholičtější tóny, objevuje se 
v nich téma smrti a vystupují tolkienovsky superzlé 
nadpřirozené bytosti, jako je tomu například 
v Bratřích Lví srdce. 

Zatímco životní osudy Lindgrenové byly občas 
klikaté a komplikované, její literární dráha naopak 
bez přerušení stále strmě stoupala. Pokud ovšem 
nepočítáme drobné škobrtnutí na samém jejím za-
čátku, roku 1944, kdy největší švédské nakladatel-
ství Bonniers neprozřetelně odmítlo autorčinu pr-
votinu o sympatické uličnici Pipi Dlouhé punčoše. 
Důvodem tohoto (pro nakladatele) osudového 
omylu byly obavy, že by si děti z nekonvenčně se 
chovající hrdinky mohly brát špatný příklad. Když 
pak Pipi přece jen vyšla – v konkurenčním, teprve 
začínajícím nakladatelství Rabén a Sjögren, které 
jen díky ní přežilo –, ve Švédsku se na toto téma 
rozpoutala bouřlivá celospolečenská debata. V ně-
kterých, autoritářštějších zemích spisovatelka svou 
tvorbou vzbuzovala silné emoce ještě dlouho poté. 
Strömstedtová se zmiňuje, že v roce 1975 v bývalé 
NDR vyloučili jednu učitelku ze zaměstnání za to, 
že ve třídě četla dětem právě z této „inkrimi-
nované“ knížky. Ostatně na růžích ustláno asi Pipi 
zpočátku neměla ani u nás, vezmeme-li v úvahu, že 
česky poprvé vyšla až s třicetiletým zpožděním. 

Životopis Astrid Lindgrenové doplňují četné 
ukázky z její tvorby a korespondence, citáty 
z dobového tisku, bohatý ilustrační materiál, 
rejstřík a bibliografie spisovatelčiných děl a jejich 
českých překladů. Přestože kniha pro nezasvěcené-
ho, přesněji řečeno nešvédského čtenáře místy 
snad až příliš zachází do detailů, jistě si najde své 
příznivce. Zaujme především ty, kdo Lindgrenovou 
byli „odkojeni“ a dnes, kdy už jsou dospělí, dosud 
nostalgicky vzpomínají na rozpustilou Pipi, Karku-
lína ze střechy či děti z Bullerbynu. 

Zbyněk Černík 

CENA SEVERSKÉ RADY 2007 
Kromě řady ná-
rodních literár-
ních ocenění kaž-
doročně udělova-
ných v jednotli-
v ý ch  z em í ch 
Skandinávie exi-
stuje i jedno, kte-
ré je společné pro 
celý sever Evropy. 
Jmenuje se Cena 
Severské rady 
a díky své prestiž-
nosti a v nepo-
slední řadě i fi-
nanční zajímavos-
ti – jde o částku ve 
výši 350 000 dán-
ských, 430 000 švédských či 1 300 000 čes-
kých korun – se těší velké úctě spisovatelů, 
kritiků i čtenářské veřejnosti. 

Šanci na její získání mají nejenom díla psaná 
v pěti hlavních severských jazycích – švédštině, 
norštině, dánštině, islandštině a finštině – ale i ve 
faerštině, laponštině či eskymáčtině (smím-li pou-
žít těchto politicky nekorektních označení). Jejím 
prvním nositelem se v roce 1962 stal Eyvind John-
son, shodou okolností zároveň poslední švédský 
laureát ceny Nobelovy. Také autoři, kteří jí byli po-
ctěni v následujících pětačtyřiceti letech, byli ves-
měs známí, zkušení a zavedení tvůrci. Za všechny 
jmenujme například Švédy Per Olofa Sundmana, 
Pera Olova Enquista, Görana Tunströma, Saru Lid-
manovou a Kerstin Ekmanovou, Nory Johana Bor-
gena, Tarjei Vesaase, Herbjörg Wassmoovou a Lar-
se Saabyeho Christensena, Dány Klause Rifbjerga 
a Dorrit Willumsenovou nebo Finy Väinö Linnu 
a Kariho Hotakainena. 

Loni cenu získal Švéd Göran Sonnevi, a jelikož 
se obvykle podle nepsaného pravidla uplatňuje 
princip „rotace“ jednotlivých národů, porota všech-
ny překvapila, když i letos vybrala spisovatele, 
přesněji řečeno spisovatelku ze Švédska: Saru 

KNIŽNÍ KOUTEK • Z KULTURY 

SARA STRIDSBERGOVÁ 
FOTO: ANNIKA VON HAUSWOLFFOVÁ 
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Stridsbergovou. Nebylo to však překvapení jediné: 
Stridsbergová totiž patří k mladší generaci, je jí 
čtyřiatřicet let a kniha, za kterou byla odměněna, 
nazvaná Fakulta snů (Drömfakulteten), je jejím te-
prve druhým publikovaným dílem. 

Své rozhodnutí porota mimo jiné odůvodnila 
takto: „Jde o zanícený mnohovrstevný román… 
Stridsbergová v horečně pulzující próze mísí doku-
mentární materiál s volnou fikcí… Její román před-
stavuje palčivé zúčtování s různými utlačovacími 
mechanismy, které se uplatňují ve společnosti…“ 

Spisovatelku zjevně zajímají tak či onak výji-
mečné ženy. Její prvotina pojednávala o první 
skandinávské pokořitele Lamanšského průlivu Sal-
ly Bauerové, protagonistkou oceněného díla je Va-
lerie Solanasová, militantní feministka, která se 
proslavila tím, že se v šedesátých letech minulého 
století pokusila zastřelit Andyho Warhola a v téže 
době vydala manifest SCUM, což je zkratka anglic-
kého výrazu „the Society for Cutting up Men“ ne-
boli Společnost pro rozřezávání mužů. Solanasová 
ve svém opusu vykreslila příslušníky mužského po-
hlaví jako podřadné a zbytečné bytosti 
a prezentovala svůj sen o světě, jenž by byl těchto 
parazitů zbaven a kde by zůstaly jenom ženy. 

Stridsbergová, která mimochodem zmíněný 
manifest přeložila do švédštiny a opatřila obdivnou 
předmluvou a se svou hrdinkou se zjevně do znač-
né míry ztotožňuje, přiznává, že udělení Ceny Se-
verské rady bylo překvapením i pro ni samu. 
„Seděla jsem na pohovce a kojila syna, když mi za-
volali,“ říká. „Myslela jsem, že si ze mě dělají legra-
ci,“ dodala. Vzhledem k postoji, jaký zaujímá 
k mužskému plemenu, nelze vyloučit, že započatá 
řada překvapení se ještě neuzavřela a bude pokra-
čovat během předávání ceny, které proběhne 
v říjnu tohoto roku v norském Oslu. 

Zbyněk Černík 

DÁNSKO-BRITSKÝ FILM 
RED ROAD 

Od 5. dubna 2007 se v českých kinech promítá 
dánsko-britský film Red Road. Jackie pracuje jako 
operátorka bezpečnostního kamerového systému 
CCTV, jehož kamerami je skotské Glasgow neustá-
le monitorováno. Svou povinnost chránit lidi, které 
zná pouze z obrazovek, bere velmi vážně, sama si 
však drží všechny od těla. Její uzavřený život má 
svůj klid a řád – až do chvíle, kdy na monitoru za-
hlédne muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy 
neuvidí. Nemá na výběr, je nucena ho konfronto-
vat. 

Red Road je prvním ze série tří filmů z projektu 
Advance Party, kdy bylo třem režisérům zadáno 
vytvořit scénáře, ve kterých figurují stejné postavy. 
Projekt inicioval Lars von Trier. Filmy tří různých 
režisérů spojuje stejných devět postav, stejné kulisy 
skotského Glasgowa, stejný rozpočet, stejný počet 
natáčecích dní a stejná technika záznamu. Kromě 
toho, že se děj odehrává ve Skotsku, mohli autoři 
příběhy umístit kamkoliv a postavy zasadit do libo-

volného sociálního a etnického prostředí. Životní 
příběhy postav mohou být rozpracovány, vztahy 
mezi nimi provázány, mohou mít dobré i špatné 
stránky. Lze také připsat vedlejší postavy, jestliže 
se pro ten který film hodí. 

Proč jít na tento film? „Téma pomsty 
a odpuštění bylo zpracováno snad už tisíckrát, ale 
ve filmu Red Road si režisérka dokázala najít origi-
nální způsob, jak toto věčné téma převyprávět zno-
vu a zase jinak. A velmi originálně. Civilní, ale při-
tom velmi rafinovaný snímek nedá divákovi nic za-
darmo. Mozaika složená ze záběrů z průmyslových 
kamer, ponurých obrazů skotského Glasgowa 
a opatrných dialogů, které jen v náznacích přešla-
pují kolem tušené dávné tragédie. Své poslední ta-
jemství vydá jako správná mozaika až na konci, aby 
tak donutila diváka odstoupit, znovu se podívat na 
celý příběh a pochopit pravý smysl všech těch 
předchozích dílků. Red Road je prvním ze série tří 
filmů z projektu Advanced Party, který inicioval 
Lars von Trier. Všechny tři filmy spojuje stejných 
devět postav, které v nich vystupují. Zajímavý způ-
sob, jak dále rozvíjet legendární Dogma,“ napovídá 
Radim Habartík z firmy Aerofilms, která snímek 
připravila do distribuce. 

podle materiálů Aerofilms 

Red Road - VB / Dánsko, 2006, 113 minut, anglic-
ká verze, české titulky, premiéra: 5. dubna 2007, 
konec monopolu 2014, v distribuci 3 kopie 35 mm 
Scénář a režie: Andrea Arnoldová, kamera: Rob-
bie Ryan, zvuk: Chris Sinclair, střih: Nicolas 
Chaudeurge, produkce: Carrie Comerford, hrají: 
Kate Dickieová, Tony Curran, Martin Compston, 
Natalie Pressová 
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OZVĚNY TŘICETILETÉ VÁLKY 

Ďáblova bible, největší kniha světa, osmý 
div světa, jak bývá Codex gigas nazýván, je 
foliant natolik tajuplný, že se příběh knihy 
prolíná s osudy celé Evropy. Především s 
časy třicetileté války. Osud Ďáblovy bible, 
její dodnes nevysvětlený způsob vzniku ve 
zdech podlažického gotického kláštera ma-
puje seriál Karla Moudrého v Českém roz-
hlase Leonardo. 

V současné době vrcholí přípravy na zapůjčení 
Ďáblovy bible (Codexu gigas) do České republi-
ky. Po náročné restauraci a digitalizaci, kterou na-
konec provedli sami Švédové, by se měla kniha bě-
hem léta přesunout do České republiky a k vidění 
bude na několik měsíců trvající výstavě v pražském 
Klementinu. Termín zatím nebyl přesně určen, 
z dobře informovaných zdrojů se podařilo zjistit, že 
se tak stane v druhé polovině září. 

O připravované zápůjčce jsme v našem časopise 
psali již v loňském roce. Po skončení pražské výsta-
vy bude bible vrácena do Švédska. Jak nám sdělil 
chrastenský starosta Tomáš Vagenknecht, celá vý-
stava by se měla na čas přesunout do místního mu-
zea ve východočeské Chrasti, možná přímo do kos-
tela sv. Markéty v Podlažicích. 

Doprovodná výstava bude možná zajímavější 
než vlastní Codex gigas, měla by totiž obsahovat 
i faksimile většiny stránek foliantu, zatímco původ-
ní kniha bude na výstavě v Klementinu otevřena na 
jediné stránce (hádejte na které) a pochopitelně 
v ní listovat nepůjde. A propo, zajeďte se podívat 
do Muzea v Chrasti, uvidíte tam model bible v pů-
vodní velikosti, v klidu, tichu, bez ochranky a mož-
ná se zajímavým výkladem místního muzejníka pa-
na magistra Schütze. 

Máme se tedy na co těšit. Drobné peripetie však 
nastaly a nastávají stále. Například se nepodařilo 
sehnat žádnou pojišťovnu, která by byla ochotna 
tento obrovský foliant o váze 75 kilogramů pojistit, 
takže se nakonec musela zaručit naše vláda. Ve 
Švédsku, jak nám napsala naše spolupracovnice 
Jana Witthed z Göteborgu, také stále panují jisté 
obavy, zda budeme chtít knihu vrátit. Přece jen se 
do Švédska nedostala zrovna legální cestou. 

Spis vznikl za dodnes nepříliš jasných okolností 
v podlažickém klášteře poblíž Chrasti na Chrudim-
sku. Legenda tvrdí, že celou knihu, ve které je la-
tinsky vepsána bible – Starý i Nový zákon, Kosmo-
va kronika česká, a řada dalších traktátů, např. ka-
lendář s nekrologiem, seznam bratří podlažického 
kláštera, zaklínadla a různé dobové záznamy, na-
psal za jedinou noc jeden mnich – prý aby odčinil 
neskutečné hříchy. Protože to nemohl stihnout, po-
zval si na pomoc samotného ďábla. Ten je za od-
měnu vyobrazen jako „čertovské miminko“ na listu 
290. Dlouho se také tradovalo, že tento foliant mu-

sel zadlužený klášter zastavit. Nebude zřejmě prav-
dou, že klášter byl zadlužený, naopak v té době za-
žíval období rozmachu – zřejmě proto se mu nedo-
stávalo peněz na nákup dalších pozemků a nemovi-
tostí. 

Časem se Codex gigas dostal až na dvůr Rudolfa 
II. Čeští stavové, kterým panovník poměrně hodně 
peněz dlužil, pořídili za třicetileté války soupis 
vzácných uměleckých děl a drahého majetku ve 
vlastnictví panovníka. Tento soupis zřejmě někdo 
za tučný peníz prodal Švédům, protože ti, když se 
dostali na Pražský hrad, věděli přesně, co naložit 
a co odvézt do Stockholmu. Dokonce si na některá 
díla přivezli už předem připravené dřevěné bedny 
vyrobené přesně na míru. Tak se do Švédska dosta-
la velká spousta památek, soch (nejznámější jsou 
Vriesovy sochy z Valdštejnské zahrady v Praze, je-
jichž originály najdete v královském zámku Drott-
ningholm na okraji Stockholmu) ale i knih a jiných 
vzácností. Nejznámější knihou je v dnešní době 
zřejmě Codex gigas, který se po téměř 360 letech 
vrací na čtvrt roku do Prahy. 

Další poměrně známou ukradenou knihou je 
tzv. Stříbrná bible (Codex argenteus) zčásti 

PODLAŽICKÉ A OLOMOUCKÉ STOPY VE ŠVÉDSKU I V PRAZE 

CODEX GIGAS, UKÁZKA STRÁNKY S VYOBRAZENÍM ĎÁBLA, 
STOCKHOLM, KRÁLOVSKÁ KNIHOVNA, A 148, FOL. 290R, 
PRVNÍ ČTVRTINA 13. STOLETÍ, REPRODUKCE DĚJINY ČESKÉ-

HO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ I/1 (ACADEMIA PRAHA 1984, S. 
115). 



Severské listy 2/07 - 29 

umístěná v uppsalské univerzitní knihovně Caroli-
na Rediviva. Ta ale není původem česká, vznikla již 
v 6. století v Ravenně (kolem roku 520) a obsahuje 
gótský překlad bible biskupa Wulfily ze 4. století. 
Z původních 336 listů se podařilo zrestaurovat 188. 
Jeden list je uložen v Německu, byl v roce 1970 ob-
jeven v katedrále Speyer. Obsahem je překlad vý-
znamné části čtyř evangelií. Bible byla kořistěna 
poměrně dlouhou dobu, Rudolf II. jí však údajně 
koupil poté, co byla v 16. století objevena v bene-
diktýnském klášteře Werden nad řekou Ruhr po-
blíž německého Essenu. Švédové nikoliv, ti si jí od-
vezli bez ptaní. 

Ani další osudy rukopisu nebyly nezajímavé, 
poté co ukořistěnou bibli přivezli do Stockholmu, 
byla uložena v knihovně královny Kristýny. Po je-
jím odstoupení v roce 1654 ji získal jeden z jejích 
knihovníků, holandský učenec Izák Vossius. Ten 
rukopis odvezl do Holandska, kde jej od něj v roce 
1662 koupil švédský hrabě Magnus Gabriel de la 
Gardie. Hrabě jej roku 1669 věnoval uppsalské uni-
verzitě, před tím však nechal bibli ve Stockholmu 
svázat do stříbrných desek s ornamenty podle ná-
vrhu malíře Davida Klöckera Ehrenstrahla. Odtud 
tedy Stříbrná bible. 

V Královské knihovně ve Stockholmu je pod 
signaturou Theol. Mss A 144 uložen i jeden z nej-

OLOMOUCKÉ HOROLOGIUM,  DEDIKAČNÍ  OBRAZ, 
STOCKHOLM, KRÁLOVSKÁ KNIHOVNA THEOL. A 144, FOL. 
34V, 1136, REPRODUKCE DĚJINY ČESKÉHO VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ I/1 (ACADEMIA PRAHA 1984, S. 115). 

CODEX ARGENTEUS, EVAGELIUM PODLE MARKA, VII. 3. 
UPSALA, UNIVERZITNÍ KNIHOVNA CAROLINA REDIVIVA, KO-
LEM ROKU 520, REPRODUKCE Z HTTP://MEK.OSZK.HU 

krásnějších iluminovaných rukopisů ze Zdíkova 
skriptoria, je vyzdoben malířem Hildebertem a je-
ho pomocníkem Ewervinem. Jedná se o tzv. Olo-
moucké horologium (Horologium olomucense) 
– bohoslužebnou knihu z roku 1136. Do Švédska se 

tato kniha dostala také za třicetileté války, neboť 
v roce 1642 se švédská vojska zmocnila Olomouce 
a při následném rabování utrpěla olomoucká kapi-
tulní knihovna značné ztráty. 

Podle kurátorky sbírky středověkého umění Ar-
cidiecézního muzea (Muzeum umění Olomouc) 
Mgr. Jany Hrbáčové se pravděpodobně podaří Olo-
moucké horologium zapůjčit a vystavit na připra-
vované výstavě dochovaných památek z doby bis-
kupa Jindřicha Zdíka v roce 2009.  

Olomoucký biskup Jindřicha II. zvaný Zdíka byl 
jedním z největších českých vzdělanců. V Olomouci 
založil skriptorium, v němž vzniklo nejméně deset 
dochovaných rukopisů. V nově zrekonstruovaném 
Arcidiecézním muzeu, v prostorách paláce z 12. 
století, je umístěn panel věnovaný Zdíkovi. 

Michael Stanovský 

Za spolupráci děkujeme Karlovi Moudrému, autorovi 
seriálu Za tajemstvím Ďáblovy bible pravidelně vysíla-
ném ČRo Leonardo - i naší brněnské spolupracovnici Ar-
noště Vieweghové. 
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M. HEJKALOVÁ: FIN MIKA WALTARI 
V havlíčkobrodském nakladatelství Hejkal 
vyšla česká monografie nejznámějšího fin-
ského autora 20. století Miky Waltariho, 
proslulého především románem Egypťan 
Sinuhet. Napsala ji známá překladatelka 
Markéta Hejkalová. 

Česká překladatel-
ka, spisovatelka a na-
kladatelka Markéta 
Hejkalová se vydáním 
své knihy Fin Mika 
Waltari natrvalo zapi-
suje do finské literár-
ní historie tím, že píše 
vůbec první biografii 
tohoto spisovatele. 
Není tak zarážející, že 
k tomuto chvályhod-
nému počinu dochází 
v naší zemi a nikoliv 
ve Waltariho mateř-
ském Finsku, kde byl 
v období své největší 
tvůrčí slávy i později 
přijímán s rozpaky – 
dílem kvůli nefinskosti jeho námětů, dílem z hle-
diska toho, že jeho próza byla nahlížena jako próza 
komerční, a dílem proto, že neměl blízko k levico-
vým kruhům. 

U nás Waltari patří naopak mezi deset nejoblí-
benějších autorů, a to z důvodů, které byly mnoho-
krát probrány jinde, bohužel však ne všichni z jeho 
čtenářů tuší něco o Waltariho kořenech a zázemí, 
mnozí navíc vůbec nevědí, že byl Fin. Autorka bio-
grafie se již léta věnuje překládání jeho děl a je tak 
obeznámena s mnoha peripetiemi jeho tvorby a ži-
vota. Sepsáním dílka zřejmě považovala za nezbyt-
né opatřit Waltariho čtenáře „klíčem“ k hlubšímu 
pochopení autorovy osobnosti. 

Toho se Hejkalová zhošťuje v čtivém a pouta-
vém textu, při jehož čtení vytahujeme ze skříně 
kostlivce v podobě Waltariho koketérií s nacis-
mem, seznamujeme se s tím, jak autor viděl při 
kratičké návštěvě Prahu. Waltari dokonce sám pro-
mluví ze záhrobí, a dotkneme se i otázky biologic-
kého otce Boženy Němcové. Jedná se o čtenářsky 
přátelskou biografii: autorka čtenáři s náležitou 
erudicí vysvětluje všechny aspekty finského kon-
textu, ve kterých by jinak sám tápal, a předmět své-
ho výzkumu podává v detailních souvislostech. 
O její znalosti Waltariho díla svědčí především to, 
že odkazuje i na texty (dosud?) do češtiny nepřelo-
žené, z nichž též v rámci díla prezentuje několik 
úryvků. Současný literární vědec by snad mohl mít 
námitek tam, kde se autorka z textu Waltariho his-
torických románů snaží dokázat něco o povaze au-
torově, nicméně z nezajímavosti rozhodně není 
možné tyto informace osočovat. Interpretace Wal-

tariho jako v podstatě grafomanského pisatele 
s neuvěřitelnou fantazií, který si do svých postav 
mnohde projektoval svá osobní selhání a který ve 
svých vyprávěních unikal z všední šedé nudné fin-
ské reality, je zajímavá a má svoji platnost. 

Netvrdím, že se s názory v biografii prezentova-
nými ztotožňuji stoprocentně – především se pak 
nemohu ztotožnit s tvrzením, že „romány se mají 
číst, ne rozebírat“ – přece si pod sebou jako aspi-
rant literární vědy nepodříznu větev! Jinak by 
podle mého názoru textu neuškodilo více přesnosti 
především formální (finská jména autorka jednou 
skloňuje, jednou ne, jednou přechyluje, jindy ne…), 
přesnosti terminologické a větší strukturní syste-
matičnosti, aby si na některých místech neprotiře-
čil, neopakoval se a nezabředával do nežádoucích 
stereotypů. 

Dílo je třeba vedle jeho nepochybné hodnoty ja-
ko „waltariovské čítanky“ ocenit jako velmi vý-
znamný, pevný a trvalý vklad do česko-finských li-
terárních a kulturních vztahů, jejichž rozvíjení se 
jeho autorka ve svém nakladatelství již dlouhou 
dobu věnuje. 

Jan Dlask  

UKÁZKA Z KNÍŽKY 
„Narodil jsem se a vyrostl v daleké severní ze-

mi,“ věta, již říká Waltariho nejmilejší literární po-
stava Mikael Karvajalka na začátku románu Krvavá 
lázeň, platí i pro autora Miku Waltariho. 

Narodit se ve Finsku je výhra v loterii, říkalo se 
na konci dvacátého století, kdy se v blahobytném 
Finsku žilo dobře i těm, kteří by v jiných částech 
světa trpěli bídou, hladem či nezaměstnaností. Ve 
Finsku se štědrý stát staral o všechno a o všechny. 
Časy se změnily a stát už dnes není tak štědrý, 
přesto si mnoho lidí dodnes myslí, že ve Finsku se 
žije tak dobře, jako v žádné jiné zemi na světě. Na-
rodit se ve Finsku je pro mnohé skutečně výhrou 
v loterii. 

Mika Waltari se ovšem narodil ve Finsku ne na 
konci, ale na začátku 20. století, a dramatický vývoj 
Finska ve 20. století ovlivnil jak jeho život, tak dílo. 
Nebýt druhé světové války, Waltari by se možná 
nestal světoznámým autorem. Takže: Bylo štěstí 
narodit se ve Finsku v roce 1908? 

 
Markéta Hejkalová: Fin Mika Waltari, naklada-
telství Hejkal Havlíčkův Brod 2007, 200 stran, 
z toho 16 stran fotografických příloh, doporučená 
cena 238 Kč, ISBN 978-80-86026-40-4 
 
Knížka byla slavnostně pokřtěna ve středu 
23. května 2007 v ostravském Domě knihy 
Librex za účasti autorky knihy Markéty Hej-
kalové, překladatele a lektora finštiny Jana 
Dlaska a šéfredaktora Severských listů Mi-
chaela Stanovského. 
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU  
Předplatné časopisu na jeden rok (4 čísla) je v České re-
publice 165 Kč (5,90 €), do zahraničí 325 Kč (11,50 €). 
Členové Severské společnosti zdarma. 
Objednávku nám pošlete na adresu administrace Sever-
ské listy, Dřenice 51, 537 01 Chrudim. Potřebujeme znát 
pouze adresu plátce a případně i adresu příjemce časopi-
su. Časopis můžete objednat také emailem na adrese 
predplatne@severskelisty.cz, telefonem na čísle 
603 538 168 nebo elektronickou cestou přes Internet na 
adrese www.severskelisty.cz/abonence. 
Další informace a pokyny k platbě Vám zašleme po přije-
tí objednávky. 
V redakci máme i omezený počet starších čísel Sever-
ských listů. Napište, zamailujte nebo nám zavolejte pro 
podrobnější informace. Starší čísla zasíláme za 20 Kč 
plus poštovné a balné. Co nám ještě zbývá naleznete také 
na Internetu na adrese www.severskelisty.cz/starsi. 
Předplatné na Slovensku vyřizuje: 
stoptime s.r.o., Kozia 17, 811 03 Bratislava 
email: stoptime@stoptime.sk, tel: +421 220 720 711, 
www.stoptime.sk. 

SEVERSKÁ SPOLEČNOST 
Kontaktní poštovní adresa: Severská společnost, 
Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15. 
Internetová adresa Severské společnosti je: 
www.severskaspolecnost.euweb.cz, 
email: info@severskaspolecnost.euweb.cz. 
 
Kontakty na vedení Severské společnosti: 
předsedkyně Marta Janíková: 
    predseda@severskaspolecnost.euweb.cz 
vedoucí jednotlivých sekcí: 
    islandska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
    norska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
    svedska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
Ostatní členové vedení email a Internet nepoužívají. 
 
ČLENSKÁ AGENDA, PŘÍSPĚVKY, ČASOPIS 
Veškerou agendu Severské společnosti včetně rozesílání 
pozvánek a členských příspěvků vyřizuje sekretářka Se-
verské společnosti Jana Kypová, tel: 234 683 555, 
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz 
Agendu brněnské pobočky vyřizuje její tajemnice  
Mgr. Věra Konrádová, tel: 543 240 728. 
Členům Severské společnosti časopis zasíláme díky dota-
cím MZV ČR zdarma v rámci jejich členství, ovšem až 
poté, co uhradí roční členský příspěvek. 
Členské příspěvky byly stanoveny Valnou hromadou v 
roce 2005 na 200 Kč ročně, studenti a senioři mají pří-
spěvky poloviční. Noví členové kromě ročních příspěvků 
platí ještě jednorázové zápisné ve stejné výši. 
 
PŘIHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Přihlášky a členské příspěvky vyřizuje sekretářka Sever-
ské společnosti Jana Kypová , tel: 234 683 555, email: 
sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz, kontaktní 
adresa: Severská společnost, Hornoměcholupská 42, 
102 00 Praha 15. Přihlášku a podrobnosti nalezne i na 
Internetu www.severskaspolecnost.euweb.cz. 
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Na rozdíl od České republiky, kde sice že-
lezniční dopravní cesta již byla oddělena od 
státního provozovatele vlaků, ale řádné kon-
kurenční prostředí ještě nevzniklo, ve Švéd-
sku tomu je jinak. Základní myšlenka je stej-
ná. Osamostatnit vlastní koleje tak, aby je 
mohl za stejných podmínek používat kdoko-
liv. Stejně jako silnice patří státu a žádnému 
dopravci, tak by dopravní cesta (vlastní kole-
je) měla být k dispozici každému. Pochopi-
telně ne zadarmo – ale za používání silnic 
také přece platíme. 

Zatímco ve Švédsku státní železnice SJ 
provozují již jen několik regionálních vláčků 
na jihu země, u nás se žádná velká konku-
rence Českým drahám zřejmě nechystá. 
Snad ještě v nákladní dopravě. Projekt RT 
Express společnosti Railtrans na provozová-
ní IC vlaků mezi Prahou a Ostravou byl odlo-
žen, lokomotivy Siemens ES64F4 český 
Drážní úřad nakonec neschválil, ač je pře-
dem doporučoval. 

Společnost Hector Rail je operátorem 
vlaků nákladní dopravy v Norsku a Švédsku 
a její první vlak byl vypraven 12. prosince 
2004. Firma provozuje lokomotivy řady Rc3, 
pronajaté od švédské státní společnosti SJ, 
a vlastní šestinápravové stroje řady 161 (ex 
El 15), které zakoupila od společnosti Malm-
trafikk AS, provozující nákladní dopravu na 
trati Kiruna – Narvik. 

V roce 2006 Hector Rail pokračoval v in-
tenzivním rozšiřování svého lokomotivního 
parku. Prvními elektrickými lokomotivami 
této firmy byly již zmiňované stroje řady El 
15, zakoupené v roce 2004 od norského do-
pravce Malmtrafikk. U Hector Rail nesou 
označení řadou 161, v provozu je nyní pět 
kusů. Od roku 2006 také nakupuje starší ra-
kouské stroje řady 1142 (ve Švédsku značené 
řadou 142). Pět klasických loni – a letos další 
vybavených rádiovým dálkovým ovládáním. 
Jako další stroje zakoupil Hector Rail dvě 
nové lokomotivy typu ES64F4-G firmy Sie-
mens. Jedná se o stroje z dodávky pro SBB 
Cargo, kterou objednatel stornoval. 

Prvním dieselovým přírůstkem této firmy 
se pak počátkem letošního roku stala loko-
motiva typu G2000, kterou výrobce Vossloh 
pod jménem „Boreas“ používal pro zkušební 
jízdy. Lokomotiva byla ve Švédsku 
v řádném provozu již celý minulý rok, 
v pronájmu ji provozovala firma TX Logistik. 

Michael Stanovský 
použity materiály Petra Štefka 

ze serveru spz.logout.cz 

NOVÉ LOKOMOTIVY VE ŠVÉDSKU 

NA SNÍMKU POŘÍZENÉM V ZASTÁVCE SALZBURG KASERN JE PŘED 
VLAKOVOU LOKOMOTIVOU 1116.115 ZACHYCEN STROJ 1142.551 
ÖBB (BUDOUCÍ 142.101 HECTOR RAIL), KTERÝ JE JIŽ OPATŘEN 
FIREMNÍMI BARVAMI HECTOR RAIL. 
 (18. ŘÍJNA 2006, FOTO KAJETAN STEINER) 

NA SNÍMKU POŘÍZENÉM 13. KVĚTNA 2007 V RAKOUSKU V LINEC-
KÝCH DÍLNÁCH JE ZACHYCEN STROJ 141.003, KTERÝ DLE ZVYKLOS-
TÍ SVÉHO NOVÉHO MAJITELE OBDRŽEL I JMÉNO „STARLING“. 
 (FOTO HORST NOWAK) 
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Zpráva z tisku: Severošvédské město Kiru-
na přestěhuje během příštích 30 let celé své 
historické centrum včetně radnice 
a starobylého kostela. Rozhodnutí o tomto 
radikálním kroku, který v moderní historii 
Švédska nemá obdoby, přijali počátkem led-
na kirunští městští zastupitelé. Stěhování je 
spojeno s rozvojem těžby železné rudy pří-
mo pod Kirunou. (HN 8. ledna 2007) 

Bezprecedentní rozhodnutí přemístit většinu 
centrálně ležících budov jinam je vynuceno jednak 
nutností přesměrovat železniční trať a jednak ne-
bezpečím spojeným s nečekaně rychlým postupem 
puklin ve zdejším skalním masívu nad rudnými do-
ly. Že se bude město muset přestěhovat je známo 
již od roku 2004, přemístění by mělo být provede-
no v následujícím desetiletí. Důl v současné době 
dosahuje hloubky 1175 m od bodu, kde těžba zača-
la, a je možné se tam vypravit na exkurzi. Železná 
ruda se však prý nalézá ještě ve více jak dvojnásob-
né hloubce. Velkou část nákladů na přesun města 
ponese podnik LKAB (ve vlastnictví státu), který 
rudu těží. Ve srovnání s jeho zisky jsou však nákla-
dy na přemístění budov údajně prakticky zanedba-
telné. 

V okolí dnešní Kiruny se ruda začala těžit už 
v roce 1647, avšak intenzivně se zdejší ložiska vyu-
žívají teprve sto let. Město Kiruna datuje své zalo-
žení rokem 1900. Název města pochází ze sámské-
ho (laponského) slova Giron, které znamená bělo-
kur, známý bílý pták žijící v severních oblastech, 
mimochodem oblíbená pochoutka na vánočním 
stole. Tento pták je také součástí znaku města, spo-
lečně se znakem železa, které symbolizuje těžařský 
průmysl, která je hlavním zdrojem příjmů pro 
město. 

Město leží na železniční trati zvané Malmba-

KALEIDOSKOP ZAJÍMAVOSTÍ 
KIRUNA SE BUDE STĚHOVAT 

nan, která spojuje norské přístavní město Narvik, 
ležící u jednoho z atlantických fjordů s přístavem 
Luleå na pobřeží Botnického zálivu. Část trati ve-
dená po norském území se nazývá Ofotbanen. 
Jedná se o nejsevernější trať ve Skandinávii. Trať 
byla budována od roku 1884 a o dva roky později 
již spojovala některá místa těžby rudy s přístavem 
Luleå. V roce 1898 byla zahájena stavba úseku do 
norského Narviku, což se na jednu stranu může 
zdát jako šílené inženýrské dílo, na druhou stranu 
je to pochopitelné, neboť Narvik, díky poloze na 
břehu moře ohřívaného teplým Golfským prou-
dem, nezamrzá, zatímco přístav na břehu Botnic-
kého zálivu je téměř půl roku nepřístupný. Oficiál-
ně byla tato část trati otevřena králem Oskarem II. 
14. července 1903. 

Na celé trati byl nejdříve parní provoz, ale hlav-
ně v pohraničním horském úseku zvládaly parní lo-
komotivy jízdu s těžkými rudnými vlaky jen s vel-
kými obtížemi. Na švédském úseku mezi Kirunou 
a norskou hranicí byl elektrický provoz zahájen 
v roce 1915, během dvacátých let byla potom elek-
trizována celá trať. Jak bylo obvyklé v celé Evropě, 
provozovatelem drážní dopravy na území daného 
státu byla vždy státní železnice a nejinak tomu bylo 
i na Malmbanan. S rychlou liberalizací železniční 
dopravy ve Švédsku se však situace začala měnit 
a dnes na této trati narazíme na nákladní vlaky ně-
kolika dopravců. Osobní vlaky dnes provozuje spo-
lečnost Connex známá i z našich krajů, vlaky jezdí 
po celé trati s tím, že na norské straně je oficiálně 
dopravcem společnost Ofotbanen. 

Kiruna je nejsevernější švédské město, má 
19 000 obyvatel, velká Kiruna (Kiruna kommun) 
pak o čtyři tisíce více, založena byla roku 1890, 
městem se stala v roce 1948, leží 145 km za polár-
ním kruhem. Je tu centrum těžařské oblasti dobý-
vající železnou rudu magnetit – údajně nejlepší na 
světě, což přináší celé oblasti nemalé bohatství. 
Městu vévodí černá hora – nepříliš krásná, jedná 

STAVĚT ŽELEZNICI V LAPONSKÝCH HORÁCH NEBYLA JEDNO-
DUCHÁ ZÁLEŽITOST.  FOTO ARCHIV SL 
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se totiž o hlušinu z dolů. Červená radnice 
s unikátní železnou zvonicí dostala v šedesátých le-
tech ocenění za nejlepší komunální stavbu. 

„Slíbila jsem Vám informace o té Kiruně. Ano, 
stěhovat se bude včetně obytných domů, kostela 
atd. Prostě celé město. Důvodem je nález nové rud-
né žíly přímo pod městem,“ píše nám naše dopiso-
vatelka Jana Witthed ze Švédska. 

Dost dlouho se diskutovalo o tom, kam se má 
město odstěhovat a jak by mělo po tomto zásahu 
vypadat. Teprve letos v lednu byla v Kiruně odhla-
sována tzv. Severozápadní alternativa, kterou vy-
vinula LKAB ve spolupráci s Andersem Wil-
helmsonem, který je jednak profesorem na Vyso-
ké škole umění ve Stockholmu a jednak má vlastní 
architektonickou kancelář. Na návrhu spolupraco-
val dr. Stellan Lundberg, majitel podniku ÅF – In-
fraplan AB, který se zabývá výstavbou infrastruk-
tur. Levnější, tzv. Severovýchodní alternativu si 
v Kiruně nevybrali. Má sice své zastánce, ale je jak-
si obyčejnější. 

Existují lidé, kteří po-
važují Anderse Wil-
helmsona za blázna. 
Bydlí totiž v řadovém 
domku v Saltsjö-
Duvnäs poblíž Stoc-
kholmu, zboural 
v něm veškeré zdi, 
takže v domě neexis-
tují místnosti, nejsou 

tam žádné dveře, dokonce ani do koupelny nebo 
do ložnic. Sprchujete se tedy, abych tak řekla, ve-
řejně… A tak děláte i vše ostatní… Samozřejmě má 
pan profesor i zastánce, kterým se to zdá kreativ-
ní a moderní. Sám o sobě říká, že chce zpochybňo-
vat tradiční architekturu a vytvořit něco co osloví 
nebo provokuje, je unikátní a jiné. Architektura je 
pro něho hra s prostorem a se světlem. Hodně se 
přimlouvá za Stockholm jako město mrakodrapů. 

Přijatý návrh bude teď podrobně zpracován 
a do konce letošního roku 2007 by měl být hotov 
definitivní projekt. 

Nejdůležitější věc, o které se musí jednat 
nejdříve, je trasa nová železnice. Stávající má být 
zrušena již roku 2012. V následujících deseti letech 
se musí přestěhovat asi 1200 lidí z centra Kiruny. 
Do roku 2050 se musí vystěhovat dalších 6000 lidí 
ze svých bytů nebo domů, což činí asi třetinu všech 
obyvatel. Ale ještě dříve je nutno přemístit centrum 
města. Většinu domů v ohrožené oblasti budou 
Švédové transportovat vcelku za pomoci velkých 
přívěsů. 

Za nejsložitější považují přesun originální rad-
nice s vysokou kovovou věží a hodinami. „Stavbu 
budeme muset rozebrat na asi šest částí a znovu ji 
postavit na místě, které pro ni najdeme na dalších 
alespoň sto let,“ uvedl mluvčí důlní společnosti 
LKAB Karl Wikström již v roce 2004. 

Podle Severozápadní alternativy by nová Kiru-
na stála asi čtyři kilometry daleko na svahu hory 
Loussavaara, zhruba v místech, kde je dnes sjez-
dovka. Nová železnice by vedla jižně od hory Kii-

runavaary, protože to je dost daleko z nového cent-
ra města, měla by se postavit podzemní odbočka se 
stanicí přímo pod centrem Kiruny. 

Nová sídliště se mají stavět u jezera Loussajär-
vi. V návrhu je projektováno také Centrum prožit-
ků, které má být postaveno uvnitř hory Loussavary. 
Měl by tu stát zasklený tropický deštný les a velké 
lyžařské středisko, které by tím pádem mohlo fun-
govat po celý rok. V plánu jsou též obchodní domy 
s pohledem do okolní přírody. Známý červený kos-
tel Kiruna kyrka z roku 1913, který připomíná tra-
diční laponskou chýši, by se měl přestěhovat dolů 
na břeh jezera a být obklopen obytnými domy. Od-
borníci pro jeho přesun doporučili stejný postup 
jako pro radnici. 

Jana Witthed, Michael Stanovský, květen 2007 

PLÁN STARÉ KIRUNY VYTVOŘIL ZNÁMÝ ARCHITEKT PER 
OLOV HALLMANS (ROKU 1894) 
 Z PROJEKTU A. WILHELMSSONA 

FUTURISTICKÉ VIZE WILHELMSONOVA ATELIÉRU 
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