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EDITORIAL 
Vážení tená i,  

léto máme za sebou, spoustu událostí také, 
všechno se nám, jako obvykle do asopisu nem že
vejít. ada lánk , zvlášt  pak aktualit, je 
k nalezení pouze na Internetu. S tím bohužel nic 
nenad láme, pln  chápu, že pro adu našich 
tená , p edevším z ad senior  a len  Severské 

spole nosti, je toto moderní elektronické médium 
obtížn  dosažitelné, u svých rodi  vidím, že z n j
mají dokonce strach. 

Do papírového vydání se tedy snažíme dát co 
možná nejvíc informací – na druhou stranu je na-
ším kritériem pro výb r lánk  jistá nad asovost.
Aby, když si asopis schováte a n co si v n m p e-
tete za rok, dva i více, jste nem li pocit, že je to 

už dávno za námi. 
V tomto asopise v nujeme zna nou ást pro-

storu záp j ce eského st edov kého foliantu áb-
lovy bible (Codexu Gigas) na výstavu v pražském 
Klementinu. Je to, myslím, událost ne-li století, 
pak ur it  desetiletí. Pravda, sama áblova bible 
mnoho spole ného se Severem nemá, pouze to, že 
ji na sklonku t icetileté války ukradla, krom
spousty jiných artefakt , švédská vojska a odvezla 
jako dar královn  Kristin . Záleží však na úhlu po-
hledu. Švédsko tehdy neznamenalo p íliš v rámci 
vzd lané a prosperující Evropy. Osvícená panovni-
ce Kristina cht la pozdvihnout hospodá skou i kul-
turní úrove  Švédska. Ber kde ber. Zcela ve stylu 
vikinských tradic zaúkolovala armádu. Na druhou 
stranu jsme si za to mohli trošku sami. Císa  Ru-
dolf druhý kdekomu dlužil, a tak eská šlechta, aby 
si svého dlužníka alespo  trochu posichrovala, u i-
nila soupis Rudolfova majetku. A n jaká dobrá du-
še prý ten seznam dala, jist  ne zadarmo, Švéd m. 
Aby se vojáci dostali lehce p es hradby, sta ilo za-
platit bývalého císa ského vojáka Arnošta Odval-
ského. Takoví už my, eši, jsme byli a jsme… V zá-
p j ce ábelské bible do Prahy je t eba spat ovat
více než jen vyp j ení jedné knížky. Jde hlavn  o 
vyjád ení d v ry. Na jedné stran  nám byla ukra-
dena (podle jiného výkladu šlo o vále nou ko ist, 
což je prý legální), na druhou stranu jsme Švéd m
slíbili, že si ji p j íme, nezni íme a zase vrátíme. A 
dokonce nic za to. Bývá zvykem p j it druhé stran
n co recipro n  (viz lánek o zap j ení Muncho-
vých obraz  z NG do Švýcarska). Nevím o ni em.
Dokonce ani eskou stranou slibovaná digitalizace 
a restaurace foliantu se odehrála ve Stockholmu. 
Symbolické mi také p ipadá, že poklady 
z Rudolfova dvora odvážela švédská armáda a pro 
bibli do Stockholmu se vypravila zase eská armá-
da s vládním speciálem. Vše v režii vojska. Pak že 
ve válce ml í múzy. 

V lét  se pom rn  hodn  diskutovalo o globál-
ním oteplování. Roztály ledy v Antarktid , bájná 
Severozápadní cesta bude možná volná, ledovce ta-
jí, klimatologové a ochránci p írody bijí na po-
plach. Politici íkají, že s tím n co budou d lat. A 

noviná i se p edhán jí, kdo p inese senza n jší 
zprávy. Takže když v dci eknou, že se na zm nách
klimatu s 95 % pravd podobností podílí lov k, na-
píšou, že 95 % zm n zp sobil lov k. Což zdaleka 
není totéž, ale lépe se to te. Že se Zem koule otep-
luje je fakt. D je se tak už dlouho. Vždy mezi dv -
ma dobami ledovými se Zem  nejd ív oteplí, pak 
zase ochladí. Hloupé je, že zrovna te  se otepluje 
pon kud rychleji. A lov k jí v tom svojí innosti
moc nebrání, spíš naopak. Je však t eba íst opatr-
n . Tuhle jsem narazil na lánek, ve kterém autor 
b doval, že když roztají ledy v Arktid , tak se zved-
ne hladina mo í. Nezvedne. Ani o milimetr. Archi-
méd v zákon tak praví. To jen tající ledovce p idá-
vají vodu do mo í…

Tání ledu v Arktid  má krom  uvoln ní sever-
ních cest pro obchodní lod  i jinou výhodu. Bude 
snadný p ístup k mo skému dnu, kde jsou prý vel-
ká ložiska nerostného bohatství. A tak ruští v dci 
vyrazili na ledoborcích k Severnímu pólu, aby do-
kázali, že dno mo e je pokra ování jejich pevniny. 
Dánové tvrdí, že je to naopak pokra ování Grón-
ska. Ani Kana ané nez stávají zticha. Jsem zv -
dav, jak se tenhle o íšek vy eší na mezinárodním 
fóru. Pravdu totiž mohou mít všichni. 

P eji Vám p íjemn  strávený podzim 
Michael Stanovský, šéfredaktor, zá í 2007 
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Slavnosti letního slunovratu Midsommar
mají sv j p vod v pohanském svátku Lugna-
sad zasv cenému bohyni slunce a plodnosti. 
Jeho hlavní náplní byly r zné magické ob a-
dy. Ohn , které o svátku Slunovratu planou 
mají symbolizovat vít zství sv tla nad temno-
tou a zlými duchy a protože od slunovratu se 
den za ne i nezadržiteln  zkracovat, jsou 
i symbolickou pomocí Slunci a jeho „ubý-
vající“ energii. 

Lugnasad v našich zemích dnes zažívá obro-
du, slaví jej ada keltských klub  a sdružení. 

Midsommar se p vodn  slavil v den skute -
ného slunovratu, kdy Slunce vystoupá nejvýše na 
obzor a den je nejdelší (21. ervna). Dnes je da-
tum oslav ve v tšin  skandinávských zemí pohyb-
livé. Obvykle p ipadá na termín mezi 20. a 26. 
ervnem. 

V té dob  se po celém Švédsku shromaž ují li-
dé na prostranstvích a v p írod . Hlavní událostí 

MIDSOMMAR VE ŠVÉDSKU 

STALO SE... / STANE SE... 

PROB HLÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
23. ervna 2007 – Midsommaren na brn nské p ehrad , s hudbou, tancem a pohošt ním na lodi Dallas 
(omlouváme se za p eklep v datu konání v minulém ísle Severských list ). 
24. ervna 2007 – Oslava Midsommaru na Vltav , na lodi Czechie. Hudební doprovod Backside Swing 
Band. Jako host vystoupila Anna-Katarina Schatzl s originálními švédskými písn mi. 
9. zá í 2007 – Setkání s leny partnerské Finsko- eské spole nosti (Suomi-Tšekki-seura) v Klubu Lávka. 
26. zá í 2007 – Byl jsem trenérem finské hokejové reprezentace – beseda s panem Gustavem Bubníkem, 
dlouholetým reprezentantem SSR v hokeji, v Klubu Lávka, Praha 1. 
2. íjna 2007 – Edvard Grieg – norský Smetana a Dvo ák. V po adu v rámci projektu ke 100. výro í úmrtí 
Edvarda Griega vystoupil barytonista Filip Bandžak. Muzeum Bed icha Smetany, Praha 1. 

PLÁNOVANÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
zá í 2007 – Norská královská rodina, beseda v Klubu Lávka (zá ijový termín se bohužel neuskute nil,
o novém datu konání vás budeme informovat).
5. listopadu 2007 – Spole ná návšt va len  Severské spole nosti na výstav  Codex Gigas – áblova 
bible v pražském Klementinu (p edb žný termín, as a program bude up esn n). 
22. listopadu 2007 – p ednáška historika Ladislava ezní ka o eském hudebníkovi Janu Šedivém – 
u iteli Edvarda Griega. P ednáška bude spojena s autogramiádou ezní kovy nové knihy. Klub Lávka, 
Praha 1, Novotného lávka 1, od 16.30 do 18.00 hodin. 
23. listopadu 2007 – Norský ve er v Brn . P ednáška historika Ladislava ezní ka na téma Jan Šedivý, 
eský dirigent, u itel Edvarda Griega, autogramiáda nové knihy dr. ezní ka. Od 16 hodin v K ížovém sále 

Nové radnice, Dominikánské nám., Brno. 
24. listopadu 2007 – Pocta Edvardu Griegovi – slavnostní koncert za p ítomnosti brn nského primátora 
a zástupc  Norského velvyslanectví, 19 hodin, Besední d m, Brno. 
listopad 2007 – Finská hudba, Klub Lávka, Praha 1 (termín a místo konání bude up esn no). 
listopad 2007 – Koncert ze skladeb p. Mayera v Brn  (termín a místo konání bude up esn no). 
15. prosince 2007 – LUCIA FEST – oslava tradi ního svátku s Lucií a jejím doprovodem, od 16 hodin 
v brn nském Hotelu Intercontinental. 
4. prosinec 2007 – Beseda s prof. Klánským. Muzeum Bed icha Smetany, Praha 1 (p edb žný termín, 
bude up esn no). 
prosinec 2007 – Oslava sv. Lucie v Praze (termín a místo konání bude up esn no). 

KURZY ŠVÉDŠTINY 
Severská spole nost provádí pr zkum zájmu o jazykový kurz švédštiny, který by m l za cíl osvojit si 
praktické dovednosti ve švédštin . Pro leny Severské spole nosti by kurz byl zdarma. Podle po tu zájemc
a jejich úrovn  bude up esn no místo a as. 

Zájemci se mohou hlásit na internetové adrese dobrovsky@severskelisty.cz nebo písemn  na adresu Se-
verské spole nosti (Hornom cholupská 42, 102 00 Praha 15) p ípadn  na tel. 724 745 248, nejlépe pomocí 
SMS. Zájemci, uve te krom  jména i stupe  znalostí švédštiny. 
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oslav je vzty ování vysokého stožáru Midsom-
marstang. Vyzdobení této vzdálené obdoby naší 
májky se r zní podle krajových zvyklostí. Stožár 
bývá nej ast ji ov n ený listy a kv tinami. Po jeho 
vzty ení se všichni lidé chytí za ruce a za doprovo-
du houslí a harmoniky tan í kolové tance, jako pol-
skas nebo hambos.

Celé prostranství je vyzdobené kv tinami. Kv -
tinové v nce zdobí hlavy žen i d tí, krásn  nazdo-
bená je i sváte ní tabule. Obytné domy, stáje a 
branky zase dekorují listy nejr zn jších strom .
Obecn  se v í, že tyto listy chrání obyvatele domu 
p ed zlými nemocemi a zlými duchy. Pokud se prý 
listy p idají do krmení ovcím, jsou zdravé celý ná-
sledující rok. íká se, že t i v tvi ky je ábu utržené 
noc p ed Midsommarem a zav šené na strop chlé-
va ochrání dobytek p ed všemi nemocemi. 

Sbírání kv tin a bylin o Svatojánské noci, tedy 
noc p ed Midsommarem, má v bec zvláštní vý-
znam. S tím spojené pov ry známe i u nás: dívka 
m že ve snu spat it svého budoucího manžela, po-
kud si dá pod polštá  devatero (n kdy také sedme-
ro) kvítí natrhaného tuto noc. V n kterých regio-
nech musí být p i sb ru kvítí nahá. 

Magické úkony spojené s láskou jsou p i Mid-
sommaru jedny z nejd ležit jších. Existuje mnoho 
rituál , které umož ují potkat svého vyvoleného 
nebo vyvolenou i získat si jeho p íze . Jedno 
švédské p ísloví p eložené voln  do eštiny íká, že 
Svatojánská noc nebývá dlouhá, ale rozkvétá b -
hem ní mnoho kolébek.  

Není proto divu, že Midsommar je také velkou 
oslavou rodiny. Všichni její lenové se scházejí 
a po ádají pikniky v p írod  nebo t eba na zahrad .
Mnoho lidí uzavírá tento den s atek i k tí své d ti. 
O Svatojánské noci m žete nahlédnout i do bu-
doucnosti. Sta í, když si v p edve er svátku sedne-
te pod starou jablo  a prý p ed sebou uvidíte celý 
budoucí rok. 

Sou ástí oslav je i tradi ní jídlo. Midsommaru 
se n kdy také íká „oslavy Slunce, nakládaných ryb 
a šnapsu“. Nakládaní sledi (sill), masové kuli ky
(köttbullar) a všemožné saláty nechybí na žádném 
slavnostn  nazdobeném švédském stole. Základem 
jsou vždy nakládané ryby asto rafinovaných chutí. 
Švédové p idávají do nálevu cukr a r zné ko ení, 
jako t eba h ebí ek i anýz. Masové kuli ky se zase 
podávají v kombinaci s džemem, p ílohou jsou va-
ené brambory s koprem. 

Na záv r p icházejí jahody v mnoha podobách, 
na kolá i, dortu nebo erstvé se smetanou. 

D ti obvykle pijí limonádu, zatímco dosp lí si 
dop ávají pivo a schnapps – r zné druhy tvrdého 
alkoholu. Sou ástí tradice je zpívání „dribling 
songs“, veselého pop vku p edtím, než si spole -
nost zavdá z malých skleni ek. 

Pavel Dobrovský 

kráceno podle internetového blogu:   rikke-maren  
minverden. blog.cz/0611/midsommar-svatek-slunovratu 

Svátek Slunovratu v sob  nese oproti ve ej-
n  vyhlašovaným svátk m ryzí punc oprav-
dovosti, nebo  objektivn  a pro všechny tvo-
ry naší planety p edstavuje významný oka-
mžik, kdy se naplnil jeden cyklus pohybu 
Slunce nad zemským povrchem a nastává 
další. Oslavy Slunovratu mají obrovskou 
tradici. Zimní i letní slunovrat slavily mno-
hé staré civilizace a sílu slunovratních ritu-
ál  ctili duchovní lidé po celé zemi od nepa-
m ti. Další spole enský, duchovní nebo kul-
turní vývoj svátek Slunovratu p ekryl, dal 
mu jinou podobu. U nás ve st ední Evrop
byla tradice Slunovratu díky christianizova-
né tradici Svatojánské noci tém  zapome-
nuta. 

Tradice oslav Slunovratu se s nezten enou silou 
udržela do dneška p edevším v severských zemích, 
kde pat í k jednomu z nejvýznamn jších lidových 
svátk  v roce. I v eských zemích pomalu po íná 
obroda tohoto svátku, který b hem asu splynul se 
svátkem sv. Jana, jako takový se slavívá, i když 
v menší mí e než Midsommar na Severu. 

lenové a p átelé Severské spole nosti si tento 
svátek p ipomn li v ned li 24. ervna 2007 odpo-
ledne na palub  výletní lodi Czechia p i plavb
sm rem proti proudu eky a zp t.

Na lodi uvítali i n kolik vzácných host  – velmi 
milou a vzácnou byla návšt va J. E. paní Catharine 
von Heidenstamové, velvyslankyn  Švédska v Pra-
ze. Paní velvyslankyn  velmi aktivn  p isp la do 
programu, vypráv la o tradici Midsommaru a 
zejména o tom jak se tento svátek slaví ve Švédsku 
v sou asné dob . V pr b hu plavby pak se zájmem 
sledovala další program, živ  se zajímala o innost
Spole nosti a našla si i as na adu neformálních 
rozhovor  se leny Spole nosti. 

SVÁTEK SLUNOVRATU NA VL-
NÁCH ST ÍBROP NNÉ VLTAVY
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Dalším milým bodem programu bylo vystoupe-

ní Anny-Katariny Schatzl s kytarovým doprovo-
dem. Anna-Katarína, milá dívka slovensko-
švédského p vodu, p išla, jak se p i oslavách Slu-
novratu sluší a pat í, s v ncem uvitým z erstvých 
kv t . Zahrála na kytaru a zazpívala adu švéd-
ských písní, které v té dob  jist  zn ly i po celém 
Severu. Její vystoupení vykouzlilo jedine nou svá-
te ní atmosféru tohoto svátku. Zkrátka nep išli ani 
ti, kte í neum jí švédsky, zp va ka své vystoupení 
doplnila o obsah – a nebo p ímo p eklad – p edne-
sených písní, n které zazn ly i slovensko-švédsky. 
Milým dopln ním bylo i vystoupení jejího malého 
syna Patrika, který také zazpíval. 

K p íjemné atmosfé e po celou plavbu p isp la
i hudební produkce orchestru student  VŠE zná-
mého jako Backside Swing Band. Jejich hudba in-
spirovala n které páry k tanci na zadní palub  par-
níku Czechie. 

Na programu byla i tradi ní tombola, do které 
velkoryse p isp lo Švédské velvyslanectví v Praze 
knižními publikacemi, paní A-K. Schatzl v novala 
své CD a ada len  Spole nosti také n co p inesla. 
Za pozornost stojí dar jedné z lenek, která do tom-
boly v novala v tší množství CD s výb rem švédské 
populární hudby. Všem dárc m d kujeme. Výt žek 
tomboly se stal vítaným p ísp vkem do rozpo tu 
Severské spole nosti.

Pavel Dobrovský 

FRANCOUZSKÝ DIRIGENT SER-
GE BAUDO A SKANDINÁVIE 
Významný francouzský dirigent a skladatel 
Serge Baudo je d v rn  znám eské hudeb-
ní ve ejnosti už po mnoho desetiletí. Um -
lec projevoval velkou lásku k Praze, kde po-
hostinsky dirigoval už v šedesátých letech. 
V období 2001 až 2006 tu dokonce p sobil 
jako hudební editel a šéfdirigent Symfonic-
kého orchestru FOK. 

Letos v ervnu v Praze oslavil n kolika vyproda-
nými koncerty své 80. narozeniny. Z stává est-
ným hudebním editelem orchestru FOK. Ud lal 
hodn  pro propagaci francouzské hudby v R
a naopak propagoval eskou klasickou i sou asnou
hudbu v cizin . Sám se vyjád il t mito slovy: „Moje 
spolupráce s Pražským symfonickým orchestrem 
FOK pat í mezi velké události mého života, a to jak 
v rovin  hudební, tak i lidské.“ 

Serge Baudo se narodil v Marseille v hudební 
rodin . Odtud pramení jeho láska k jižní Francii 
z níž erpá inspiraci. P sobil ve významných oper-
ních domech, dirigoval nejd ležit jší francouzské 
a sv tové orchestry, nahrával desky, získával ceny 
a vyznamenání a také komponoval. 

P i setkání s ním a jeho chotí v užším p átel-
ském kruhu v Praze jsem mohla ocenit i velikou 
osobní skromnost tohoto sv tov  známého um lce. 
Zajímala jsem se zvlášt  o to, zda p sobil také ve 
skandinávských zemích – hned si vybavil adu 
svých vystoupení a slíbil, že mn  o nich napíše pro 
naše Severské listy. Skute n , po kratší dob  mi 
poslal ze svého jihofrancouzského domova milý do-
pis s vý tem svých severských cest. 
V Norsku Bergen (výborný orchestr) a Oslo. 
Švédsko: Göteborg vícekrát – velmi dobrý orchestr 
a v elé publikum. Stockholm – etné koncerty s Fil-
harmonickým orchestrem, zvlášt  významn  byly 
hodnoceny 2 týdny koncert  s programem na téma 
„Pelleas a Melisanda“ ve skladbách G. Fauré, J. 
Sibelia, A. Schönberga a pak v ope e C. Debussyho 
(to vše v koncertním provedení). Tisk hodnotil tuto 
událost velmi v ele. Ve Stockholmu jsem míval vždy 
více koncert  s rozhlasovým orchestrem. Moje vzta-
hy se Švédskem byly velmi úzké a uchovávám si na 
n  velice krásné vzpomínky – zvlášt  na koncert 
u p íležitosti p edávání Nobelových cen. Je to zem ,
kterou zbož uji. 
Kone n  Finsko, kde jsem byl víckrát, publikum je 
trošku odm ené, ale velice muzikální. 
Publikum na Severu však nelze srovnávat s obecen-
stvem v Praze, které mne zná už tak dlouho. 

Už p i osobním setkání jsem zjistila, že maestro 
Serge Baudo zatím nikdy nebyl na Islandu, nebyla 
p íležitost. Tento neoby ejný ostrov s hudební tra-
dicí by však ješt  rád za adil do svých cestovních 
pracovních plán .

Lidmila N mcová  

I PANÍ VELVYSLANKYN M LA ŠT STÍ V TOMBOLE
FOTO JI Í BARTO
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI

Po delší p estávce se uskute nila návšt va
len  partnerské Finsko- eské spole nosti 

(Suomi-Tšekki-seura) v eské republice. 

O vým nných vzájemných návšt vách se hovo-
ilo na jednání oficiální delegace Severské spole -

nosti, která dlela v íjnu lo ského roku ve Finsku 
na pozvání partnerské spole nosti a zmín ná ná-
všt va je jedním z výsledk  tohoto jednání. 

Finsko- eská spole nost tedy ve dnech 4. až 11. 
zá í 2007 zorganizovala zájezd svých 11 len  do 

eské republiky. Ú astníci zájezdu byli podle svého 
p ání zpo átku na horách. Je dob e známo, že lo-
v k hledá v cizin  to, co nemá doma. Ve Finsku je 
opravdových vysokých hor poskrovnu a tak pobyt 
na horách je pro Finy p irozen  vzácný, práv  tak 
jako pobyt u mo e je vzácný pro echy. erná hora 
a Jánské lázn  se staly domovem finské skupin
první ty i dny pobytu a odtud podnikali výlety do 
nejbližšího okolí: do Špindlerova mlýna, na Sn žku
a do Vrchlabí. Navzdory chladnému po así, na kte-
ré jsou ovšem Seve ané zvyklí, si z této ásti pobytu 
odvážejí nezapomenutelné zážitky jako je nap . jíz-
da horskou lanovkou a mnohé jiné zajímavosti. 

Ke konci týdne, v sobotu ve er, se p esunuli do 
Prahy, aby pobyli n jaký as i v našem hlavním 
m st . Nejd ležit jší památky hlavního m sta si 
prohlédli p i procházce m stem v ned li dopoledne 
a ve er pro n  p ipravila Severská spole nost se-
tkáni v Klubu Lávka, v historickém centru m sta,
v samotné blízkosti Karlova mostu. Setkání se zú-
astnili z eské strany p edsedkyn  Severské spo-

le nosti Marta Janíkova, p edseda finské sekce 
Ing. Holenda, dr. Hana Ku erová, Ing. Barto , dr. 
N mec a nejzajímav jší osoba – legendární hoke-
jista a trenér finského národního hokejového muž-
stva – Gustav Bubník, který má krásné vzpomínky 
na své trenérské období v Tampere. Stále sv ží, ne-
stárnoucí Gusta, hý ící vtipem i ve finském jazyce, 
kterým stále ješt  hovo í velmi dob e, si vym oval
vzpomínky p edevším s mužskou ástí zájezdu. Za-
vzpomínal na své p sobení ve Finsku a i na v rné 
leny Finsko- eské spole nosti jako je Pirkko Jär-

vinenová a Herta Salminenová, která bohužel již 
není mezi námi. 

lenové výboru Finsko- eské spole nosti Kaler-
vo Kattelus a Vilma Sipola nám vypráv li o bohaté 
innosti Finsko- eské spole nosti, kterou doku-

mentovali p edáním asopisu Näköala Tšekkiin 

(Pohled do eska), v kterém jsou zajímavé lánky 
o esku, jak ze sou asné doby tak z historie eské 
republiky. Jako projev vzájemného p átelství jsme 
obdrželi roztomilou knížku ze série krte k Myy-
rän auto (Krtek a autí ko) od Zde ka Milera 
a Eduarda Petišky ve finském p ekladu Kirsti Si-
rasteové, dále dva výtisky konverza ní p íru ky 

esko-finská konverzace a fotografii z p ijetí p ed-
stavitel  Finsko- eské spole nosti na vysoké úrov-
ni, primátorem hlavního m sta Helsinek Jussi Pa-
junenem. 

Krom  své pravidelné innosti, jako jsou sch z-
ky a ú ast na r zných kulturních podnicích, výuka 
eštiny, která probíhá již ve dvou úrovních – za á-

te níci a pokro ilí, vykonává Finsko- eská spole -
nost i velmi záslužnou innost v propagaci R i na 
mezinárodní úrovni. Tak nap . na Mezinárodní vý-
stav  cestovního ruchu v lednu 2007 v Helsinkách 
byla to práv  Finsko- eská spole nost, která jako 
jediná tam m la sv j stánek s propaga ními mate-
riály a reprezentovala tak celou R, nebo  ani Cen-
trála cestovního ruchu z Prahy se letos této vý-
znamné události neú astnila. Rovn ž v rámci Ev-
ropských dn  v kv tnu 2007 v Helsinkách se Fin-
sko- eská spole nost významn  podílela na propa-
gaci R rozdáváním materiál  a poskytováním in-
formací o naší zeni. Stalo se již tradicí, je to více 
než 10 let, kdy v p edváno ním ase probíhá sout ž
ve zdobení váno ních strome k  r zných zemí 
v hotelu Continental v Helsinkách a tak zásluhou 
Finsko- eské spole nosti tam najdeme každoro n
i eský váno ní stromek s typickými eskými k eh-
kými ozdobami. Takže innost naší partnerské spo-
le nosti ve Finsku je opravdu zna ná.

Za eskou stranu p edsedkyn  Severské spole -
nosti Marta Janíkova seznámila hosty s projekty 
Severské spole nosti, s její strukturou a akcemi fin-
ské sekce. Poté se besedování rozproudilo v p ti ja-
zycích: finsky, esky, n mecky, anglicky a švédsky. 
Každý besedník si oprášil své znalosti p íslušného 
jazyka a p i dobré káv , eském jable ném závinu 
s n meckým názvem štrúdl si našel svého jazyko-
vého partnera, s nímž živ  konverzoval o zvláštnos-
tech své zem . P i ochutnávání finské okolády
a eské Becherovky as rychle ubíhal v srde né at-
mosfé e ve era s nad jí na další setkání v p íštím 
roce.

Hana Ku erová 

SETKÁNÍ S LENY FINSKO- ESKÉ SPOLE NOSTI
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
NO NÍ HUDBA Z BRNA 

eský rozhlas 3 – stanice Vltava p ipravil 
pro znalce moderní um lecké hudby lah d-
ku: p t zá ijových ve er  vysílal v po adu
Hudební fórum z Brna skladby len  Klubu 
moravských skladatel .

Klub, založený již Leošem Janá kem, slaví 
v tomto roce 15. výro í svého obnovení po dob  ne-
svobody. Po ady uvád l zasv ceným slovem známý 
hudební skladatel a propagátor Pavel Blatný. 
V posledním páte ním ve eru (14. zá í 2007) za-
zn ly skladby Jaromíra Podešvy, Pavla a Marka 
Blatného a 3. záv re ná ást skladby Symphonia 
Islandica od Richarda Mayera, o které se zmíníme 
blíže.

PhDr. Richard Mayer je p edsedou brn nské
pobo ky Islandské sekce Severské spole nosti. Ost-
rov Island zná velmi dob e jako historik a sv j odiv 
k n mu vyjad uje jako hudebník. Velká ást jeho 
tvorby lí í hudebními prost edky islandské d jiny 
i p írodu velmi sugestivním zp sobem. Podobn  je 
to i v díle Symphonia Islandica, v po adí druhé 
mayerov  symfonií, která byla poprvé uvedena 
v Brn  21. íjna 2006 (viz lánek Brn nský ve er
hudebních premié v ísle 4/2006). Inspirací pro 
t etí ást skladby byly novov ké d jiny Islandu – 
boj proti dánské nadvlád  a kone né vyhlášení sa-
mostatnosti v roce 1944. K jeho 60. výro í byla 
ostatn  symfonie zkomponována. Suchá ísla 
a fakta d jin vypadají v hudebním jazyce mnohem 
lépe a barvit ji. Velkolepá orchestrální skladba 
s varhanami a dv ma klavíry se rozbíhá do epické 
ší e, rozehrává se barvami všech nástroj . Fantazie 
poslucha  m že pracovat a vid t v dunivých tó-
nech innost sopek a p írodní katastrofy, v po-
chmurném klavírním šumu vycítit, že to Islan ané
ve svém boji za sebeur ení nem li lehké. Dvojhma-
ty sólových houslí mohou symbolizovat nad ji ne-
bo jas slunce. Pak zvukov  plná, hlu ná skladba 
náhle bez p edchozí p ípravy kon í istou harmo-
nií. Z poslucha e opadne smutek a nap tí a ovlád-
ne ho pocit nad je.

Poslucha , který zná inspiraci skladby, m že ji 
takto prožívat, ale i ten, kdo o ní neví v bec nic, je 
unášen silnými dojmy pln  rozehraného orchestru 
do fortissima, náhlými zm nami a p ekvapivými 
zvraty. Je udržován v nap tí po celou dobu skladby 
a hodnotí její propracovanou formu. 

Rozhlas použil zvukový záznam brn nského 
koncertu v provedení Moravské filharmonie Olo-
mouc pod taktovkou Stanislava Vav ínka. Náro né
dílo provedl soubor precizn  a s maximálním nasa-
zením, dirigent jej vedl s jistotou a d sledností, což 
jsme mohli posoudit z nahrávky ješt  lépe než 
z poslechu v sále. Dobrými interprety skladba žije 
a oni také rozhodují o jejím kone ném úsp chu 
u poslucha .

Eliška Štaudová, Brno  

VZPOMÍNKA NA ESKÉHO
VARHANÍKA 
Velkou kulturní akcí v jižním Švédsku byly 
koncem posledního zá ijového týdne vzpo-
mínkové dny na vynikajícího eského kon-
certního varhaníka a skladatele prof. Bed i-
cha Janá ka.

Pod názvem Hommage ä Bed ich Janá ek byla 
v Lundu 28. zá í 2007 zahájena výstava všech jeho 
d l, obsahující nejen skladby pro varhany, ale 
i skladby sborové a orchestrální. N které z nich do-
sud nebyly uvedeny a jsou p ipravovány k vydání 
jeho manželkou Elisabet Wentz-Janá kovou. 

Rukopisy a p etisky d l Bed icha Janá ka jsou 
vystaveny v lundském dómu a ást exponát  je ulo-
žena i v muzeu v Malmö. Vernisáž výstavy byla za-
hájena koncertem z Janá kových varhanních skla-
deb v podání profesora pražské konzervato e Jana 
Hory, o den pozd ji pak hlavní varhaník lundského 
dómu Thomas Willstedt provedl koncert z d l prof. 
Bed icha Janá ka. 

Bed ich Janá ek, n kdejší profesor pražské 
konzervato e, emigroval po roce 1948 do Švédska, 
kde proslavil eské varhanní interpreta ní um ní
po celém západním sv t . Do vlasti se sm l vrátit 
až po roce 1989, op t ve své vlasti pak uskute nil
adu koncert . Zem el však ve Švédsku 3. ervna 

2007. 
Podrobn jší zprávu o p sobení prof. Janá ka ve 

Švédsku p ineseme v dalších vydáních Severský lis-
t .

Pavel Dobrovský 

BED ICH JANÁ EK, FOTO INGEMAR D. KRISTIANSEN
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STOLETÉ VÝRO Í PUTOVNÍHO 
POHÁRU KALEVA 
První lehkoatletické závody Kaleva se kona-
ly ve m st  Tampere v roce 1907. V letošním 
roce se organizátory tohoto tradi ního mis-
trovství Finska v lehké atletice stalo m sto
Lappeenranta. 

P ed sto lety si v tomto, tehdy malém jihový-
chodním finském m ste ku místní mužští obyvate-
lé založili sportovní Klub brusla . Ten se však zá-
hy rozrostl i o další zimní sporty, zvlášt  lyža ské 
a nakonec zahrnul i celou lehkou atletiku, která je 
ve Finsku stále oblíben jším sportem. 

Významná finská pojiš ovací spole nost Kale-
va, jejíž jméno je odvozeno od slavného finského 
eposu Kalevala, darovala pro vít zný klub st íbrný 
pohár Kaleva s tím, že bude putovní, tj. putující od 
m sta k m stu, nebo  lehkoatletické závody se mají 
konat každý rok v jiném finském m st . A tak se 
také stalo. B hem sta let tento st íbrný pohár ob hl 
celou adu finských m st a splnil tak hrdé heslo, 
které je na n m vyryto: „Za t lesný a hospodá ský
rozvoj“. Pohár Kaleva má podobu vázy, je 50 cm 
vysoký a je vyroben ze 2,3 kg st íbra. 

V letošním roce pohár tedy p iputoval do Lap-
peenranty, která za sto let vyrostla v moderní hos-
podá ské m sto s etnými pr myslovými závody, 
avšak i s jednou z nejv tších a nejmodern jších
technických a ekonomických univerzit ve Finsku. 

Lehkoatletické závody Kaleva se konaly 
v Lappeenrant  od 3. do 5. srpna 2007 ve sváte ní
atmosfé e oslav stoletého výro í. M sto Lappe-
enranta spolu s organizátory mistrovství darovalo 
stadionu nový povrch na závodní dráhu: na místo 
starého tartanu položilo nejmodern jší sv tlé a 

tmavomodré mondo, které se elegantn  snoubilo 
s b lomodrými finskými vlajkami. Sportovci sout -
žili ve všech atletických disciplinách v etn  sedmi 
a desetiboje. Pro Finsko to byly velmi d ležité zá-
vody rovn ž proto, že se na nich kvalifikovali nej-
lepší sportovci pro ú ast na blížícím se mistrovství 
sv ta v lehké atletice v japonské Ósace. 

V me tedy, že nejen na domácí p d , avšak 
i na celosv tové úrovni se poda í finským atlet m
obhájit estné místo, tak jak se jim to da ilo po 100 
let v duchu atletického poháru Kaleva.

Hana Ku erová  

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ LETOS 
VYPNE ŠVÉDSKO A FINSKO 

Lucembursko a Nizozemsko jako první dv  ze-
m  Evropské unie definitivn  vypnuly pozemní 
analogové televizní vysílání už loni. V dalších stá-
tech, jako je Finsko nebo Švédsko, se k tomuto kro-
ku chystají ješt  letos. Pom rn  daleko jsou 
s vypínáním i v N mecku, kde klasické televizní vy-
sílání už nelze naladit v Berlín  a okolí i v ástech 
Bavorska.

Evropská komise doporu ila lenským zemím 
unie, aby p vodní formu zemského televizního vy-
sílání zrušily nejpozd ji do roku 2012. Nová forma 
vysílání má divák m p inést n kolik výhod. Vyšší 
kvalitu (mj. se p i n m nevyskytují takzvaní ducho-
vé) nebo více program  – díky kompresi budou di-
váci v esku moci namísto dnešních ty  celoploš-
ných program  p ijímat až 30 stanic. Ani digitální 
vysílání ale není zcela bez chyb, t eba p i prudších 
pohybech se u n j n kdy místo jasného obrazu mo-
hou vyskytovat barevné tvere ky. 

Po vypnutí analogové televize v roce 2010 se li-
cence v esku podle nové úpravy již nebudou ud -
lovat zájemc m ve výb rovém ízení. Trh se otev e
všem, kte í o licenci požádají. 

DIGITALIZACE V EVROP
Analogovému televiznímu vysílání v Evrop  de-

finitivn  odzvoní již brzy. Kdy jednotlivé státy ana-
logové vysílání vypnou? 

Belgie............................................2011 
esko...........................................2010 

Dánsko ............................... íjen 2009 
Estonsko...................................... 2012 
Francie ............................. 30. 11. 2011 
Polsko......................................... 2009
Portugalsko .................................2010 
Rakousko ....................................2010 

ecko..............................po roce 2010 
Slovensko .................................... 2015 
Špan lsko.........................duben 2010 
Švédsko ........................ 1. února 2008 
Velká Británie ..................31. 12. 2012 

podle Lidových novin, 3. zá í 2007 
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ROZHOVOR

PETRA DOLEŽALOVÁ, AUTORKA 
KNIHY DOTEKY SEVERU 

V Severských listech . 1/07 jsme uve ejnili in-
formaci o knížce Doteky Severu i o stejnojmenné 
výstav  fotografií Petry Doležalové v Praze. Autor-
ka se narodila roku 1976 v Brn , kde studovala 
ekonomii; pak ješt  v Kalifornii studovala „media 
relations“. Ve své dnešní profesi se v nuje p ede-
vším oboru „public relations“, který propojila s fo-
tografováním a žurnalistikou. Následující interview 
mapuje vývoj jejího vztahu k Severu. 

Pro  a kdy jste jela poprvé na Sever? Co by-
lo impulzem? 
Poprvé jsem se na Sever dostala asi p ed sedmi le-
ty. N kolikrát jsem byla krátce pracovn  ve Švéd-
sku, Norsku, a Finsku, ale krásy tamní krajiny jsem 
vnímala v tšinou jen z automobilu… no a tehdy 
jsem zatoužila rozjet se za polární kruh sama na 
delší dobu. Pozd ji jsem se do Norska vrátila na 
n kolik dn  fotografovat s Jirkou Kolbabou pro 
magazín V-style (nyní LIV), který vedu. Tehdy nám 
nep álo po así, v d la jsem, že se na Sever musím 
vrátit. A vracení se mi stalo p ímo posedlostí… 

ím Vás Sever vnit n  obohatil? 
Klidem, jaký jsem cítila v p írod  i mezi lidmi. Po-
znáním, v jak drsných životních podmínkách lidé 
dokážou žít, a to daleko spokojen ji než u nás. Zku-
šenností, že k životní rovnováze a nalezení svého 
místa na zemi – jakéhosi vnit ního smyslu – nemá 
cenu hledat daleko kolem sebe. Že je t eba se jen 
ob as zastavit a nechat promlouvat svésmysly. 
Uprost ed drsné arktické p írody jsem si uv domi-
la, že p estože je tu asto sám, nevnímá to jako osa-
m ní. Do Norska se chystám na za átku a konci lé-
ta a plánuji návšt vu i dalších severských zemí. Rá-
da bych p ivezla nové p íb hy a také i fotografie. 

Byla láska k fotografování p ed láskou 
k Severu? 
D ív, než jsem se dostala do pracovního koloto e,
jsem hodn  kreslila. Vystudovala jsem dan , v no-
vala se marketingu, obchodu, moderování a na ob-
rázky nezbyl as. S odstupem asu mi došlo, že 
k práci, která m  sice bavila, mi stále n co chybí. 
Díky asopisu pro švédskou spole nost Volvo, kte-
rý od za átku jeho existence vedu, jsem za ala více 
psát a pak i fotit. Byla to sice náhoda, ale lásce 
k focení jsem propadla docela rychle. Za ala jsem 
jako samouk s pomocí n kolika knih a kurz , a pak 
i p átel fotograf . Hledá ek fotoaparátu mi dal no-
vý úhel pohledu na sv t. Za ala jsem vnímat detai-
ly, nálady, atmosféry, p íb hy a emoce tam, kde 
jsem si jich d ív nevšímala. Fotografování totiž na-
u í víc vnímat p ítomnost a samoz ejm  si díky n -
mu m žete rozší it obzory, hlavn  když je spojené 

se psaním. Dnes 
mám vlastní PR 
agenturu Blue-
Wind, a kombi-
nuji práci p ed
po íta em s ces-
továním a foto-
grafováním. Bo-
hužel to první 
m o m e n t á l n
p evládá. 

K Vaší nedáv-
né výstav : by-
la zajímavá svou interaktivní formou, nešlo 
pouze o výstavu fotografií. Co na ní bylo ji-
ného oproti jiným výstavám? 
Sebelepší fotografie je statická, zatímco sv t je 
v pohybu. Proto jsem doplnila výstavu i „filmy“ – 
rozpohybovanými fotografiemi dopln nými sever-
skou hudbou. A  je lov k kdekoliv, p sobí na n j
všechny smysly, nejen o i… To byl další zám r: za-
pojit co nejvíce smysl , propojit fotografii 
s hudbou, zvuky, designem, slovy, v n mi a nechat 
lidi, aby se na chvilku zastavili, uvelebili se 
v k eslech a relaxovali. 
U nás lidé na výstavy nechodí tak asto jako 
v n kterých jiných zemích. Myslím si, že jedním 
z d vod  je i skute nost, že se tam „chodí po špi -
kách“. V tšinou je v galeriích hrobové ticho 
a ostražitá paní sleduje návšt vníky, aby se náho-
dou n eho nedotkli. Pokusili jsme se proto vytvo-
it místo, kde si mohli lidé posed t ve skandináv-

ských k esílkách, prolistovat knihu, shlédnout fil-
my… prost  si odpo inout… a myslím, že se to po-
da ilo, alespo  podle ohlas  a vzr stající návšt v-
nosti, která mne opravdu velmi pot šila. Zjistila 
jsem, že lidé p es hekti nost dnešní doby podobný 
klid a relax vyhledávají. 
Nedávno jsem m la menší výstavu spojenou 
s ajovnou v rámci festivalu Nordfest v Bratislav ,
který po ádal Tomáš Polák z bratislavské agentury 
stoptime s n kolika dalšími nadšenci pro Sever. 
Byla to velmi p íjemná spolupráce. 
Ráda bych výstavu p enesla i do jiných m st
a samoz ejm  postupn  obohatila o nové fotogra-
fie. Záleží na možnostech a jednáních s vhodnými 
galeriemi. 

Kde se dá koupit vaše knížka fotografií ? 
Kniha Doteky Severu vyšla dvojjazy n  ( esky 
a anglicky) a je k dostání v n kterých knihkupec-
tvích, také na Internetu www.bluewind.cz.

Píšete básn , na výstav  byly ukázky i 
s anglickým p ekladem, které zaujaly naše 

leny; m žeme n kterou uve ejnit? 

POHLADIT LEDY, K EHKÉ A KRÁSNÉ JAK K ÍDLA MOTÝLÍ 

FOTO JI Í KOLBABA
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Ano, t eba tuto: 

Když ledy plá ou 
erná je pláž 

Po které krá ím
Pohladit ledy 
Na cest  do nebe 
K ehké a krásné 
Jak k ídla motýlí 

Ve vlnách tan í
Své poslední sólo 
Slyšíš ten zp v?
Vychází tiše 
Z ledových soch 
Zatímco tají 
Zastav a naslouchej 

Poselství t ch
Co zmrazily okamžik 
Na tisíce let 
Když zastavíš as 
Nem že krása 
Dotknout se tvého srdce

D kuji za odpov di. 
 Lidmila N mcová 

   NEZBYTNÉ ZÁSOBY NA CESTU, ŠPICBERKY

   KRÁSA MILUJE OPUŠT NÁ MÍSTA, LOFOTY
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ŠVÉDSKÝ PODZIM V PRAZE 
Švédské královské velvyslanectví zve všech-
ny p íznivce severských zemí a kultury na 

adu akcí, které pod názvem Švédský pod-
zim p ipravilo ve spolupráci se Skandináv-
ským domem a dalšími institucemi. 

Podzim. Slunce slábne, h ejivá síla letních pa-
prsk  je pry . Dny se krátí a p ichází studená v n
podzimu. Listy strom  zá í nádhernými barvami. 
Chu  na nové zážitky. To vše Vám nabízí Švédský 
podzim. Za íná výstavou 800 let staré áblovy bib-
le v Národní knihovn R, pokra uje výstavou sou-
asného švédského designu, výstavou krásných fo-

tografií p i p íležitosti 300. výro í narození švéd-
ského p írodov dce Carla Linného, barokní hud-
bou v Rudolfinu a dalšími aktivitami neopomíjeje 
ani 100 let od narození Astrid Lindgrenové. Ráda 
bych pod kovala všem organizátor m, partner m
a štedrým sponzor m. Vítejte na Švédském podzi-
mu v Praze! 

Catherine von Heidenstamová, velvyslankyn  Švédska v R

Podrobné informace o Švédském podzimu m žete 
nalézt i na Internetu na adrese: 
     www.scandinavianhouse.cz 
     a www.swedenabroad.com/praha 

VÝSTAVY 
CODEX GIGAS – ÁBLOVA BIBLE
Národní knihovna, Klementinum 190, Praha 1 
od 20. zá í 2007 do 6. ledna 2008, otev eno denn
mimo pond lí 10–19 hodin, vstupné 50/100 K
Jedna z nejvzácn jších knih sv ta, zárove  i nejv t-
ší st edov ký rukopis. M í 900 x 505 mm, váží 75 
kg a obsahuje 624 pergamenových stran.  

17  ŠVÉDSKÝCH DESIGNÉREK
eské centrum Praha, Rytí ská 31, Praha 1 

termín 4. až 26. íjna 2007, otev eno pond lí až pá-
tek 10–18 hodin, vstup volný 
Výstava vznikla na základ  stejnojmenné knihy 17 
švédských designérek, která p edstavuje sedmnáct 
žen tvo ících ve Švédsku. Tyto designérky pokra u-
jí v tradici tvorby dynamických a talentovaných 
žen.

FOLKFORM NA DESIGNBLOKU ’07
Superstudio Designbloku, Thámova 15, Praha 8 
termín 2. až 7. íjna 2007, otev eno denn  10–20 
hodin, vstupné 100 K
Folkform je stockholmské designové studio, jehož 
zakladatelkami a tv r ími osobnostmi jsou in-
dustriální designérky Chandra Ahlsell a Anna Hol-
mquist. Folkform se zam uje na nové zp soby vy-
užívání materiál  a experimentování s nimi. 

CARL VON LINNÉ: VÁŠE  PRO SYSTÉM 
Národní muzeum, Václavské nám stí 68, Praha 1 
od 17. íjna do 25. listopadu 2007, otev eno denn
mimo pond lí 10–17 hodin, vstupné 70–120 K
Výstava fotografií Váše  pro systém – Carl Linné 
a jeho sen o ádu v p írod  fotografky Helene 
Schmitzové. Výstava p ipomíná 300. výro í naro-
zení švédského botanika Carla Linného.  
30. íjna 2007 v 16 hodin – doprovodná p ednáška 
editele Botanické zahrady P írodov decké fakulty 

UK Václav V tvi ky o Carlu Linném. 

100 LET OD NAROZENÍ A. LINDGRENOVÉ 
eské centrum Praha, Rytí ská 31, Praha 1 

termín 8. až 26. íjna 2007, otev eno pond lí až 
pátek 10–18 hodin, vstup volný 
Astrid Lindgrenová (1907–2002) je bezpochyby 
nejznám jší švédskou autorkou na sv t . Její kni-
hy, v etn Pippi dlouhé pun ochy a D tí z Buller-
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bynu, byly p eloženy do tém  devadesáti jazyk ,
velká ást z nich také do eštiny. Postavy, které 
v nich za všechna ta léta vytvo ila, doprovázejí ge-
nerace d tí. V roce 2007 si tak celý sv t p ipomíná 
100. výro í narození této jedine né spisovatelky. 
Výstava p edstaví t icet ilustrací z knih Astrid Lin-
dgrenové, které vyšly v nakladatelství Albatros b -
hem posledních deset let.  
17. listopadu 2007 v 18 hodin – doprovodná bese-
da o život  a díle spisovatelky (Jarka Vrbová, p e-
kladatelka knihy Astrid Lindgrenová – Životopis
autorky Margarety Strömstedtové a Zuzana Kova-
íková, redaktorka nakladatelství Albatros) 

OSTROVY A OSTR VKY
Kavárna Nordica, Skandinávský d m, Praha 1 
od 24. zá í až 15. listopadu 2007, otev eno pond lí
až sobota 10–22 hodin, ned le 10–14 hodin 
Fotografie Zby ka erníka zachycují podivuhodný 
a svébytný charakter krajiny mimo pevninské 
Švédsko: Nejv tšího švédského ostrova Gotlandu, 
ostrova Farö spojeného p edevším s osobou Ing-
mara Bergmana, „baltské perly“ Gotska Sandön, 
Göteborských šér a dalších. 

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A JEHO DOBA
Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 
termín 15. listopadu 2007 až 17. února 2008, 
otev eno denn  mimo pond lí 10–18 hodin 
Albrechta z Valdštejna (1583–1643) u nás známe 
zejména jako kontroverzního vojev dce t icetileté 
války. On však pat il k významným postavám nejen 
eských, ale i evropských d jin, byl schopný finan -

ník a stavitel. Výstavu po ádá Senát Parlamentu 
R spolu s Vojenským historickým ústavem 

a Národním muzeem za podpory Ministerstva kul-
tury a Ministerstva obrany. 

BESEDY, P EDNÁŠKY 
6. listopadu 2007, 18,30 hodin, vstup volný 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Setkání se spisovatelem Mikaelem Niemim
První román spisovatele Mikaela Niemiho (1959) 
Popmusic z Vittuly (Populärmusik fran Vittula, 
2000) se setkal s mimo ádným ohlasem ve Švéd-
sku i v zahrani í, román byl zfilmován a bude zde 
promítnut 7. listopadu 2007 v 19 hodin 

21. listopadu 2007, 18,00 hodin, vstup volný 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Švédsko a EU – Švédské p edsednictví 2009 
Švédsko bude podruhé p edsedat Evropské unii ve 
druhém pololetí 2009. Tématem diskuze budou 
pozice Švédska v evropské politice a p ípravy troji-
ce zemí na p edsednictví v Evropské rad .

16. listopadu 2007, 18.30 hodin 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Emanuel Swedenborg: Jak v dec objevil nebe
p ednáší Göran Appelgren, prezident Skandináv-
ské swedenborgské spole nosti), vstup volný
Emanuel Swedenborg (1688–1772) byl p ední 
švédský v dec, teolog a jeden z nejv tších evrop-
ských mystik . P ednáška pohlédne na Sweden-

borg v život od jeho asných let badatele až po 
pozd jší transcendentní zkušenosti i na odkazy je-
ho myšlenek v historii, literatu e, um ní 
a náboženství. 

FILMOVÉ PROJEKCE 
12. íjna 2007, 19 hodin 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Torsk pa Tallin / Screwed in Tallinn
Smutná komedie o skupin  deseti osam lých 
Švéd , kte í si jedou do Tallinu najít nev stu. 

26. íjna 2007, 19 hodin 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Skenbart – en film om tag / Illusive Tracks
Literární kritik by se rád podílel na obnov  válkou 
zni eného Berlína, jeho dobré úmysly mají ale ka-
tastrofální d sledky. 

7. listopadu 2007, 19 hodin 
Skandinávský d m, Zlatnická 10, Praha 1 
Populärmusik fran Vittula / Pop music 
from Vittula
Film vypráví o vztahu dvou kamarád  vyr stajících
v malém m st  na severu Švédska v 60. a 70. letech 
20. století. 

SPISOVATEL MICHAEL NIEMI

FOTO Z FILMU POPMUSIC Z VITTULY
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SEVERSKÉ MONARCHIE 
První dcerka dánského korunního prince Fre-
derika (39) a jeho choti princezny Mary (35) se 
v ned li 1. ervence 2007 do kala k tu, a tím 
i jména – Isabella. Plné jméno dánské prin-
cezni ky, která se narodila 21. dubna 2007, je 
však Isabella Henrietta Ingrid Margrethe. 

Ned lní církevní ceremonii v kostele zámku Freden-
sborg u Kodan  sice podle agentury DPA áste n  hlasi-
t  proplakala, p i vlastním k tu však usnula v náru í
maminky. 

Korunní princezna Mary m la jednoduché r žové 
šaty, které jej navrhl litevský módní návrhá  Juozo Stat-
kevi iaus. Ve vlasech m la kv tinový klobou ek, stejný 
jako na k tu malého Christiana. 

K tiny princezny Isabelly byly o mén  okázalé, než 
k tiny prince Christiana, který bude z ejm  dánským 
králem. Isabella je v hierarchii ekatel  na dánský tr n
t etí v po adí po otci a po svém starším bratru, princi 
Christianovi. Pokud by se však Frederikovi a Mary naro-
dil ješt  jeden chlape ek, pohoršila by si malá Isabella 
o další stupínek, nebo  v Dánsku nadále platí p ednost 
mužských následník  tr nu. 

Isabella Henrietta Ingrid Margrethe je tvrtou vnu -
kou sedmašedesátileté dánské královny Margrethe II. 
Její k estní jméno Isabella je špan lským 
a portugalským tvarem Alžb ty, což je druhé jméno její 
matky. Jméno Henrietta dostala po své australské ba-
bi ce z mat iny strany. Babi ka však zem ela v roce 
1997. T etí jméno odkazuje na prababi ku Ingrid, dán-
skou královnu matku, která zem ela p ed sedmi lety. 

Dánská tradice velí, že i duchovní, který dít  k tí, se 
dozví jeho jméno až na poslední chvíli. Stalo se tak 
i tentokrát a koda ský biskup, který ob ad celebroval, 
pravil, že je tomu rád, protože jinak by byl ur it
v pokušení ho svým nejbližším prozradit, jak nezvyklé 
jméno rodi e vybrali. V Dánsku se uzavíraly sázky na to, 
jaké jméno princezni ka dostane. Bookmake i brali nej-
více sázek na to, že dívenka se bude jmenovat po babi -
ce, dánské královn  Margrethe, dále lidé tipovali nej as-
t ji jména Ingrid, Henriettu, Louisu a Dagmar. 

Mnoho Dán  také protestovalo proti vybranému 
jménu. Dali by p ednost d stojn jšímu jménu nap íklad 
Ingrid nebo Dagmar po jejich milované královn eské-
ho p vodu. Zajímavé je, že práv  Dány tolik milovaná 
královna Dagmar, po níž cht li malou princeznu pojme-
novat, byla eského p vodu. Jako dceru P emysla 
Otakara I. ji provdali za dánského krále Waldemara. Te-
prve Dánové ji z p vodní Markéty p ejmenovali pro její 
krásu a dobrotu na Dagmöen neboli Dagmar, Dívku p i-
nášející sv tlo. I když roku 1213 zem ela pouhých osm 
let po svatb , je vid t, že Dánové by si ji rádi p ipomína-
li v nové lence královské rodu i dnes. 

Ob ad k tu celebroval biskup koda ské diecéze Erik 
Norman Svendsen. Za kmotry Její královské Výsosti 
princezn  Isabelle Henriett  Ingrid Margrethe, jak zní 
oficiální titul a oslovení, byli z evropských královských 

rodin belgická princezna Mathilda a ecká 
princezna Alexia. Ze zahrani ních host  se 
k tu zú astnila mimo jiné švédská následnice 
tr nu princezna Victoria, z Norska p ijel ko-
runní princ Håkon. 

Michael Stanovský 

PRINCEZNI KA ISABELLA 

NA K TINÁCH                                            FOTO AP 

CEREMONII CELEBROVAL BISKUP KODA SKÉ DIECÉZE
ERIK NORMAN SVENDSEN.   FOTO KELD NAVNTOFT

KORUNNÍ PRINCEZNA MARY A KORUNNÍ PRINC FREDE-
RIK S DCEROU ISABELLOU A SYNEM CHRISTIANEM.
       FOTO STEEN BROGAARD
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Narodila se 14. ervence 1977 a její celé jmé-
no zní Victoria Ingrid Alice Desireé. Korun-
ní princezna je absolutn  nejfotografova-
n jší t icetiletou dívkou ve Švédsku. 

Táta král o ní 
íká, že je otev e-

ná, veselá a am-
biciózní. Mamin-
ka královna zase, 
že je estná, p í-
má a zvídavá. 
K a m a r á d k á m 
p ipadá spontán-
ní, p irozená a 
pozorná. Milá. A 
také upovídaná, 
alespo  v sou-
kromí nebo ve 
spole nosti, kde 
se cítí bezpe n .
Nebojí se proje-
vit své mín ní.
Její okolí oce u-
je, že princezna nehraje divadlo a nep etva uje se. 
Usmívá se, protože to tak myslí. Klade otázky, ne-
bo  ji zajímají odpov di, a setkává se s lidmi, proto-
že to pro ni má význam. 

Jako korunní princezna i budoucí královna má 
pochopiteln  r zné povinnosti, nosí p epychové 
róby a drahocenné klenoty, dvorní etiketu ovládá 
do posledního detailu. Nikdy však ned lá rozdíly 
mezi lidmi. 

Rodi e kdysi rozhodli, že jejich prvorozená dce-
ra bude vyr stat tak b žn , jak jen to bude možné, 
a tak jí první léta v „normální“ škole v Bromm
umožnila objevovat sv t z nekrálovské perspektivy, 
a to i p esto, že p ed t ídou vždy sed la ochranka. 
Toto ji, z ejm  více než cokoli jiného, zformovalo 
v praktickou a veselou dívku, a asi také proto si za 
partnera vybrala Daniela Westlinga – úpln  oby-
ejného chlapce. 

Victoria má v sob  cosi, pro co si ji snadno oblí-
bíte. V tší distanc zachovává jen, když podává ru-
ku, kterou nap ahuje neobvykle daleko od sebe. Je 
to její zp sob, jak zabránit tomu, aby se k ní n kdo
dostal p íliš blízko. 

V soukromí je však v elá, ráda objímá kamarád-
ky a otev en  dává najevo lásku k Danielovi, když 
ho drží za ruku nebo líbá na tvá . A on jí oplácí kul-
tivovaností a spolehlivostí. Nikdy o své p ítelkyni 
nemluví s nikým jiným než se svými p áteli. Oba 
mají týž pohled na sv t, spoustu spole ných zájm
i nám t  k povídání. Dokáží sed t dlouhé chvíle 
nad šálkem aje. Po p ti letech má Daniel pochope-
ní pro specifika Victoriina života a je p ipraven sdí-
let jej s ní. Oba se nadšen  v nují sportu a mají 
stejnou p edstavu o strávení volné ned le: nap ed 
jogging a pak dobrý film. A také n co chutného 
z královské kuchyn . Velmi dbají na zdravou výži-
vu. Va í-li Daniel, tak to ur it  nebude tu ná omá -

ka ani zapékané brambory, a to i p esto, že Victoria 
tak striktní není. 

Prost  se zdá, že jsou pro sebe stvo eni. A co je 
nejd ležit jší – Daniel není osln n královským 
dvorem. Pouze si zvolil praktické a p irozené d v-
e, které se mu líbilo. 

Victoria nedokáže dlouho ne inn  sed t, to zd -
dila po otci. Alespo  hází klacky ps m, pleje záho-
ny nebo si jde popovídat do kuchyn . Také tráví 
dost asu s Danielem v t locvi n . Jejich spole ný
život je úpln  oby ejný. Sedí u kuchy ského stolu 
v Danielov  domku v Östermälmu a pijí aj. Jdou 
ven s p áteli, dívají se na film, procházejí se se 
psem, jezdí na kole. Vždy však mají ochranku. 

Victoria není žádná princezna na hrášku, která 
vyžaduje luxus a extra zacházení. A miluje Drott-
ningholm. Tady, ve svém sv tle za ízeném dvoupo-
kojovém byt  si m že v klidu vychutnávat snídani 
p i etb  ranních novin, s t pytivým jezerem Mäla-
ren p ed okny. 

Na Drottningholmu po ádá královna Silvia pra-
videlné ned lní ob dy, které jsou pro její d ti p í-
jemnou povinností. Jsou zvány se svými partnery. 
P i dobrém jídle se probírají události uplynulého 
týdne. N kdy se ke sporáku postaví i sám král 
a p ipraví n co dobrého. Jeho specialitou je sýrové 
sufflé. 
A co jste o princezn  Victorii ješt  nev d li? 
– dává p ednost aji p ed kávou, 
– vždy nosí v kabelce balzám na rty, 
– na levém prsteníku nosí prsten od otce, 
– mluví anglicky s americkým p ízvukem, 
– nemluví portugalsky, ale umí zazpívat pár brazil-
ských d tských písni ek,
– necestuje bez malého digitálního fotoaparátu, 
– v lét  je nadšenou v ela kou, 
– asto d kuje za dárky, potlesk i gratulace po 
asijském zp sobu – se sepjatýma rukama a krát-
kým úklonem hlavy, 
– dob e maluje, ale nechce svá díla vystavovat, 
– dva a p l roku žila v USA, studovala na Yale, 
– je siln  v ící,
– nejradši nosí vlasy svázané do culíku, 
– dává p ednost hn dé barv ,
– má idi ský pr kaz, ale v tšinou ji vozí ochranka, 
– velmi ráda tan í, 
– když má volno, nosí džíny a triko, 
– st ídá brýle a o ky. 

Princezna m í 168 cm a má p knou postavu. 
Umí dob e chodit na vysokých podpatcích. Musí se 
vždy um t p izp sobit situaci i dvornímu protoko-
lu, v d t které p íležitost vyžadují klobouk a které 
šerpu i to, nakolik m že mít vyst ižený dekolt. 

Našt stí existují i situace, kdy také princezna 
m že být uvoln n jší. Když jsou královské povin-
nosti vy ízené, rychle shodí róbu a st eví ky 
a oble e si oblíbené džíny. 

Až p ijde as, stane se švédskou královnou. 
Na základ lánk  ze švédského tisku 

zpracovala Renata Budilová 
foto archiv SL 

ŠVÉDSKÁ KORUNNÍ PRINCEZNA VICTORIA 
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KULTURA – FILM 
KURZ NEGATIVNÍHO 
MYŠLENÍ
Každý rok se na festivalu v Karlo-
vých Varech objeví pár zajímavých 
film , které se n jaká dobrá duše 
rozhodne koupit a vyslat na pou

eskými kiny. Jedním z letošních 
je Kurz negativního myšlení, který 
bude 19. íjna 2007 uveden do es-
kých kin. Norská erná komedie si 
na letošním karlovarském filmo-
vém festivalu získala pozornost 
i srdce divák . V divácké anket
festivalu se umístila na druhém . 

Parti ka n kolika hendikepovaných 
lidí pod vedením rázné psycholožky Tori 
vyráží za svým dalším cílem: p esv d it 
t iat icetiletého Geira, který po autone-
hod  skon il na vozíku (navíc jako impo-
tentní), že by se m l p idat k jejich sku-
pin , nau it se spole n  s nimi pozitivn
myslet a zachránit tak své rozpadající se 
manželství. 

Psycholožka ale nemá tušení s kým 
má tu est. Namísto, aby Geir p ijal je-
jich „u ení pozitivního myšlení“ vzbou í
se tento sebedestruktivní milovník 
Johnnyho Cashe a vále ných film  proti 
nevítané invazi „pozitivní“ energie a za 
pomoci místy až brutální up ímnosti, al-
koholu a marihuany, ovládne celou situ-
aci. Vítejte v „kurzu negativního myšle-
ní“! Uvnit  zánovního domu v poklidné 
tvrti tak dochází b hem jedné noci 

k zú tování s falešnou up ímností, dusi-
vým soucitem a zdánliv  osv d enými 
metodami lé by duše. 

Debutující režisér Bard Breiner smí-
sil skandinávské psychologické drama 
o mezilidských vztazích se sarkasticky 
ernou komedií. Originálnímu tvaru p i-

dává na atraktivit  hudební doprovod 
pro rockové fajnšmekry – Steppenwolf, 
Nina Simone i zmín ný Johnny Cash. 

Ve Festivalovém deníku vyšel 30. 
ervna 2007 rozhovor Kate iny Kadleco-

vé s režisérem Bårdem Breienem, z n -
hož uvádíme to nejzajímav jší. 

Vy Seve ani milujete p íb hy o al-
koholismu, depresích a sebevraž-
dách. V Kurzu negativního myšlení 
je to všechno – vypadá to, že se p i-
dáte k beznad jné part  Trier, Fri-
ðriksson, Vinterberg a spol.? 
Naopak, já jsem vždycky cht l diváky ro-
zesmát!

A toho chcete dosáhnout filmem o sedmi zoufalcích, 
z nichž t i jsou ochrnutí? 
Náhodou, ud lat srandovní film o n em tak vážném, to je 
p ece dobrý nápad! Není nic vtipn jšího než ty nejhlubší 
a nejzoufalejší lidské emoce – jak strašn  deprimovaní, osa-
m lí a zaho klí jsme a jak úzkostliv  se to snažíme schovávat. 
Tyhle pocity jsou pro Skandinávce typické. 

Co je podle vás podstatou filozofie negativního myš-
lení? Jak vypadá praktický nácvik? 
Musíš za ít den tak, že se podíváš do zrcadla a zeptáš se sám 
sebe: „Co je na mn  do prdele tak dobrý?“ Pokud je tvou od-
pov dí dlouhý seznam skv lých vlastností, neprošel jsi tes-
tem. Správná odpov  m la být: „Nic. Všichni jsme stejn
bezcenní.“ Jakmile tohle akceptujeme, máme p ed sebou 
skv lou budoucnost. Sou asná posedlost n ím vynikat, být 
úsp šný a š astný, celý ten hon za perfektností – to je fakt 
d snej podfuk. 

Ve vašem snímku je mnoho podn tných myšlenek, 
nap íklad „Všichni, kdo mají kamarády a rodinu, a
jdou do prdele“. Jak se tahle oslnivá filozofie vyvine 
ve vašem p íštím filmu? 
Ten je o mn  a mé rodin , samoz ejm  ve stylu „do hajzlu 
s p áteli a rodinou“. Je to p íb h vzestupu a pádu, hlubší po-
hled na to, pro  nás všechny ty prachy, co máme, nedokážou 
ud lat š astnými. Mám dojem, že je to proto, že pocházejí 
z pornografie. 

Režisér Bård Breien studoval d jiny literatury na univerzi-
t  v Oslu a pozd ji film v Kodani. Psal scéná e pro nau né
a krátkometrážní filmy, mimo jiné Que sera, sera. Jeho první 
snímek Franks prolaps byl v roce 2003 nominován na nor-
skou výro ní cenu Amanda. Kurz negativního myšlení je Bre-
ien v celove erní hraný debut. 

Michael Stanovský 

Kurz negativního myšlení (Kunsten a tenke 
negativt), Norsko 2006 
Scéná  a režie: Bård Breien, kamera: Gaute 
Gunnari, st ih: Zaklina Stojcevska 
Hrají: Marian Saastad Ottesen, Fridjov Såheim, 
Kirsti Eline Torhaug, Per Schaaning, Henrik 
Mestad, Kari Simonsen, Kjersti Holmen
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Stockholm 30. ervence 2007. Švédská média 
s odvoláním na dceru Evu oznámila, že ve v ku
89 zem el slavný švédský filmový režisér Ing-
mar Bergman. Podle sv tových agentur zem el
filmový tv rce ve svém dom  na švédském ost-
r vku Fårö. 

Na Fårö, malém ostr vku v Baltském mo i, lákaly 
turisty dv  velmi odlišné „atrakce“. Jednak to byly tak-
zvané rauky, bizarní vápencové útvary nící z mo e
a pustého pob eží, jednak švédský filmový a divadelní 
režisér Ingmar Bergman, který – e eno jeho vlastními 
slovy – k ostrovu pocítil cosi jako lásku na první po-
hled, když tu na p elomu padesátých a šedesátých let 
minulého století to il film Jako v zrcadle, a proto si zde 
postavil d m a filmový ateliér. Zatímco ovšem rauky 
byly a jsou voln  k vid ní, šance, že byste spat ili Mis-
tra, vyhýbajícího se publicit  a zám rn  se izolujícího 
od okolního sv ta, byla vždy mizivá. A od pond lka 30. 
ervence, kdy sv tové agentury p inesly zprávu o jeho 

úmrtí, je dokonce nulová. 
P estože se slavný tv rce více než ty icítky film ,

stovky divadelních inscenací a autor ady text  dožil 
úctyhodného v ku dev taosmdesáti let a v rozhovorech, 
které v posledních letech poskytl médiím, se asto vyja-
d oval o smrti, zmín ná zpráva leckoho zasko ila. Na 
jeho ob asné odchody ze scény jsme si totiž v jistém 
smyslu už zvykli, ale i na to, že nikdy nejsou definitivní, 
že jsou jen sou ástí jeho ob asných mystifikací. První 
takový odchod, ze Švédska, uskute nil v druhé polovin
sedmdesátých let, kdy si po známé da ové afé e zvolil 
dobrovolný exil a n kolik let pak žil a pracoval 
v Mnichov . Další odchod, tentokrát ze sv ta filmu, 
oznámil po átkem let osmdesátých, v souvislosti 
s natá ením svého posledního velkého opusu, rodinné 
fresky Fanny a Alexandr. Ale a koli tehdy už m l nárok 
i na odchod na odpo inek, nic takového se nestalo. 
V následujících letech se nadále intenzivn  v noval di-
vadelní režii, televizní tvorb  a psaní knih. Ješt  v roce 
2003, ve ty iaosmdesáti letech, napsal a nato il sv j
epilog Sarabanda, volné pokra ovaní Scén z manželské-
ho života. Poté se rozhodl um leckou kariéru opravdu 
ukon it a stáhnout se na milovaný ostrov, mnozí však 
v ili, že ani tentokrát ješt  ne ekl své poslední slovo. 

Zatímco obyvatelé Fårö, kde má být Bergman 
v nejbližších dnech poh ben v úzkém kruhu rodiny 
a p átel, te  up ímn  želí odchodu oblíbeného souseda, 
kterého d ív spiklenecky zapírali p ed zv davými ná-
všt vníky, sv tová kinematografie a divadlo se lou í
s jednou ze svých nejvýrazn jších postav. Mezi prvními, 
kdo vyjád ili politování nad touto ztrátou, je nap íklad 
jeho horlivý žák z druhé stran Atlantiku Woody Allen. 
Ten ho ozna il za „p ítele a bezpochyby nejv tšího reži-
séra své doby“. Pon kud jiného lad ní je komentá  jeho 
dánského obdivovatele i zarytého konkurenta v jedné 
osob , režiséra Larse von Triera: 

„K Ingmarovi Bergmanovi m  vázalo silné rodinné 
pouto,“ tvrdí Trier, „a proto jsem pyšný, že m žu íct, 
že se ke mn  vždycky choval tak jako ke svým ostatním 
d tem: neprojevil sebemenší zájem!“ 

Zbyn k erník, 31. ervence 2007 

INGMAR BERGMANN – ODCHOD TENTOKRÁT DEFINITIVNÍ 
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CODEX GIGAS – ÁBLOVA BIBLE 
Vzácnou áblovu bibli, Codex Gigas, kterou 
za t icetileté války odvezla z eských zemí 
švédská vojska, vystavuje od 20. zá í 2007 
do 6. ledna 2008 Národní knihovna R
v pražském Klementinu. Jeden z nejcenn j-
ších st edov kých rukopis  zachycujících 
tehdejší v d ní je sou ástí výstavy, kterou 
instituce p ipravila spolu s Národní knihov-
nou Švédska. 

Vedle samotného originálu tohoto vzácného ru-
kopisu, který Švédové jako vále nou ko ist p ed 
tém  360 lety p ivezli své královn  Kristýn , má 
návšt vník možnost blíže poznat obsah této nejv t-
ší st edov ké knihy a její napínavou cestu staletí-
mi. áblova bible je vystavena v nové speciální tre-
zorové místnosti v prosklené vitrín  a je otev ena 
na své nejznám jší stránce, té s barevnou kresbou 
erta, podle n hož bývá také nazývána. Za dvojími 

dve mi je místnost se stálou teplotou kolem 18 
stup  Celsia a vlhkostí kolem 50 procent, v níž se 
nachází jediný objekt – vitrína s knihou. V ní m že 
návšt vník výstavy pobýt maximáln  deset minut. 
Hodnota kodexu je nevy íslitelná. V p ípad  po-
dobných památek se udává hodnota pojistná, áb-
lova bible však pat í mezi knihy komer n  nepojis-
titelné. V p ípad , že se objekt srovnatelného vý-
znamu t eba zap j uje na zahrani ní výstavu, na-
stupují státní záruky. eský stát poskytl záruku 
300 milion  korun. 

áblova bible, latinsky Codex Gigas, je kniha 
úctyhodná nejen obsahem, ale i podobou – ve st e-
dov ku byla p irovnávána k sedmi div m sv ta. 
Váží 75 kilogram , d ev né desky knihy m í 900 
krát 505 milimetr . B hem letošního roku byla do-
kon ena její kompletní digitalizace, která je i kv li
rozm r m spisu náro nou operací. Fascinující je 
podle odborník  jednota knihy, soulad písma a ini-
ciál, harmonie celkové kompozice a jednotlivých 
detail ; všechny texty v knize jsou p itom dodnes 
itelné. Vše nasv d uje tomu, že kniha byla život-

ním dílem jediné osoby. Historici odhadují, že se 
tak monumentální práci musel doty ný písa  v no-
vat možná až 20 let. P esto se zdá, že jeho rukopis 
„nestárl“. To je neobvyklé, prost  další tajemství 

áblovy bible. Kodex vznikl na p elomu 12. a 13. 
století v benediktinském klášte e v Podlažicích u 
Chrudimi, pozd ji se dostal do klášter  v B evnov
a Broumov .

íkáme-i o knize, že je osmým divem sv ta, 
opakujeme jen to, co íkali lidé už ve st edov ku. 
Pov st i sláva Codexu Gigas se ihned po jeho vzni-
ku rozší ily po echách, v pr b hu staletí po celé 
Evrop . Rudolf II., který byl jedním z vlastník , si 
jej ve své Komo e zázrak  cenil snad nejvíce. Se-
dával u n ho po celé hodiny. A královna Kristina, 
švédská královna s neoby ejným osudem, jej do-

stala v roce 1648 jako osobní dar od generála Koe-
nigsmarka, dobyvatele Prahy. Švédové knihu za t i-
cetileté války odvezli z rudolfinských sbírek jako 
vále nou ko ist své panovnici. Rukopis opustil 
Švédsko od té doby jen dvakrát – v roce 1970 byl 
zap j en do USA, p ed osmi lety cestoval do Berlí-
na. Pot etí a prý naposledy je tomu práv  nyní. „Po 
skon ení výstavy se vrátí do Stockholmu navždy,“ 
ekl TK zástupce švédské Národní knihovny, a vy-

lou il tak další p ípadné záp j ky. 
Kniha je psána latinsky a obsahuje 14 text  r z-

ného charakteru. Za úvodním Starým zákonem ná-
sleduje takzvaný Penitenciál – p íru ka pro kn ze,
obsahující seznam h ích  a p íslušné zp soby po-
kání. V t chto místech se nachází nejv tší pozoru-
hodnost knihy, vyobrazení skoro p lmetrové ba-
revné postavy erta.

Další stránky obsahují zaklínací formule k za-
hán ní nemocí i k vypátrání zlod je. Za touto ka-
pitolou je nejcenn jší dokument – opis Kosmovy
kroniky, který pat í k nejstarším a nejlepším. Bibli 
provází legenda, podle níž ji za jedinou noc napsal 
s pomocí ábla mnich, kající se z t žkého h íchu. 
Podobiznu ábla prý zakreslil do knihy z vd nosti.
I p es legendu nebyl kodex nikdy zatracen inkvizi-
cí, ale naopak se stal st edem zájmu u enc
i milovník  um ní a kuriozit. 

VÝSTAVA NEJV TŠÍ KNIHY SV TA 
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P EDPRODEJ VSTUPENEK 
Legendami op edený rukopis Codex Gigas se 

p edstavuje v Galerii Klementinum. Jde o velmi 
vzácný foliant, proto jeho shlédnutí podléhá zvlášt-
nímu režimu. Codex Gigas je umíst n ve zvláštní 
trezorové místnosti, as vstupu na výstavu je 
v každou celou hodinu. Je nutné dodržovat p esný
as vstupu do trezorové místnosti, který je návšt v-

ník m sd len p i vstupu na výstavu. 
O vstupenky je obrovský zájem, je vhodné kou-

pit i alespo  rezervovat p edem. Jde to ud lat na 
internetových stránkách Národní knihovny 
www.nkp.cz, p ípadn  osobn  na recepci Galerie 
Klementinum, K ižovnická 190, Praha 1 (denn
mimo pond lí od 10 do 19 hod.) Pokud nemáte 
možnost rezervace, doporu ujeme využít pro ná-
všt vu výstavy tzv. volné dny – úterý a sobota, na 
které se rezervace nep ijímají. Výstavu m žete na-
vštívit pochopiteln  kdykoliv, Národní knihovna 
ovšem nezaru uje, že vstupenky budou k dispozici. 

Rezervovanou vstupenku na odpolední as je 
t eba vyzvednout nejpozd ji 2 hodiny p ed asem 
vstupu na výstavu, dopolední pak nejpozd ji den 
p edem. Vstupné: dosp lí 100 K , studenti, senio i,
d ti 10-15 let, skupinová vstupenka 50 K /1 osobu, 
handicapovaní a d ti do 10 let zdarma. 

Termíny zahájení rezervace a p edprodeje: 
od 22. 10. p edprodej vstupenek na listopad 2007 
od 19. 11. p edprodej vstupenek na prosinec 2007 
 a leden 2008 

Michael Stanovský, zdroje: denní tisk, Radio Praha, NKP 

VRÁTIT KO IST? NEMÁME NÁROK 
Švédové b hem t icetileté války vzali jako vále -

nou ko ist vzácná um lecká díla. O navrácení nej-
cenn jší knihy z Rudolfovy sbírky však nem že být 
ani e .

„Nem žeme se p etahovat o poklad 350 let po 
skon ení t icetileté války,“ íká Ladislav epi ka 
zVojenského historického ústavu. Na vrácení áb-
lovy bible esko nemá právní nárok. Od roku 1904 
totiž existuje takzvaná Haagská konvence na 
ochranu kulturního d dictví p i ozbrojeném kon-
fliktu, kterou eskoslovensko podepsalo v roce 
1918.  

Haagská konvence ukládá nedopustit zabírání 
movitých kulturních památek na území jiné smluv-
ní strany, nýbrž p i obsazení cizího území podpo-
rovat místní orgány v pé i o kulturní d dictví. 

Podpisem Haagské konvence se prost  ud lala 
tlustá ára za minulostí. Co jsme si, to jsme si. Zby-
n k Petrá ek na Neviditelném psu 24. zá í píše, že 
podle historika Ladislava epi ky tato Haagská 
konvence „p edstavuje jakousi restitu ní hranici 
pro krádeže um leckých d l“. Zamýšlí se nad tím, 
je-li to spravedlivé, jak to, že švédské i napoleonské 
ko istnictví je amnestováno, ale mussoliniovské – 
nemluv  o sov tském a nacistickém – už ne? Tak 
už to u restitucí prost  chodí. Vždy  i eský zákon 
hovo í o „zmírn ní následk  n kterých majetko-
vých k ivd“. 

P esto ob as dojde k výjimkám. ada rozvojo-
vých zemí t eba žádá po bývalých koloniálních vel-
mocích zp t své památky a hodn  v cí opravdu do-
staly zp t. Nap íklad vzácné obelisky z doby farao-
n  Britové po n kolika desítkách let vrátili zp t do 
Egypta. Jednalo se ale o jejich dobrou v li. O n -
em podobném Švédové v p ípad  artefakt  ulou-

pených v eských zemích ale neuvažují. 
Kdyby se vše bralo do d sledku, tak není tech-

nicky možné vrátit všechny uko ist né památky na 
p vodní místo. To, že jsou um lecká díla roztrou-
šena po celém sv t , je podle odborník  svým zp -
sobem dob e. „Má to i své pozitivní stránky. Mo-
hou je obdivovat lidé na celém sv t ,“ upozor uje
historik architektury Zden k Lukeš. 

Podle právníka Jaroslava Knota by v p ípad
uplatn ní nároku na vrácení kodexu bylo t eba ta-
ké posoudit, zda k jeho odvezení došlo p ed – nebo 
po uzav ení vestfálského míru 24. íjna 1648. Ale 
ono není zcela jasné, kdy konvoj opustil echy. Po-
kud to Švédové stihli ješt  za vále ného stavu, jde o 
„legální“ vále nou ko ist, bylo-li to pozd ji, dá se 
odvezení památek kvalifikovat jako loupež. Ovšem 
ani v tomto p ípad  není návrat um leckých a his-
torických památek p íliš reálný.  

Ur itá šance na to, že se alespo  n které um -
lecké památky p ece jen dostanou zp t do eska,
existuje. Závisí to ovšem na nabídce volného trhu. 
„Zakoupit nazpátek um lecká díla mohou eši od 
soukromých sb ratel ,“ íká Zden k Lukeš. 

Michael Stanovský, citace z LN 19. zá í 2007 
kráceno, plná verze na www.severskelisty.czFOTO MICHAEL STANOVSKÝ
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CODEX GIGAS – ÁBLOVA BIBLE 
Ozna ení áblova (anebo ábelská) bible, 
jak se Codexu Gigas íká v našich zemích – i 
v cizin , pochází z vyobrazení ábla, i spí-
še ertíka n kde v polovi ce knihy. Karel 
Moudrý, který na satelitní a internetové sta-
nici eského rozhlasu Leonardo p ipravuje 
již druhým rokem z ejm  nikdy nekon ící
seriál o tajemství áblovy bible, mi vnukl 
myšlenku, že to není žádný ábel, ale spíš 

ertovské miminko v plínkových kalhot-
kách.

No, posu te sami, barevný obrázek áblíka 
máte na titulní stránce asopisu. Škoda jen, že ert
v bibli je tak neobvyklý, ono pak už nikoho nic jiné-
ho už nezajímá, nikdo knihu na ob asných výsta-
vách neotev e jinde, než na ertíkovi. Škoda. Kro-
m  desítek stránek s textem tu jsou i stránky 
s nádhernými iluminacemi. Ostatn  sama prot jší
stránka – vlevo od áblíka – znázor uje st edov -
ké m sto plné kostel , snad Jeruzalém. Zajímavý 
kontrast ábla a svatého m sta, p emýšlejme nad 
ním. A za t me se do sedmé kapitoly knihy Sta-
nislava Bártla a Ji ího Kosteleckého nazvané neo-
t ele áblova bible (Paseka 1993): 

„ ábel se na nás dívá z p ední ásti listu íslo
290. Je to postavi ka vysoká skoro p l metru, kte-
rá kdysi skute n  mohla vzbuzovat báze . S jisto-
tou však lze íci, že ji autor nenamaloval do kodexu 
coby výraz dík  pekelným silám za to, že mu po-
mohly zvládnout nadlidský úkol. Pochopit aspo
z ásti její pravý smysl nám pomáhá další ilustrace, 
jež zabírá celou prot jší stranu. Ob  dohromady 
tvo í z ejm  levé a pravé k ídlo jakéhosi diptychu – 
díla o dvou ástech, které spolu úzce souvisejí, 
p estože nemají na první pohled nic spole ného.“

„Obraz vlevo p edstavuje jakési st edov ké
m sto. Je zarámováno dv ma štíhlými v žemi, me-
zi nimiž se táhne deset zdí. Uvnit  opevn ní je 
množství kostel  a jiných budov. Co je to za m sto? 
Existovalo v bec? T ebaže m žeme rozeznat archi-
tektonické prvky, obvyklé v tehdejších, hlavn  ital-
ských m stech, jsou tu dv  okolnosti, jež vylu ují, 
že by mohlo jít o vyobrazení n jakého skute ného, 
pozemského sídlišt . Jednou z t chto okolností je 
sám duch románského malí ství, které nenapodo-
bovalo p írodu. Ale p edevším si musíme všimnout 
té nápadné, tém  zrcadlové symetrie, v reálu n ja-
kého m sta nep edstavitelné. Co je v levé polovin
obrazu, je i v pravé…“ 

„Bezpochyby p edstavuje toto pomyslné, ideál-
n  vyvážené seskupení staveb nebeský Jeruzalém, 
m sto boží, íši dobra. Protiváhu íše zla, reprezen-
tované áblem, nebo chcete-li Satanem i Antikris-
tem na stran  prot jší.“

„Pekelná ást diptychu je rovn ž p ísn  symet-
rická. Je zarámována malými v žemi, ale chybí me-

zi nimi jakékoliv budovy. Jako by malí  cht l cha-
rakterizovat zásadní odlišnost od nebeského Je-
ruzaléma prázdnotou, vynecháním prostoru mezi 
v žemi, aby zviditelnil, o jak pusté místo jde. Ve 
st edov ké mysli byla ostatn  prázdnota – nihil – 
principem zla, a tudíž pro toto téma nejvhodn j-
ší…“

„V románském um ní se ábel zpravidla zná-
zor oval vychrtlý jako mrtvola kv li zd razn ní je-
ho statutu vládce íše smrti. Sportovn  štíhlá po-
stava v našem kodexu p edstavuje patrn  nejtréno-
van jší podobu erta, jaká je z té doby k dispozici. 
Nahlížen o ima dneška m že dokonce p sobit, ja-
ko by práv  provozoval ranní gymnastiku. N co ta-
kového nemohlo ovšem napadnout dávného malí-
e. Pozice na bobku byla nejspíš zvolena proto, aby 

p íšerka dostala ješt  nelidšt jší podobu.“ 
„Pon kud jinou možnost výkladu nabízí J. Pe-

írka, který v minulém století vyslovil názor, že po-
stava m že být odvozena od indického démona 
tance, což vzhledem k celkové tajuplnosti kodexu 
p edem zcela vylou it nelze; ale pro naši prezentaci 
„ áblovy bible“ rad ji z sta me u istokrevného 
erta.“

„Konfrontace nebe a pekla jako vou proti-
ch dných princip  tvo ení, ilustrovaná v podlažic-
kém kodexu dv ma celostránkovými obrázky, na-
lezla svou z ejm  nejvýrazn jší a nejakceptovan jší 
formulaci v díle sv. Augustina De civitate Dei, tedy 
O Boží obci. Podle n ho existují od po átku v k
dv  m sta: nebeské, které je domovem and l
a spravedlivých, a m sto vytvo ené Luciferem 
a jeho h íšnými antiand ly. Obojí pak nachází sv j
obraz na zemi, a tak byl v pr b hu celého st edov -
ku chápán v ný boj dobra se zlem ve smyslu toho-
to p ístupu. Koncept sv. Augustina, koncept dvou 
m st, byl ale více morální než vizuální, a tudíž je-
nom nesnadno nacházel obrazové vyjád ení. I 
vtomto ohleduje podlažický rukopis raritou…“ 

„Nezodpov zenou otázkou z stává, kdo vlastn
je autorem obou celostránkových ilustrací za zpo-
v dním zrcadlem podlažickeho kodexu, malí ských 
dominant knihy, která od jedné z nich odvozuje ta-
ké svou vžitou p ezdívku „ áblova bible“. Nevypa-
dá to, že by tyto obrázky maloval sám Velký písa .
Opravdu se nezdá, že by figurativní kresba byla tou 
nejsiln jší stránkou tohoto génia. Neum lá posta-
vi ka židovského mudrce u Flaviova textu je asi 
opravdu jediné, o co se pokusil. Což by mohlo zna-
menat, že p inejmenším postavu erta vytvo il n -
který jiný len klášterního bratrstva. Písa  zpov d-
ního zrcadla? Nebo snad n kdo další? Nevíme…“ 

„Také následující stránky kodexu jsou temné. 
Svým vzhledem i obsahem. Do hn dých ploch jsou 
totiž stejn  hranatým a barevným písmem jako 
p edchozí texty vepsány – zaklína i formule.“ 

ÁBLOVO MIMINKO 

sl0703.pub
stránky 20 Neseparovaný

pond lí, 1. íjna 2007 00:24



Severské listy 3/07 - 21 

Ctihodný tená  jist  dostal chu  si biblí zalisto-
vat. Poda í-li se mu ji shlédnout na pár minut na 
pražské výstav , krom  výše diskutované dvoj-
stránky neuvidí nic. Takže musíme pod kovat 
švédské Královské knihovn , že celý rukopis nejen 
zdigitalizovala, digitální otisk na balí ku dévédé ek
v novala panu editeli Národní knihovny Vlastimi-

lovi Ježkovi p i slavnostním otev ení výstavy, ale 
také jej zp ístupnila na Internetu každému, kdo si 
v ní chce listovat. Možná si jí jednou budeme moci 
koupit v knihkupectví, zatím musíme vzít zavd k
internetové adrese www.kb.se/codex-gigas/cze.
A je to tam i v eštin !

Michael Stanovský 
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NOVÁ FINSKÁ VLÁDA  
A JEJÍ PROGRAM 
V minulém ísle Severských list  se te-
ná i mohli do íst o finských jarních vol-
bách (str. 17) a o vytvo ení nové finské 
vlády (str. 10). Jedná se o vládu s p í-
domkem „zelenomodrá“, p i emž zele-
nou barvu p edstavují jak zelení, tak 
centristická zem d lská strana Keskus-
ta se staronovým ministerským p edse-
dou Mattim Vanhanenem.  

ODPOV DNÉ, PE UJÍCÍ A INSPI-
RUJÍCÍ FINSKO 

Mírn  paradoxn  m že p sobit v této sou-
vislosti to, že již v druhém volebním období 
finskou vládu vede p edseda v podstat  agrár-
ní a možná i tradicionalistické strany – práv
ve Finsku, které v rámci Evropské unie 
a možná i globáln  pat í k zemím nejvíce in-
vestujícím do vzd lání a které je navíc celosv -
tov  známé hlavn  díky špi kovým moderním 
technologiím, špi kovému sportu a rozvinuté-
mu sociálnímu systému. Kone n  modrou bar-
vu p edstavuje konzervativní Národní koalice, 
tzv. Kokoomus, který má ve znaku modrou 
chrpu, a jehož mladý pr razný p edseda Jyrki 
Katainen ve vlád  obsadil d ležitý post místo-
p edsedy spojený s funkcí ministra financí. 
P edsedou poslanecké sn movny Eduskunta
se stal finan ník a banké  Sauli Niinistö ze 
stejné strany, neúsp šný protikandidát sociál-
ní demokratky Tarji Halonen z druhého kola 
lo ských prezidentských voleb, v devadesátých 
letech ministr financí a na ve ejnosti známý 
tím, že se po Helsinkách asto pohybuje na ko-
le kových bruslích. Tím tak budou v nejvyšším 
vedení zem , v pomyslném trojúhelníku prezi-
dentka – p edseda vlády – p edseda parla-
mentu zastoupeny všechny t i nejsiln jší poli-
tické strany, p i emž role Národní koalice byla 
posílena ješt  tím, že za tuto stranu ve vlád
sedí i nový ministr zahrani í Ilkka Kanerva. 

Jak se tvrdí ve vládním prohlášení, hlav-
ním cílem vlády je vytvo it odpov dné, pe ují-
cí a inspirující Finsko, p i emž za p edpoklady 
pro úsp ch Finska a Fin  jsou považovány d -
raz na tvo ivost a p íslušné kreativní doved-
nosti a vysoká úrove  vzd lání. Priority nové 
vlády jsou ty i: zvýšení zam stnanosti, boj 
proti zm nám klimatu, posílení základních so-
ciálních jistot a reforma sociálního systému, 
a kone n  p izp sobení služeb sociálního státu 
stárnoucí finské populaci. V politice zahrani -
ní, bezpe nostní a evropské bude vláda pokra-
ovat v liniích vlád p edchozích. 

Jan Dlask 

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV – SKAN-
DÁLY POLITIK  VE ŠVÉDSKU 
To, že i tak tradi ní demokracii jako je Švédsko 
ob as postihne politický skandál, je faktem. 
Vypo ádání se s ním však probíhá podle pon -
kud jiných schémat, než na která jsme zvyklí 
v eské republice.  

Ve v tší mí e skandály švédskou zemi postihly 
v 50. letech minulého století. Jednalo se o sérii událos-
tí, kdy ve ejné instituce zjevn  zneužívaly svou moc. 
P ípady m ly rozsáhlé soudní dohry a diskutovalo se 
o nich v hojné mí e na ve ejnosti, a asto skon ily od-
stoupením, p ed asným penzionováním i prohláše-
ním n í nesvéprávnosti. Debaty asto inicioval známý 
švédský spisovatel Vilhelm Moberg, názorov  blízký li-
berálním kruh m, které tak využívaly p íležitosti na-
padat jak sociáln demokratické vlády, tak konzerva-
tivní pravicový establishment kolem královského tr -
nu. O p ísnosti morálního klimatu tohoto období a 
o velmi vysokých nárocích na estnost ve ejn inných 
osob sv d í událost, kdy ministr financí David Hall vy-
zval jako p edseda regionální stranické organizace ve 
Västeråsu krajského hejtmana podez elého z korupce, 
aby odstoupil, dokud záležitost nebude vy ešena. Jako 
ministr však nemohl formáln  zasahovat do záležitostí 
samosprávy a byl sám donucen se vzdát svého místa, 
p i emž se již nikdy do politiky nevrátil. Možná ješt
absurdn jší se nám m že zdát osud ministra komuni-
kací Stureho Henrikssona z roku 1957, jenž se n kolik 
m síc  po svém jmenování dozv d l, že ho policie 
hodlá obžalovat za to, že p ed p l rokem b hem své 
návšt vy m sta Nässjö v lehce podnapilém stavu 
uklouznul ve sn hové záv ji. Henriksson nato spáchal 
sebevraždu. V roce 1953 probíhalo u nejvyššího švéd-
ského soudu ízení, v n mž se jednalo o jistém zane-
dbání, kterého se dopustila manželka ministra vnitra 
Hedlunda ve svém da ovém p iznání. Záležitost ohro-
žovala vládní koalici a za kulisami se pokoušel 
s nejlepšími úmysly do v ci zasahovat a vynutit si mi-
nistrovo propušt ní sám švédský král. 

V roce 1976 byla jednou z hlavních p í in volební-
ho neúsp chu sociální demokracie událost, kdy p ed-
seda odborového svazu dopravy a zárove len této 
strany Hans Ericsson v p edchozím roce odjel na vá-
no ní dovolenou do Špan lska, na které byl centrální 
odborovou organizací z podn tu Olofa Palmeho kv li
tamním diktátorským pom r m vyhlášen bojkot. Tisk 
na Nový rok 1976 p inesl fotografii t lnatého Ericsso-
na sedícího ve Špan lsku na schodech p ed chatkou 
jen v plavkách – v tu chvíli proti n mu hovo il i jeho 
vzhled. Následovaly fotografie interiér  centrály do-
pravních odborá , po ízené na oslavách, které 
v rovnostá ském Švédsku situaci nijak nezlepšily. 
K dovršení došlo v okamžiku, kdy byl pokladník sociál-
ní demokracie p istižen p i pašování valut pro své fin-
ské kolegy. Události navíc probíhaly soub žn  se za-
t ením režiséra Ingmara Bergmana a jeho obvin ním z 
da ového podvodu, které se následn  ukázalo jako li-
ché, a s humorn  vedenou kampaní autorky Astrid 
Lindgren proti nesmysln  vysokým daním, které byly 
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takto stanoveny jakýmsi nedopat ením. 
V 90. letech proslula svou miniaférou i „korun-

ní princezna“ švédské sociální demokracie Mona 
Sahlinová (*1957), politi ka se zkušenostmi z mno-
ha ministerských a jiných vládních funkcí i funkcí 
v rámci své rodné strany, která jako lenka vlády 
zneužívala služební platební kartu k nákupu plenek 
a okolád pro svou malou dceru, a zpronev ila tak 
n kolik stovek švédských korun. Kv li tomuto ex-
cesu byla donucena na ur itou dobu z vrcholné po-
litiky odejít. Dnes je historicky v bec první ženou 
zastávající ve stran  p edsednictví, nebo  na stra-
nickém sjezdu 18. b ezna nahradila Görana Persso-
na, který až do lo ských de facto prohraných voleb 
stál dvanáct let i v ele švédské vlády, a letos na ja-
e tak odstoupil i z funkce p edsedy nyní opozi ní

sociální demokracie. V této zdánlivé bagatelnosti se 
p ípad Mony Sahlinové podobá událostem okolo 
dvou ministryní nové švédské vlády, které vloni na 
podzim nedlouho po svém jmenování opustily své 
funkce: jedna v d sledku toho, že neplatila konce-
sioná ské poplatky za ve ejnoprávní rozhlas, druhá 
proto, že doma zam stnávala svou posluhova ku 
na erno. 

Jan Dlask 

HOST DAROVAL MILIONOVÉ 
SPROPITNÉ 
Nebývalou chvilku prožil personál hotelu 
Laholmen ve m st  Strömstadu na švédsko-
norských hranicích.  

Od jednoho ze svých stálých host , t iadevade-
sátiletého Mattse O. Westerberga, totiž hoteloví za-
m stnanci obdrželi unikátní spropitné ve výši 1,5 
milionu švédských korun (asi 4,5 milionu korun). 
Spokojený Westerberg je hotelovým hostem již více 
než dv  desetiletí. Každoro n  tráví v hotelu Lahol-
men n kolik týdn  v etn  ve írku na oslavu váno -
ních svátk .

„Už p i první návšt v  bylo chování personálu 
fantastické. Znám tu tém  všechny a vím, že si pe-
níze zaslouží,“ komentoval sv j krok št drý dárce. 
Jeho dar nepostrádá motiva ní aspekt. Hotelový 
personál nedostane peníze v hotovosti. Westerberg 
hotelu v noval celou sumu v akciích shromážd -
ných do zvláštního fondu, jehož ro ní výnosy bu-
dou rozd lovány nejlepším pracovník m v daném 
období.

Na dotaz, zda má št drý Matts O. Westerberg 
od nyn jška budoucí pobyt v hotelu zdarma, odpo-
v d l editel Dalnoki opatrn . „To zatím nevím. Ale 
už nyní mívá vždycky dobré ceny.“ 

tk, Lidové noviny, 22. zá í 2007 

K OBRÁZKU VPRAVO:
ÍŠNICE INGER GUSTAFSSONOVÁ OBSLUHUJE

MATTSE O. WESTERBERGA
FOTO: LARSERIC LINDÉN

P EDSEDNICTVÍ ESKA,
ŠVÉDSKA A FRANCIE MÁ CHA-
RAKTERIZOVAT REFORMA 

eská republika, Francie a Švédsko oficiál-
n  zahájily ve tvrtek 20. zá í 2007 v Praze 
p ípravy na p edsednictví v Evropské unii. 
Na postu p edsednictví se tyto t i zem  vy-
st ídají po šesti m sících mezi léty 2008 
a 2009. 

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr 
Vondra po setkání se svými prot jšky prohlásil, že 
spole ným jmenovatelem spole ného programu by 
m la být reforma. Vysv tlil, že reformy mají vést 
k tomu, že Evropa obstojí v celosv tové konkuren-
ci. eši, Švédové a Francouzi navíc budou sedma-
dvacítce šéfovat v dob , kdy by m ly za ít fungovat 
nové institucionální zm ny, jak p edpokládá chys-
taná reformní smlouva unie. Vondra a eský minis-
tr zahrani í Karel Schwarzenberg se na tomto zá-
kladním postoji shodl s francouzským státním ta-
jemníkem pro evropské záležitosti Jeanem-Pier-
rem Jouyetem, švédským ministrem zahrani í Car-
lem Bildtem a švédskou ministryní pro evropské 
záležitosti Ceciliou Malmströmovou. esko za íná 
spole n  s Francií a Švédskem p ipravovat spole -
ný osmnáctim sí ní program pro vedení EU. Zno-
vu se odpov dní minist i sejdou v polovin íjna 
v Lucemburku, práci cht jí završit v kv tnu p íští-
ho roku. 

eská republika p evezme p edsednictví 1. led-
na 2009 od Francie, o šest m síc  pozd ji ho p edá
Švédsku. Praha si jako své motto stanovila „Evropa 
bez bariér“. Hlavními prioritami p edsednictví by 
m la být témata konkurenceschopnosti, svobody 
pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu a liberální 
obchodní politiky. Mezi další priority pat í udrži-
telná a bezpe ná energetika, revize rozpo tu
a reforma spole né zem d lské politiky, vn jší 
vztahy EU a oblast justice a vnitra. eská republika 
bude teprve druhou z nových lenských zemí, které 
úkol ídit fungování EU p ipadne. D íve se ho 
zhostí jen Slovinsko, které bude p edsedat unii 
v první polovin  p íštího roku. 

Radio Praha 20. zá í 2007 
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KULTURA – FILM A KNIHY 
SEVERNÍ BLATA (MÝRIN) 
Jako každoro n  se konal letos v lét
v Karlových Varech Mezinárodní fil-
mový festival, tentokrát již 42. ro ník. 
P íznivci severské kinematografie byli 
ur it  pot šeni ud lenými ocen ními. 

Hlavní cenu, K iš álový glóbus, porota 
ud lila po devadesátiminutovém rokování. 
Získal jí islandský snímku Severní blata reži-
séra Baltasara Kormákura. Origináln  pojatý 
krimithriller sleduje dva paralelní a zárove
provázané p íb hy: zam stnanec genetického 
ústavu hledá p í iny choroby, jíž podlehla je-
ho dcerka, a detektiv vyšet uje vraždu staré-
ho muže. 

Scéná  filmu vychází z románu Arnaldura 
Indriðasona a p edstavuje tradi ními postu-
py vystav nou detektivku, v jejímž po átku 
kriminalisté vyšet ují b žn  vypadající lou-
pežnou vraždu samotá ského d chodce, aby 
postupn  odkrývali mystickou záhadu nezná-
mé genetické choroby kosící na Islandu ty -
letá d v átka i t icet let proml ený p ípad 
znásiln ní n kolika žen. Film navíc t ží
z p sobivých exteriér  sou asného Islandu, 
záhadné vraždy se odehrávají v pr myslové 
tvrti Reykjavíku, samotá ští venkované žijí 

mezi termálními prameny. Hlavní roli samo-
tá ského detektiva Erlendura ztvárnil vynika-
jící islandský herec Ingvar E. Sigurðsson, re-
žisérem filmu je nemén  vynikající Baltazar 
Kormákur. Mistrn  odvypráv ný p íb h, v 
n mž nechyb jí ani prvky klasického thrille-
ru, se stal na Islandu nejnavšt vovan jším 
filmem v historii. 

Román Severní blata m l úsp ch i v naší 
republice. eský p eklad vydalo brn nské vy-
davatelství MOBA v edici Severská krimi. 
Hhned po vydání v roce 2004 zaznamenala 
detektivka výborné ohlasy u tená  a byla 
brzy vyprodána. V sou asnosti kniha vyšla 
znovu a je k dispozici na knihkupeckých pul-
tech. 
Severní Blata / Mýrin 
Island, N mecko, 2006, 93 min. 
Režie: Baltasar Kormákur 
Hrají: Ingvar Eggert Sigurðsson, 
Ágústa Eva Erlendsdóttir, Björn 
Hlynur Haraldsson, Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir, Atli Rafn Sigurðsson, 
Þorsteinn Gunnarsson, Þórunn 
Magnea Magnúsdóttir, Elma Lísa 
Gunnarsdóttir, Theódór Júlíusson, 
Valdimar Örn Flygenring, Guðmunda 
Elíasdóttir, Eyvindur Erlendsson, 
Kristbjörg Kjeld, Jón Sigurbjörnsson 

BALTASAR KORMÁKUR A LILJA PÁLMADÓTTIR P I P I P EDÁVÁ-
NÍ CENY NA KARLOVARSKÉM FESTIVALU
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OUTI PAKKANENOVÁ: Z KOLA VEN 
ty icetiletá Ilona vede jednotvárný a bezút š-

ný život. Jedinými sv tlými okamžiky jsou ná-
všt vy desetileté Sorelly. Jednoho dne je Ilona na-
lezena mrtvá. Kdo mohl mít zájem zabít tuto 
v ústraní žijící ženu? Policistka Tanja Strmová na-
razí v okolí mrtvé na sple  závisti, žárlivosti 
a nenávisti a Anna Laineová, grafi ka, kucha ka ze 
záliby a bývalá sousedka ob ti, se zatím postupn
sp átelí s malou Sorellou. Hol i ka má evidentn
strach, ví n co o inu?

Outi Pakkanenová (*1946) je známá finská au-
torka kriminálních román . Vystudovala ekonomii 
a nyní se v nuje pouze psaní. Její detektivní romá-
ny jsou napsány s tempem a znalostí psychologie 
a jejich d j se odehrává v centru Helsinek mezi 
prominenty a osobnostmi m sta.
Outi Pakkanenová: Z kola ven, 256 stran, 
vázáno, doporu ená cena 219 K ,
 Moba Brno 2007.  
ISBN: 80-243-2648-5 

KJELL OLA DAHL: SMRT ZA LETNÍ 
NOCI

Katrin pracuje v cestovní kancelá i, má p ítele,
malý byt a nepohodlnou pohovku. eklo by se nor-
mální mladá žena. Po jedné oslav  u p átel je však 
nalezena v p íkopu u cesty mrtvá. Vyšet ováním
p ípadu jsou pov eni kriminální komisa i Frölich 
a Gunnarstranda. Už po krátké dob  oba zjiš ují, že 
stojí tvá í v tvá  úplné džungli motiv  a indicií 
a podez elých p ibývá. Pronikají stále hloub ji do 
temné minulost ob ti. Nebo  jakkoli oby ejn  Ka-
trinin život vypadal, bylo to jen zdání… 

Kjell Ola Dahl (*1958) je norský autor krimi ro-
mán . Žije se svou ženu a svými d tmi nedaleko 
Osla. Mimo psaní a vyu ování se v nuje rodinné-
mu statku a pé i o vlastní les. Tráví také mnoho a-
su na nejv tším norském jeze e Mjøsa. Sv j první 
román Dodens investeringer vydal v roce 1993. 
V roce 2002 obdržel v N mecku Riverton-Preis, ce-
nu za nejlepší skandinávský krimi román. 
Kjell Ola Dahl: Smrt za letní noci, p eložila 
Eva Chromiaková, 430 stran, vázáno, 
doporu ená cena 269 K , Moba Brno 2007. 
ISBN 978-80-243-2870-6 

ARNALDUR INDRIÐASON: JEZERO 
V jeze e jižn  od Reykjavíku byla nalezena mrt-

vola. Vodní hladina po zem t esení výrazn  pokles-
la a odhalila lidskou kostru p ipoutanou k ruské 
vysíla ce. P irozená p í ina smrti je vylou ena.
Zbavil se n kdo tímto zp sobem ruského špiona? 
Erlendur, Elínborg a Sigurður Óli z reykjavícké kri-
minálky jsou pov eni vy ešením p ípadu. Jejich 
vyšet ování vede do povále ného Lipska, kde za al 
tragický p íb h lásky, smrti a vypo ítavé brutality… 

Arnaldur Indriðason (*1961) pat í ve své vlasti 
k p edním autor m žánru a jeho kriminální romá-
ny jsou vysoce hodnoceny. Pracoval jako novina
a filmový kritik u nejv tších islandských novin 
Morgunblaðid. Dnes žije jako spisovatel na volné 
noze v Reykjavíku a s velkým úsp chem vydává své 
romány. Severní blata, první z román , v nichž vy-
stupuje komisa  Erlendur, obdržela v roce 2002 
prestižní cenu Glasnyckel (Sklen ný klí ), ud lova-
nou každoro n  nejlepší severské detektivce. Film 
nato ený podle této detektivky získal na letošním 
(2007) Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech K iš álový globus. Jeho druhý 
detektivní román Dech smrti byl nominována na 
cenu Glasnyckel v roce 2003. Autor se tedy adí 
k takové elit , jako jsou Henning Mankell, Hakan 
Nesser, Ake Edwardson, Kjell Ericsson, Maj 
Sjöwall, Per Wahlöö, Liza Marklundová, Arto Pa-
asilinna, Leena Lehtolainenová, Dan Turell, Leif 
Davidsen, Gunnar Staalesen, Anne Holtová a zaují-
má p ední místo na žeb í cích bestseller  jak ve 
Skandinávii, tak i jinde v Evrop . Podle interneto-
vého serveru Krimi Couch pat í Arnaldur Indriða-
son mezi patnáct nejoblíben jších autor  krimi ro-
mán .
Arnaldur Indriðason: Jezero, p eložila 
Anna Štorkánová, 328 stran, vázáno, 
doporu ená cena 249 K , Moba Brno 2007. 
ISBN 80-243-2649-8 

ECHY 1572... 
RICHARD DÜBELL: ÁBLOVA BIBLE 

„V nap l zbo eném klášte e v Broumov  se sed-
miletý Andrej von Langenfels stane sv dkem straš-
livého masakru, p i n mž jeden z erných mnich
brutáln  zavraždí n kolik nevinných lidí. Mezi 
ob mi jsou i Andrejovi rodi e. Andrejovi se jako 
jedinému poda í uniknout, p i emž si s sebou od-
náší i jedno z nejlépe st ežených tajemství církve, 
které musí klášterní bratrstvo ochránit za každou 
cenu. V klášte e je totiž ukryt dokument, který stál 
život t i papeže a který má údajn  moc zp sobit
konec sv ta – Codex Gigas, áblova bible. Po 
mnoha letech se Andrej se svým p ítelem Cypriá-
nem Khleslem vrací do Podlažic, aby zde spole n
pátrali po tajemné minulosti…“ 

U p íležitosti vystavení jednoho z nejcenn jších
st edov kých rukopis  Codexu Gigas v pražském 
Klementinu p ipravilo brn nské nakladatelství 
Moba k vydání historický román Richarda Dübella 

áblova bible. Autor knihu osobn  p edstavil mé-
diím v pond lí 1. íjna 2007 v pražské hotelu Sa-
voy.
Richard Dübell: áblova bible, p eložila 
Libuše Sedlá ková, 496 stran, vázáno, 
doporu ená cena 399 K , Moba Brno 2007. 
ISBN 978-80-243-2893-5

DALŠÍ KNÍŽKY ZE SÉRIE SEVERSKÉ KRIMI 
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DOBRODRUZI SEVERU 
„Ne každému n co íká Kon-
Tiki. T m mladším pravd po-
dobn  v bec, starším možná. 
P ed šesti desítkami let toto 
slovo hýbalo sv tem,“ píše ko-
mentátor Lidových novin Zby-
n k Petrá ek ve svém lánku 
Co nám dnes íká Kon-Tiki.

V dnešní dob  je ada dobrodru-
h , kte í se snaží na nejr zn jších
plavidlech dokázat r zné hypotézy – 
mnohdy však jen na sebe upozornit. 
Petrá ek k tomu poznamenává: 
„Žádné z nich ale nezíská takový 
ohlas jako Thor Heyerdahl, když 7. 
srpna 1947 p istál s vorem Kon-Tiki
a p ti muži na souostroví Tuamotu. 
Za sebou m l 101 dn  a 7000 kilo-
metr  plavby z Peru p es celý Paci-
fik, p ed sebou pak ješt  55 let života 
etnografa a dobrodruha.“ 

Petrá ek ve svém lánku dále pí-
še:

Thor Heyerdahl je archetypem 
úsp chu evropského odborníka 
v experimentální v d . Heyerdahl, 
vystudovaný biolog a etnograf, cht l
ov it a prokázat, že Polynésie neby-
la osídlena od západu, tedy z Asie, 
jak se tradovalo. Na základ  svých 
vlastních výzkum  a zkušeností 
v Oceánii i Jižní Americe dosp l
k názoru, že tomu bylo naopak, že 
souhra jihoamerických (rozum j in-
diánských, inckých) plavebních 
technologií a sm ru mo ských prou-
d  i v tr  umožnila osídlení ticho-
mo ských ostrov  od východu, 
z dnešního Peru. A jak si usmyslel, 
tak u inil. Postavil repliku inckého 
balzového voru a onu trasu prost
absolvoval. 

Genetické studie prokázaly, že 
p vod Polynésan  skute n  musíme 
hledat v Asii – v souladu 
s tradovaným názorem, který Heyer-
dahl odmítal. Ale letos práv  geneti-
ci rovn ž prokázali, že ku ata kdysi 
chovaná na pacifickém Velikono -
ním ostrov  byla úzce p íbuzná 
s ku aty z Chile – a to z doby p ed
p íchodem Evropan . Takže se rýsu-
je zcela reálná možnost: Polynésané 
(p vodem odn kud z Asie) na svých 
lunech a se svými ku aty v nich nej-

prve dosáhli Jižní Ameriky, a když 

zjistili, že je již obydlená, podle svého zvyku za adili zpáte ku
a teprve tehdy vyty ili „Heyerdahlovu trasu“. 

Též se ukazuje, že sv j díl pravdy m že mít i Eric de Bisschop, 
Heyerdahl v názorový protipól, jenž se snažil vlastní plavbou na 
voru prokázat možnost jakéhosi „kulturního vývozu“ z Pacifiku do 
Jižní Ameriky. Vidíme tedy, že hlavní význam Heyerdahla, jeho 
soupe  i epigon  nespo ívá v prosazení n jaké vít zné hypotézy, 
ale v tom, že dobrodružnými iny ukázali na dosud nezvažované 
možnosti. D kazní b emeno je už na geneticích. 

Heyerdahl s p ti muži vyrazili na voru Kon-Tiki z peruánského 
Callaa 28. dubna 1947. Na palub  m li 250 litr  pitné vody 
v bambusových rourách, 200 kokosových o ech , potravinové ba-
lí ky americké armády a vysíla ku. Tisíce kilometr  p es oceán ab-
solvovali vcelku bez problém , ale problém p edstavovalo p istání, 
de facto ztroskotání na neobydleném ostrov . Když jejich rádiové 
vysílání zachytil amatér v Kanad , myslel si, že si z n ho d lá 
legraci jeho soused z vedlejší ulice. 

Heyerdahl v vnuk Olav loni urazil tutéž trasu za 70 dn . Jeho 
vor m l však kýlové desky, byl ovladateln jší, navíc používal sate-
litní spojení a dnes b žnou navigaci pomocí GPS. „Byla to zábava 
a úžasné dobrodružství,“ ekl v cíli, ale ve srovnání se svým d dou 
zaznamenal ohlas jen okrajový. Dobrodružství v p ímém p enosu 
je dnes už okoukané. 

Symbolem experimentátor  na oceánu tedy z stává Thor 
Heyerdahl. My si pak m žeme p ipomenout eského trampa 
a sv tob žníka, který se ve své emigraci v Peru seznámil 
s Hanzelkou, Zikmundem i Heyerdahlem a jeho pacifickou plavbu 
napodobil. Tento muž, vedle n hož bledne i nesmrtelný Zelig Wo-
odyho Allena, je autorem rovn ž nesmrtelné písn  Niagara. Jme-
noval se Eduard Ingriš. 

kráceno podle lánku Zby ka Petrá ka
Co nám dnes íká Kon-Tiki, LN, 7. srpna 2007 

foto:  ms-starship.com 

ŠEDESÁTILETÉ VÝRO Í KON-TIKI 
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V minulém ísle Severských list
(2/07) jsme p etiskli lánek LN 
o chystané výprav  repliky vikin-
ské lodi z Dánska do Irska. Lo
š astn  dorazila a p íští rok se 
bude vracet. 

Novodobí Vikingové zopakovali ti-
síc let starou cestu z Dánska do Irska. 
P ed šesti týdny vyplula z dánského 
Roskilde asi t icet metr  dlouhá repli-
ka starého vikinského drakaru s p tše-
desáti leny posádky. 15. srpna 2007 
doplula po necelých 2000 kilometr
dlouhé cest  do irského Dublinu. 

Na t icet metr  dlouhém drakkaru
plula posádka šest týdn . Vikinská lo
tohoto typu pat ila mezi nejrychlejší ve 
své dob , m la sklopný st že  a mož-
nost veslování. Repliku lod , která byla 
v 11. století postavena v tehdy vikinský-
mi vojsky obsazeném Dublinu, vytvo i-
li za necelé t i roky nadšenci ve Vikin-
ském muzeu v dánském Roskilde. Na-
zvali ji Havhingsten fra Glendalough / 
Sea Stallion from Glendalough
(Mo ský h ebec z Glendaloughu). 

Plavba m la za cíl ov it vikinské 
lo a ské a naviga ní techniky. A  tak 
nebo onak, dnešní posádka to m la vý-
razn  snadn jší než jejich nájezdni tí 
p edci. M li (p esn ji e eno museli 
mít) k dispozici podp rnou lo , GPS 
navigaci, radar, rádio a další p ístroje. 
M že se zdát, že podobné moderní vy-
moženosti snižují v deckou hodnotu, 
kterou by plavba m la, kdyby se cesto-
valo pouze za pomoci st edov kých 
technik. Hodn  se o tom diskutovalo 
i p i cest  Heyerdahlova vnuka na 
replice voru Kon-Tiki, která byla také 
zabezpe ena moderními p ístroji. Je 
však si t eba uv domit, že v dnešní do-
b  p edpisy prakticky neumož ují nic 
jiného.

Cesta Severním mo em nebyla zda-
leka tak jednoduchá, jak si novodobí 
vikingové p edstavovali, sm r v tru 
jim asto nep ál, takže na své si p išli 
p edevším vesla i. Expedice však vnes-
la více sv tla do p edstav o tom, 
s jakými p ekážkami se museli vikingo-
vé na svých dlouhých cestách po mo i
potýkat. Cesta však zdaleka není 
u konce.  

Do Dublinu lo  doplula kolem se-
verních b eh  britských ostrov , do 
Roskilde by se m la vrátit kolem již-
ních b eh . Na plavbu zp t si ale musí-
me chvíli po kat, p edpokládá se, že se 
odehraje ve stejném termínu p íští rok. 

Posádka to nem la na palub  vikinském drakkaru moc jed-
noduché, životní prostor tam byl tvere ní metr na osobu. N -
kte í lenové posádky museli na as vyhledat úto išt  na do-
provodné podp rné lodi – v tšinou kv li drobným úraz m. 

Po slavnostním p íjezdu do Dublinu bylo vše zapomenuto. 
Posádka sv j p íjezd náležit  oslavila. „Samoz ejm  jsme ne-
smírn  š astni,“ ekl kormidelník Poul Nygaard zpravodaji As-
sociated Press. „Dnes ve er budeme slavit v irské hospod .“

„Vikingové se vracejí. Bu te p ipraveni,“ provolal kapitán 
plavidla Carsten Hvid p ed odjezdem v dánském Roskilde. 
„Budete p i této p íležitosti v ele vítáni v Dublinu,“ opá il mi-
nistr Roche, který byl slavnostního startu p ítomen. A opravdu. 
Lo  v Dublinu vítal obrovský dav divák . Zatímco startu expe-
dice p ihlíželo v Dánsku asi 4000 lidí, na p íjezd do Dublinu se 
podle odhadu po adatel  p išlo podívat 25 krát více lidí. Kos-
telní zvony vyzván ly a námo níci troubili na horny. Oslavám 
byl p ítomen i dánský ministr kultury Brian Mikkelsen. Ve 
svém proslovu se pokusil omluvit vikinské invaze svých tisícile-
tých p edk . „V Dánsku jsme pyšní na tuto lo , nejsme však 
hrdi na tehdejší vražd ní Ir  našimi vále níky,“ ekl a dodal, že 
v elé p ijetí a uvítání repliky dávné lodi by mohlo znamenat, že 
„je vše již odpušt no“. 

Michael Stanovský  
foto: havhingsten.dk 

PO ŠESTI TÝDNECH V DUBLINU 
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KULTURA – KNIHY 
KARI HOTAKAINEN: CHRÁM 
SVATÉHO IZÁKA 

Román Kariho Ho-
takainena Chrám sva-
tého Izáka zastihuje 
dva muže, otce a syna, 
na cest  k vzájemnému 
pochopení, která trvá 
již bezmála ty icet let. 
Ovdov lý muž prod lá 
mozkovou p íhodu a v 
nemocnici se jen obtíž-
n  zotavuje – mysl se 
mu vrací zmaten , s 
bolestnými vzpomín-
kami, a blízkost smrti 
vn m probouzí touhu 
sblížit se se synem, s 
nímž se v den manžel-
ina poh bu definitiv-

n  rozešel kv li názor m na Boha a víru. Syn pra-
cuje jako zlati  na kupoli chrámu svatého Izáka 
v Petrohradu, kde vrcholí p ípravy na velkolepé 
oslavy t í set let od založení m sta. A práv  do Pu-
tinovy íše se otec vydá, aby se ješt  jednou jako za-
p isáhlý ateista pokusil p esv d it syna o své prav-
d : „B h neexistuje. Všechno kon í smrtí, po ní už 
nic nep ijde.“ Poda í se osam lému otci zoriento-
vat ve t ech velkých neznámých – ví e, stá í a Rus-
ku –, aby dokázal znovu nalézt cestu ke svému sy-
novi, by  je dlouhá a spletitá, stejn  jako stavba 
chrámu svatého Izáka? 

Hotakainenovu knihu Chrám svatého Izáka
v p ekladu Vladimíra Pisko e vydalo nakladatelství 
dybbuk. Byla p edstavena 2. íjna 2007 v Café Nor-
dica Skandinávského domu v Praze 1. O autorov
tvorb  promluvil a ukázky p e etl p ekladatel Vla-
dimír Pisko .
Kari Hotakainen: Chrám svatého Izáka 
(Iisakin kirkko), z finštiny p eložil 
Vladimír Pisko , nakladatelství dybbuk 
2007, 144 stran, doporu ená cena 199 K .
ISBN: 978-80-86862-33-0 

foto: nrk.no 

ARTO PAASILINNA: VL Í LÉTO 
LAPONSKÉHO MLYNÁ E

Jeden z nejlepších román  oblíbeného finského 
spisovatele se odehrává na finském venkov  po 
druhé sv tové válce a ukazuje vážn jší polohu Pa-
asilinnovy tvorby. Podivínský mlyná  Gunnar Hut-
tunen provokuje vesni any nejenom svým no ním
hlasitým vytím, ale p edevším svobodomyslností, 
touhou žít život podle svých p edstav a neohlížet se 
na konvence. Poda í se mu uprchnout 
z psychiatrické lé ebny, kam ho vesni ané dají za-
v ít, a prožívá krásné léto se zamilovanou propagá-
torkou p stování zeleniny Sanelmou Kayrämovou 
a poš ákem a alkoholikem Piittisjärvim. Hon na 
mlyná e ovšem neustává, beznad jná situace sp je
k p ekvapivému konci. 
Arto Paasilinna: Vl í léto laponského 
mlyná e, z finštiny p eložil Jan Petr 
Velkoborský, nakladatelství Hejkal 2007, 
ilustrace na obálce Ji í Slíva, 208 stran, 
doporu ená cena 219 K .
ISBN 978-80-86026-53-4 

HERTERVIGOVY MYŠLENKY 
A TOUHY JSOU FANTAZIÍ 

Barbora Závodská p eložila první díl románu 
Melancholie norského autora Jona Fosseho 
(*1959), který pojednává o malí i Larsi Hertervigo-
vi (1830–1902). O knížce mluvila v rozhovoru 
s Ond ejem Horákem v Lidových novinách 7. erv-
na 2007. 

„Lars Hertervig se b hem života žádné slávy 
nedo kal, uznání p išlo až n kolik let po smrti. 
Dnes mu v národní galerii v Oslu pat í estné mís-
to, hned vedle jeho u itele Hanse Gudeho a Adol-
pha Tidemanda, kte í v románu také vystupují. 
O život  Larse Herterviga se toho krom  jeho psy-
chické nemoci p íliš neví, jeho myšlenky a erotické 
touhy jsou spíše fantaziemi Jona Fosseho. Jon Fos-
se debutoval v roce 1983 románem Raudt, svart, 
následovaly další romány a básnické sbírky, dra-
mata za al autor psát až v devadesátých letech. 
Próza a poezie tedy nejsou ve Fosseho tvorb  okra-
jové. Jak ale styl Melancholie napovídá, ned jové
romány, založené na opakování, nejsou jednodu-
chou etbou. Hry o rodinných vztazích jsou srozu-
miteln jší a aktuáln jší. Sám Fosse p iznává, že se 
mu hry píší mnohem jednodušeji a rychleji než 
romány a básn .“
Jon Fosse: Melancholie I., z norštiny 
p eložila Barbora Závodská, 
nakladatelství Dauphin 2007, 244 stran, 
doporu ená cena 238 K .
ISBN: 978-80-7272-104-7 
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VIKINGOVÉ A JEJICH ODKAZ 
VIKINSKÝ POKLAD STOLETÍ 
Dva Britové z Leedsu objevili na farm
v Anglii jeden z nejv tších dosud naleze-
ných vikinských poklad . Mince a šperky 
pocházející z Irska, Francie, Ruska a Skan-
dinávie byly zakopány p ed více než 1000 
lety. Podle odborník  jde o další sv dectví
o mezinárodním p sobení Viking  a jejich 
obchodních schopnostech. 

Vzácný nález si p ipsali „hleda i poklad “, otec 
a syn David (65) a Andrew (35) Whelanovi, kte í
pátrali s detektory kov  na poli jednoho farmá e
poblíž obce Harrogate v severní Anglii. „Chodíme 
s detektorem kovu zhruba p t let; v tšinou 
o sobotách. Je to naše hobby,“ ekl BBC Andrew. 
„V d li jsme, že se jedná o poklad a že jde pravd -
podobn  o n co mimo ádného, ale ani v nejdivo-
ejších snech jsme neuvažovali o tom, že by to 

mohl být tak významný objev, jakým nakonec je,“ 
dodal. Vzácný poklad je jejich spln ným snem. „I 
kdybychom našli pouze jedinou minci, byli bychom 
š astní jako blechy,“ ekl britskému deníku Guardi-
an David. St ízlivý odhad ceny pokladu je podle 
obou muž  31,4 milionu korun. Ve skute nosti bu-
de cena asi daleko vyšší. 

JDE O POKLAD STOLETÍ 
„Je to fascinující nález, nejv tší svého druhu za 

posledních 150 let,“ ekl expert z Britského muzea 
Jonathan Williams, jenž poklad zkoumal. Posled-
ním podobným objevem byl poklad Cuerdale, vy-

kopaný v roce 1840. Obsahoval 8500 st íbrných 
mincí, et zy a amulety. 

Nejv tším kusem pokladu z Harrogate je truhla 
z pozlaceného st íbra pocházející z 9. století, které 
se nájezdníci patrn  zmocnili v n jakém klášte e.
Vikingové ji podle Williamse používali jako provi-
zorní schránku na cennosti, kterou pak zakopali do 
zem .

V truhle a kolem ní Whelanovi našli p es 617 
st íbrných mincí a 65 dalších p edm t , v etn  zla-
tých šperk  a pozlacené st íbrné nádoby. „Nádoba 
je nádhern  zdobená a pochází z Francie nebo N -
mecka z 9. století,“ ekl Williams. V tšina p edm -
t  byla uskladn na v doze, která byla poté uzav e-
na do truhly. Díky tomu byly artefakty dokonale 
zakonzervovány.

Britské muzeum oznámilo, že poklad obsahuje 
mnoho nových a vzácných typ  mincí, které nejen-
že poskytnou cenné informace o historii Anglie na 
po átku 10. století, ale možná i o širších kulturních 
kontaktech v tomto období. 

Poklad Vikingové podle Williamse nashromáž-
dili nejspíš díky svým obchodním dovednostem 
a p i nájezdech. Jeho velikost totiž nazna uje, že 
ást byla uko ist na, možná p i plen ní v severní 

Evrop  a Skandinávii. N které p edm ty byly vyro-
beny až v Afghánistánu a Rusku. 

Vikingové, námo ní vále níci ze sou asného 
Norska a Dánska, za ali úto it na nechrán né b e-
hy staré Británie na konci 8. století. O necelých 100 
let pozd ji se pak usadili v mnohých ástech zem .
Jejich vláda definitivn  skon ila v polovin  10. sto-
letí.

zdroj: LN, tk, 21. ervence 2007 

MINCE A ŠPERKY POCHÁZEJÍCÍ Z IRSKA, FRANCIE, RUSKA A SKANDINÁVIE BYLY ZAKOPÁNY P ED VÍCE NEŽ 1000 LETY.
FOTO: TREASUREHUNTING.TV
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FIREMNÍ PROFIL 
Podle studie „Nejlepší zam stnavatelé es-
ké republiky“, kterou u nás letos již po tvr-
té zpracovala mezinárodní poradenská spo-
le nost Hewitt Associates, se na prvním 
míst  umístila IKEA eská republika, s. r. o. 

Nábytká ská firma IKEA, zam ující se na pro-
dej a výrobu levného nábytku a bytových dopl k ,
má v eské republice 730 zam stnanc  a Andrew 
North, její sou asný generální editel pro eskou
a Slovenskou republiku a Ma arsko íká: „Naší ob-
chodní myšlenkou je vytvá et lepší každodenní ži-
vot pro mnoho lidí. Klí ovým faktorem k dosažení 
naší obchodní myšlenky bylo a je p ijímání lidí, 
kte í jsou odhodláni sdílet vizi a kulturu IKEA. My 
v IKEA nechceme pouze zaplnit pracovní místa – 
chceme být všichni na jedné lodi. 

Každý rok v IKEA provádíme pr zkum spokoje-
nosti zam stnanc  VOICE, ve kterém mohou 
všichni vyjád it sv j názor na pracovní prost edí, 
pracovní podmínky, vedení a vztahy na pracovišti. 
Na základ  výsledk  tohoto pr zkumu pracovníci 
jednotlivých odd lení p ipraví plán, podle kterého 
spole n  pracují na zm nách, které si stanovili. 

IKEA pot ebuje schopné lidi, kte í cht jí být 
pro firmu p ínosem a jsou proto ochotni se stále 
u it. IKEA se rozvíjí díky svým zam stnanc m, kte-
í sami touží po rozvoji a r stu. S nimi roste 

i IKEA!“ 

IKEA eská republika je sou ástí mezinárodní 
skupiny IKEA Group, jejímž základem je švédská 
firma IKEA. Tu založil v roce 1943 tehdy sedmnác-
tiletý Ingvar Kamprad z finan ního daru, který ob-
držel od svého otce za úsp šné ukon ení studií. Ná-
zev firmy tvo í iniciály zakladatele (IK) a první pís-
mena slov Elmtaryd a Agunnaryd, což jsou jména 
farmy a vesnice, kde vyr stal. 

Zpo átku IKEA prodávala tužky a pera, pen -
ženky, ráme ky na obrázky, hodinky, klenoty 
a nylonové pun ochy apod., tedy levné zboží, které 
bylo možno dob e prodat. Teprve v roce 1953 se 
IKEA zam ila na bytové za ízení a otev ela sv j
první showroom v Älmhutu. To byl d ležitý mo-
ment v rozvoji její koncepce. Poprvé si zákazník 
mohl produkt prohlédnout, než si ho objednal. 

V roce 1955 za ala IKEA navrhovat sv j vlastní 
nábytek. D vod byl možná trochu ironický – kv li 
konkurent m ji za ali dodavatelé bojkotovat. Ale 
jak se ukázalo, práv  to byl základ jejího budoucího 
r stu, který se opíral o inovativní design, vylepšené 
funkce a nižší ceny. Krátce na to, náhodou, jeden 
zam stnanec odmontoval nohy od stolu, aby se mu 
vešel do auta a nepoškodil se. To p ivedlo firmu na 
nápad plochého balení, což umožnilo další snížení 
ceny. 

V roce 1965 byl otev en první obchod IKEA ve 
Stockholmu. M l plochu 45 000 tere ních metr

a kulatým tvarem na-
podoboval newyorské 
Guggenheimovo mu-
zeum. Otev ením to-
hoto obchodu, v 
n mž se zákazníci ob-
sluhovali sami, se 
zrodila další d ležitá 
sou ást koncepce 
IKEA. 
První obchod IKEA 
mimo Skandinávii 
byl otev en v roce 
1973 v Curychu. Ten-
to krok umožnil rych-
lou expanzi do sou-
sedního N mecka, 
které je dnes pro 
IKEA nejv tším tr-
hem. 
V roce 1985 byl ote-
v en první obchod v 
USA. IKEA si zpo át-

IKEA – NEJLEPŠÍ ZAM STNAVATEL ESKÉ REPUBLIKY 2007 

OCEN NÍ ZA NEJLEPŠÍHO ZAM STNAVATELE JEŠT P EVZAL DRAGAN SKALUŠEVI , GENERÁLNÍ
EDITEL IKEA PRO R, SR A MA ARSKO, KTERÝ PRÁV VE SVÉ FUNKCI KON IL. FOTOGRAFIE

P EVZATA Z LASKAVÝM SVOLENÍM REDAKCE REDAKCE ASOPISU PERSONÁL
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ku nebyla jista, zda ji tamní trh bude chtít, ale brzy 
se ukázalo, že atraktivní bytové dopl ky za rozum-
nou cenu se uplatní všude. 

V témže roce byla uvedena na trh pohovka 
designéra Nielse Gammelgaarda. V roce 1987, kdy 
k ní byl navržen ješt  stolek, získal tento komplet 
cenu Excellent Swedish Design, což je pro super-
market neobvyklé. 

Od roku 1997 se IKEA zvýšenou m rou zam u-
je na d ti jako budoucnost rodiny. D tští psycholo-
gové a odborníci na hra ky pomáhají vytvo it vše, 
co dít  doma pro sv j zdravý vývoj pot ebuje. 

V roce 2001 si IKEA založila vlastní železni ní
spole nost IKEA Rail AB a speciální vlaky IKEA 
za aly dodávat zboží od dodavatel  a z centrálních 
sklad  v N mecku, Belgii, Holandsku a Švédsku až 
na místo. To je nepochybn  p ínosem pro životní 
prost edí, protože se tak podstatn  omezila dopra-
va nákladními auty. Železnice vždy hrála d ležitou 
roli v dopravní strategii spole nosti. IKEA tak jen 
obnovila starou tradici železni ní dopravy a spojila 
ji s dnešním logistickým a environmentálním uva-
žováním.

Dnes má IKEA celkem 254 obchod  v 35 ze-
mích, z toho je 225 vlastních a 29 v rámci franchi-
singu. V eské republice jsou ty i obchody: dva 
v Praze a po jednom v Brn  a Ostrav . Pracuje pro 
ni na 100 000 zam stnanc  ve 44 zemích. Ve fi-
nan ním roce 2006 dosáhla obratu 17,3 mld €, z 
toho 80 % p ipadá na Evropu. 

A pokud jde o Ingvara Kamprada, do roku 1986 
pracoval ve vedení firmy, nadále v ní však p sobí
jako poradce. Podle asopisu Forbes je v roce 2007 
tvrtým nejbohatším lov kem na sv t  s majet-

kem 33 mld $. 
Hana Petrová 

ZÁMEK POMOHOU OPRAVIT 
NOROVÉ
Zámek v Pardubicích se opraví s pomocí za-
hrani ní dotace. Východo eskému muzeu, 
které na zámku sídlí, se na to poda ilo zís-
kat peníze z takzvaných norských fond .

Podle editele muzea Františka Šebka budou 
opravy trvat dva roky. „Hodnota celého projektu je 
zhruba 25 milion  korun, z toho dotace pokryje 
tém  65 procent, tedy asi 18 milion  korun. Zby-
tek p jde z rozpo tu Pardubického kraje, hotovo by 
m lo být v roce 2008,“ ekl Šebek. 

Dotace, které financuje Norsko, Island a Lich-
tenštejnsko, pocházejí z fond  zemí Evropského 
hospodá ského prostoru (EHS), jakési obdoby fon-
d  Evropské unie. 

B hem dvou let by se m l opravit most mezi 
pardubickým zámkem a P íhrádkem, jenž je 
v havarijním stavu, a zrestaurovat dv  barokní so-
chy, které jsou na n m umíst né. Projekt rovn ž
obsahuje dokon ení parkánového p íkopu obepí-
najícího hlavní zámeckou budovu, kde je t eba
opravit a odvodnit hradební ze . P i rekonstrukci 
se odhalí p vodní zavezená stará ze  v podloží 
sou asných hradeb, která z stane p ístupná zra-
k m ve ejnosti.

Nejvíce pen z ale bude stát dlažba vnit ního ná-
dvo í zámku. Obnovit a vybavit kovanými m ížemi 
by se m ly i t i studny, které jsou zatím na nádvo í
zakryté. Z dotace se také opraví okolí budovy gale-
rie, fasáda objektu a venkovní terasa. „Tím se vy e-
ší nejv tší boláky zámku, zbyde jen rekonstrukce 
budovy galerie a potom se nám uvolní ruce a bude 
sta it d lat jen pr b žné opravy,“ dodal Šebek. 

Goticko-renesan ní zámek v Pardubicích, který 
je v majetku Pardubického kraje, vybudoval v sou-
asné podob  rod pán  z Pernštejna. Do roku 1560 

byl jejich sídlem, potom na dlouhou dobu centrem 
správy královského komorního panství. Do asn
byl na zámku útulek vysloužilých d stojník .

tk, Mladá fronta DNES – Pardubický kraj 

ESKÝ MUNCH VE ŠVÝCARSKU 
Nadace Beyeler (Riehen/Basilej) po ádala na 

ja e a v lét  t ím sí ní výstavu Edvard Munch – je-
ho dílo. Národní galerie v Praze tuto výstavu pod-
po ila zap j ením dvou význa ných Munchových 
d l, které má ve svých sbírkách – Tanec na b ehu
a Vlastní portrét s hnátem. Švýcarská strana reci-
pro n  zap j ila dv  unikátní díla holandského 
malí e, teoretika a pr kopníka abstraktního malí -
ství, zakladatele neoplasticismu Pieta Mondriana 
(1872–1944). Návšt vníci pražského Veletržního 
paláce tak mohli až do 22. ervence 2007 v 1. pat e
shlédnout Mondrianovu Kompozici 1, Stromy
(1912–1913) a Kompozici . 9, Modrou fasádu
(1914). 

Michael Stanovský EDVARD MUNCH, TANEC NA B EHU, 95,5X98,5 CM, 1900-2 
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GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ 
ARKTICKÝ LED ROZTÁL,  
CESTA JE VOLNÁ 
Ledová masa kolem severního pólu se neu-
stále scvrkává. Letos ustoupila na nejnižší 
úrove  od roku 1978, od kdy se sbírají v -
decká data o arktické k e. Odborníci se sho-
dují na tom, že led v Arktid  kolem roku 
2030 úpln  roztaje. Ustupující led však po-
máhá mezinárodnímu obchodu. Letos se 
poprvé v historii p irozen  otev ela takzva-
ná Severozápadní cesta. Tato trasa výrazn
zkracuje p epravu zboží mezi Asií 
a Evropou. 

Severozápadní trasou poprvé proplul již 
v letech 1903–6 Roald Amundsen. A n mecký FAZ 
p ináší rozhovor s polárníkem Arvedem Fuchsem, 
který ji sám projel už dvakrát. Pro obchodní plavby 
však je t eba, aby cesta byla otev ena stabiln ji.

Evropská kosmická agentura se sídlem v Pa íži 
(ESA) p edvídá, že vývoj v Arktid  brzy umožní ce-
loro ní využívání tzv. Severozápadní cesty. Plavidla 
by na cest  mezi Evropou a Asií ušet ila cestou 
p es Arktidu tisícovky kilometr  oproti dosavadní 
plavb  p es Panamský pr plav, poznamenala agen-
tura AP. 

Potenciální využití Severozápadní cesty už te
vyvolává mezinárodní spory. Kanada upozornila, 
že má veškerá práva na ást cesty, která prochází 
jejím územím, a m že tam tedy zakázat provoz. 
Proti tomu se však staví Spojené státy i Evropská 
unie. Nová cesta by podle nich m la mít meziná-
rodní charakter. Právo ji využívat by m la mít 
všechna plavidla. 

Evropská kosmická agentura však zárove  upo-
zornila, že úbytek ledové pokrývky vyvolává obavy, 
že se urychluje globální oteplování. Za poslední rok 
totiž v Arktid  ubylo zhruba milion tvere ních ki-
lometr  ledu. „Za posledních deset let ledová krus-
ta ustupovala v pr m ru asi o 100 000 kilometr
tvere ních ro n , takže snížení o milion tvere -

ních kilometr  za rok je extrémní,“ uvedl v prohlá-
šení na webových stránkách ESA Leif Toudal Pe-
dersen z Dánského národního vesmírného centra. 
I když n které d ív jší odhady hovo ily o tom, že 
by Arktida mohla být zcela bez ledu na konci stole-
tí, odborník NSIDC Mark Serreze ekl, že úplnou 
ztrátu ledu v Arktid  odhaduje kolem roku 2030. 

Mnozí experti p isuzují úbytek arktického ledu 
hlavn  globální zm n  klimatu. Na rozlohu arktic-
kého ledu má ale vliv n kolik dalších faktor ,
k nimž pat í zm ny p evažujících v tr  a mo ského 
proud ní. Rozloha led  se už asi 30 let m í druži-
cemi a b hem roku pochopiteln  kolísá – v lét
vždy ást ledu roztaje v zim  se op t vytvo í. Mini-
ma jsou práv  v zá í. Problém je však v tom, že le-
du bude ubývat ím dál tím víc, i když se v Arktid

p íliš neoteplí. Mo ský led má sv tlý povrch, v tši-
na solární energie, která na n j dopadá, odráží zp t
do vesmíru. Pokud však led roztaje, energie se ne-
odráží zp t, ale je pohlcována tmavým mo em, kte-
ré se tak oh ívá, teplota roste a nový led má malou 
šanci vzniknout. „Je to kontroverzní záležitost 
a vždy bude ur itá nejistota, protože klimatický 
systém má velkou p irozenou prom nlivost,“ p i-
pustil za átkem zá í Mark Serreze. 

V dci také upozor ují, že jejich data m í rozlo-
hu ledu, nikoli objem. Liz Morrisová z British At-
lantic Survey nedávno ekla, že kdyby se led na-
shromáždil na malém míst , mohl by jeho objem 
být stále stejný. „Existují i d kazy o tom, že se pod 
vlivem zm n v tru a proud ní oceán  kupí podél 
severního kanadského pob eží.“ 

Michael Stanovský, zdroje: lk, tk, afp, LN 

MERKELOVÁ ZKOUMALA  
TAJÍCÍ LEDOVCE 
N mecká kanclé ka se rozhodla na vlastní 
o i p esv d it o d sledcích globálního otep-
lování. Již ve tvrtek 16. srpna 2007 ve er
proto dorazila do Grónska. Jejím pr vod-
cem byl dánský premiér Anders Rasmus-
sen, jehož zem  Grónsko spravuje jako au-
tonomní region. Jako první bod své cesty si 
Merkelová zvolila t etí nejv tší m sto Ilu-
lissat. 

P ijela sem nejen jako šéfka vlády jednoho 
z nejvysp lejších stát , ale také jako p edstavitelka 
zem  p edsedající letos skupin  G8, která sdružuje 
sedm nejpr myslov jších stát  a Rusko. Merkelová 
cht la svou ofenzivou p isp t k tomu, aby na pro-
sincové konferenci na Bali bylo možné vytvo it no-
vý rámec ochrany ovzduší.

V grónském fjordu Disko asi 200 kilometr  na 
sever od polárního kruhu, kde Ilulissat leží, jsou 
d sledky klimatických zm n v podob  mizení le-
dovc  podstatn  z eteln jší než v jiných oblastech.  

Merkelová také zalet la vrtulníkem k ledovci 
Sermeq Kujalleq. Podle v dc  tu jsou nejmarkatn -
ji vid t d sledky globálního oteplování. Experti 
jsou znepokojeni tím, že by tající grónský ledový 
p íkrov mohl zp sobit celkové zvýšení hladiny sv -
tových mo í, což by m lo katastrofální d sledky na 
nízko položené oblasti. 

Kanclé ka, kterou doprovázel i n mecký minis-
tr životního prost edí Sigmar Gabriel i dánský pre-
miér Anders Fogh Rasmussen, si Grónsko nevybra-
la náhodou: podle m ení se tu totiž za posledních 
deset let teplota zvýšila o 1,5 stupn .

Zda m la mise Merkelové do Grónska v tší
smysl než efektní fotografie, se teprve uvidí. 

Michael Stanovský 
zdroje: denik.cz, ekolist.cz a další 

kráceno, plná verze a fotografie na www.severskelisty.cz 
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P EDPLATNÉ ASOPISU
P edplatné asopisu na jeden rok (4 ísla) je v eské re-
publice 165 K  (5,90 €), na Slovensku 276 Sk, do zahra-
ni í 475 K  (16,80 €) *). lenové Severské spole nosti
zdarma. 
Objednávky zasílejte na adresu administrace Severské 
listy, D enice 51, 537 01 Chrudim. asopis m žete objed-
nat také telefonicky na ísle 603 538 168, emailem na 
adrese predplatne@severskelisty.cz, nebo elektronickou 
cestou p es Internet www.severskelisty.cz/abonence.
Další informace a pokyny k platb  Vám zašleme po p ije-
tí objednávky. 
V redakci máme i omezený po et starších ísel, zasíláme 
je za 20 K  plus poštovné a balné. Podrobnosti na Inter-
netu: www.severskelisty.cz/starsi.
*) uvedená cena p edplatného do zahrani í je v etn  me-
zinárodních bankovních poplatk , v p ípad  platby z tu-
zemska je cena nižší (325 K ), prosíme, kontaktujte nás. 
Predplatné na Slovensku: 
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doru o-
vate  Slovenskej pošty.   www.slposta.sk/page/58
tel/fax: 02/54 41 89 58, e-mail: predplatne@slposta.sk 
Kontakt: Zuzana Kro anová – krocanova@slposta.sk 

SEVERSKÁ SPOLE NOST
Kontaktní poštovní adresa: Severská spole nost, 
Hornom cholupská 42, 102 00 Praha 15. 
Internetová adresa Severské spole nosti je: 
www.severskaspolecnost.euweb.cz,
email: info@severskaspolecnost.euweb.cz.
Kontakty na vedení Severské spole nosti: 
p edsedkyn  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 lenové vedení email a Internet nepoužívají. 

LENSKÁ AGENDA, P ÍSP VKY, ASOPIS
Veškerou agendu Severské spole nosti v etn  rozesílání 
pozvánek a lenských p ísp vk  vy izuje sekretá ka Se-
verské spole nosti Jana Kypová, tel: 234 683 555, 
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz 
Agendu brn nské pobo ky vy izuje její tajemnice  
Mgr. V ra Konrádová, tel: 543 240 728. 

len m Severské spole nosti asopis zasíláme díky dota-
cím MZV R zdarma v rámci jejich lenství, ovšem až 
poté, co uhradí ro ní lenský p ísp vek Spole nosti. 

lenské p ísp vky byly stanoveny Valnou hromadou v 
roce 2005 na 200 K  ro n , studenti a senio i mají p í-
sp vky polovi ní. Noví lenové krom  ro ních p ísp vk
platí ješt  jednorázové zápisné ve stejné výši. 

P IHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
P ihlášky a lenské p ísp vky vy izuje sekretá ka Sever-
ské spole nosti Jana Kypová , tel: 234 683 555, email: 
sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz, kontaktní 
adresa: Severská spole nost, Hornom cholupská 42, 
102 00 Praha 15. P ihlášku a podrobnosti nalezne i na 
Internetu www.severskaspolecnost.euweb.cz.

SEVERSKÉ LISTY • ÍSLO 3/2007 
Vychází tvrtletn , ro ník 10 (Sobí noviny ro ník 17) 
Obsah lánk  nevyjad uje nutn  stanovisko redakce, ani 
vedení Severské spole nosti. Auto i p ísp vk  odpovídají 
za obsah a ru í za uvád né informace. Uve ejn né mate-
riály podléhají platnému Autorskému zákonu. P etišt ní
lánk  je možné pouze se svolením redakce. 

Vydává: Severská spole nost, I O: 18627234 
ve Vydavatelství Michael Stanovský, I : 44437773 

Adresa redakce: D enice 51, 537 01 Chrudim, 
  email: info@severskelisty.cz,
  Internet: www.severskelisty.cz

Kontaktní adresa na Slovensku:  
  stoptime, s.r.o., Kozia 17, 811 03 Bratislava 
  email: info@severskelisty.sk,
  Internet: www.severskelisty.sk

Šéfredaktor a editor: Ing. Michael Stanovský,  
  tel: 603 538 168, 466 652 460, 
  email: stanovsky@severskelisty.cz. 
Redaktor a tajemník redakce: Ing. Pavel Dobrovský, 
  tel: 724 645 248, email: dobrovsky@severskelisty.cz.

Sazba: YMS software. 
Tisk: eské tiskárny s. r. o., Pardubice 

Redak ní uzáv rka tohoto ísla: 15. zá í 2007 
Vychází dne 10. íjna 2007 
Rozši uje a p edplatné vy izuje administrace: 
Severské listy, D enice 51, 537 01 Chrudim 
nebo na internetu www.severskelisty.cz/abonence 
Slovensko: každá pošta a doru ovate  Slovenskej pošty 
Cena v etn  poštovného: 43 K , do zahrani í 3 € 
Pro leny Severské spole nosti zdarma 

Plánované redak ní uzáv rky jsou každoro n :
15. února, 15. kv tna, 1. zá í, 15. listopadu 

REGISTRACE: ISSN 1212-5385, MK R E 8208 

Obsah tišt né verze asopisu je zahrnován do eského 
národního korpusu spravovaného Ústavem NK na Filo-
zofické fakult  Univerzity Karlovy, podrobnosti na Inter-
netové adrese ucnk.ff.cuni.cz. 
Internetová verze asopisu je zahrnuta do projektu 
„Registrace, ochrana a zp ístupn ní domácích elektro-
nických zdroj  v síti Internet“ vyhlášeného MK R a 
spravovaného Národní knihovnou eské republiky pod 
názvem WebArchiv, podrobnosti naleznete na Interneto-
vé adrese www.webarchiv.cz.
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LEDOVEC SERMEQ KUJALLEQ 
Ledovec Sermeq Kujalleq, n kdy též nazý-
vaný ledovec Ilulissat, je jeden z nejrychlej-
ších ledovc  na sv t , dnes se pohybuje se 
rychlostí p es 20 metr  za den. Zárove  pa-
t í i mezi nejaktivn jší a nejrychleji tající le-
dovce. V roce 2004 byl zapsán do seznamu 
Sv tového kulturního d dictví UNESCO. 

Nachází se na západním pob eží Grónska, asi 
250 km severn  od polárního kruhu, spadá do ilu-
lissatského ledového fjordu. Díky tomu je jedním 
z mála grónských ledovc , které spadají do mo e,
i když ne p ímo volného. Jde o nejv tší ledovec na 
severní polokouli, který te e do mo e. Na satelit-
ních snímcích se m že zdát, že je ledovec mnohem 
delší, že zapl uje celý fjord. Záleží však na ro ním
období, každopádn  Ilulissatfjord ne iní svému 
p ídomku ledový ostudu. To je ostatn  dost dob e
vid t z fotografií. 

Pohyb ledovce se zna n  zrychlil, podle studie 
NASA se rychlost jeho pohybu v letech 1997 až 
2003 zdvojnásobila. Ovšem p ed tím se jeho rych-
lost zpomalovala. Je d ležité zjistit d vod. V dci se 
snaží zjistit vazby mezi táním ledovce a zten ová-
ním vrstvy ledu a rychlostí jeho pohybu. Rychlý po-
hyb a tání ledovc  m že zvednou hladinu sv to-
vých mo í, která se dnes zvyšuje sice o pouhých 
0,06 mm ro n , ale jde o progresivní hodnotu. 
Rychlý pohyb ledu sm rem do mo e poskytuje klí-
ové informace o vztazích mezi pevninskými ledo-

vými p íkrovy, vzestupem mo ské hladiny 
a oh íváním klimatu. 

Z ledovce Sermeq Kujallequ se ro n vytelí 
(uláme) p es 35 kubických kilometr  ledu, to je 
10 % všeho vyteleného ledu v Grónsku. Vyjma ant-
arktických ledovc  jde o sv tové prvenství. 

Bohužel ledovec také zna n  odtává (podle m -
ení NASA ubylo jen za rok 1997 p t metr  tlouš ky 

ledu) a ustupuje do vnitrozemí, jak je vid t na jed-
nom ze satelitních snímk  p iložených k tomuto 
lánku. Podle serveru greenlandinpictures.com vy-

produkuje denn  takové množství sladké vody, kte-
ré prý odpovídá ro ní spot eb  New Yorku. 

Podle encyklopedie Wikipedia je ledovec studo-
ván již 250 let, což napomáhá studiu zm n klimatu 
i praktické glaciologii. 

Ledovec Sermeq Kujalleq je jedno z mála míst 
na sv t , kde m žete spat it tak obrovskou ledovou 
plochu najednou. Nezapomenutelné jsou i vycház-
ky na ledovec, pochopiteln  s pat i nou výbavou 
a výstrojí. M žete se setkat s praskáním, nebo 
i drobnými výbuchy. V ledu jsou totiž vzduchové 
bubliny, které ledovec po tisíciletí stla oval. Když 
se dnes díky pohybu a odtávání ledovce dostávají 
k povrchu, vzduchové bubliny praskají a n kdy až 
vybuchují. Nejde sice o b hvíjak nebezpe ný pro-
ces, nicmén  je ledovec díky tomu pom rn  hlu -
ný. M žete dokonce cítit ozón uvol ovaný p i vý-
buších spolu s klasickým dvojmocným atmosféric-
kým kyslíkem. 

Je zajímavé pozorovat i drobné laguny na po-
vrchu ledovce, které za n kolik hodin mohou 
vzniknout, ale také zaniknout. Proces je to tak 
rychlý, že se jej poda í úsp šn  snímat pomalob ž-
nou videokamerou. 

Tvar a povrch ledových ker hovo í o jejich mi-
nulosti. Hladký povrch vzniká astým pono ová-
ním do vody. To znamená, že tání ledu, a odlamo-
vání ástí ledovce m nilo t žišt , kra se p evalova-
la. Je dobré se od ní držet v bezpe né vzdálenosti. 
A to i na lodi. P i p evalení kry vzniká velká vlna, 
kterou místní obyvatelé nazývají „mini tsunami“. 
Vlna m že být nebezpe ná i pom rn  velké a sta-
bilní lodi. 

Místní obyvatelé z Ilulissatu po ádají pro turis-
ty výpravy k ledovci a plavby mezi ledovými krami. 

Michael Stanovský 

zdroje informací:  greenlandinpictures.com 
unesco.org www.nasa.gov 

MAPA: WWW.NASA.GOV
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