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EDITORIAL 
Vážení tená i,
dovolte, abych Vám pop ál vše nejlepší v novém 
roce (pozd  ale p ece) a jako novoro ní dárek Vám 
nad lil novou grafickou úpravu asopisu. Po deseti 
letech, co jej v ele dvou lenné redakce pro Vás 
vytvá ím, si to zasloužil. 

Z ídili jsme n kolik nových rubrik (nap íklad 
recepty), p idali jsme barevnou dvoustranu do 
st edu asopisu a dokonce celý asopis trošku na-
foukli. To vše díky mírné zm n  formátu asopisu. 
V tiskárn  nám vyšli vst íc a tenhle formát se jim 
lépe vejde na papírové archy, které procházejí tis-
kovou mašinou, takže se cena p íliš nezm nila. 

P esto jsme museli trochu zdražit, doba je t ž-
ká, dotace Severské spole nosti z Ministerstva za-
hrani í, díky níž jsme asopis v minulých letech 
dotovali, mírn  vysychá a sponzo i pro v ci sever-
ské se n jak nehrnou. 

Doufám, že se nám poda í zvýšené nároky na 
kvalitu udržet a vy zase bude asopis íst s radostí. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 
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FOTOGRAFICKÁ SOUT Ž
Dostáváme od Vás, našich tená , adu fotografií 
z cest i pobytu na severu Evropy. Je nám líto je 
nechat jen tak, bez n jakého ocen ní. Rozhodli 
jsme se tedy uspo ádat sout žní p ehlídku na na-
šich internetových stránkách i v tišt ném asopise. 
Posílejte nám vaše další povedené fotografie, posí-
lejte nám i tipy na ty, které se Vám líbí nejvíce.  

A nebyla by to správná sout ž, kdybychom pro 
Vás nem li ceny. Budou to knížky severské 
literatury, která u nás vychází, bude to p edplatné 
asopisu Severské listy – a bude to možná i n jaké 

p ekvapení. Záleží na tom, jak moc p kné
fotografie od vás dostaneme. 
Pravidla pro zasílání fotografií: 

Fotografie m žete zasílat v elektronické form
(podrobné informace najdete na našich inter-
netových stránkách) nebo i fotografie zhotovené na 
papí e – to proto, že každý nemá p ístup k Interne-
tu. Pro papírové fotografie máme dv  podmínky—
rozm r alespo  13x18 cm a lesklý papír. Fotografie 
zasílejte na adresu redakce Severských list .

Fotografie zaslané do sout že musí být vlastním 
dílem autora, fotografie se nevracejí a redakce si 
vyhrazuje právo je zve ejnit – a se souhlasem 
autora použít i pro další pot eby Severských list .
Pravidla pro hodnocení: 

Fotografie m žete hodnotit na Internetu (tam 
se objeví všechny zaslané) elektronickým hlaso-
váním nebo zasláním hlasu poštou (pohlednice 
nebo dopis) na adresu redakce Severských list .

Nejúsp šn jší fotografie budou zve ejn ny v 
následujícím tišt ném vydání asopisu, takže po-
tom mohou hlasovat mohou i ti, kte í k Internetu 
p ístup nemají. 

Fotosout ž je pr b žná, každý tvrtrok bude 
nejúsp šn jší fotografie odm n na. Sout ž se 
uzavírá 30. listopadu 2008, na konci roku bude 
provedeno celkové vyhodnocení tená ského 
hlasování i hodnocení odbornou porotou. 
První kolo: 

Do prvního kola jsme za adili vybrané 
fotografie , které nám naši tená i zaslali v poslední 
dob  a které se nám líbily nejvíce. Otev ete asopis 
na prost ední dvojstran  a uvidíte je. 
Kontakt: 
Fotografie i hodnocení posílejte na adresu redakce 
Severských list , D enice 51, 537 01 Chrudim 
Na Internetu pak hledejte informace na adrese 
www.severskelisty.cz/fotosoutez 
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AKCE ROKU 2008 
Severská spole nost podala na Ministerstvo zahra-
ni í celoro ní projekt s pravidelným setká-
váním se leny Spole nosti na rok 2008. Byl 
schválen s dotací ve výši 180 tis. K , tj. asi 42 % 
z ástky pot ebné na celý projekt. Bez této ástky 
by se akce uvedené v projektu mohly uskute nit jen 
st ží, každopádn  je nutné v novat veškeré síly 
tomu, aby se zbývající prost edky získaly z len-
ských p ísp vk  – i jinde. 

1. Historie a sou asnost vzájemných vztah
se zem mi Skandinávie 
Praha:
Cestopisná p ednáška – Mona Lisa mezi islandský-
mi otázkami  
O cest  Islandu k ob anské spole nosti – získání 
autonomie v roce 1918 
Rovné p íležitosti – islandský p íklad z cyklu Ženy 
a Sever 
Švédsko – koncert sboru Ensamble 1600 z Än-
gelholmu 
Postavení Dánska ve sv tových d jinách 
Historie vzájemných vztah  – Dánsko 
Finsko dnešních dn  – Jurkinen Kari Martin 
Finland – Today 
Dánsko – Královna Dagmar 
Finsko – Kate ina Zahá ská 
460 let od konce 30leté války 
Úkoly švédského p edsednictví Evropské komisi  
Post ehy z Norska 
Brno:
Finsko – tradice námo ní dopravy a finská muzea 
Islandský ve er – Sága o sv. Olavovi 

2. Severské svátky a výro í
Praha:
Norsko – královská rodina 
Dánská ústava – erven 1849 
Koncert ke státnímu svátku Finska 
Islandská literatura – H. Laxness – nositel Nobelo-
vy ceny 
200 let od narození básníka Henrika Wergelanda 
Islandská hudba 
460 let od konce 30leté války – exkurse 
Brno:
Cesta po Grónsku – na kajaku i p šky 
Praha, Brno:
Oslava svátku slunovratu – Midsommar 
Oslava svátku sv tla – sv. Lucie 

3. Severské listy 
Tišt né a internetové vydání 

STALO SE… 
17. ledna 2008 – Valná hromada Severské spo-
le nosti. 
23. ledna 2008 – P ednáška: Norská královská 
rodina, p ednáška Yngvara Brenna. 
6. února 2008 – Dánsko – Královna Dagmar, 
p ednáška spisovatele a prorektora AMU Praha 
prof. Miloslava. Klímy.

14. února 2008 – Zahájení kurz  švédštiny. 
27. února 2008 – Mona Lisa mezi islandskými 
otázkami, cestopisná p ednáška Ing. Mat je Ne-
znala k jeho knize „Mona Lisa mezi islandskými 
otázkami“. ( lánek na stran  10) 
5. b ezna 2008 – Seznamovací setkání len  a 
p íznivc  Dánské sekce. 
12. b ezna 2008 – Islandská státnost – k výro í
získání autonomie, p ednáška doc. PhDr. Heleny 
Kade kové, CSc. 

z p ednášky o královn  Dagmar, foto Ji í Barto
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LUCIE OP T NA VOD
text: Pavel Dobrovský 
foto: Ji í Barto
Prosinec je báje ný m síc tím, že je posled-
ní v roce a pokud se letos moc neda ilo, je 
tu nad je, že ten p íští bude lepší. V každém 
p ípad  v té dob  se Slunce vrací blíž nad 
naší polokouli a to znamená, že jestli to ješ-
t  chvíli vydržíme, bude jaro.  

V tomto m síci se na naší ásti sv ta p ipomíná
nebo slaví ada svátk . U nás je to hlavn  sv. Miku-
láš a Št drý den. Mezi nimi je však jeden, u nás 
pozapomenutý, ale na Sever významný lidový svá-
tek, který podobn  jako Midsommar slaví velmi 
živ  celý národ. Je to svátek sv. Lucie – 13. prosin-
ce. Pro ten den se v celém Švédsku vybírají ty nej-
krásn jší dívky, které pak p icházejí do škol, ú ad ,
rodin apod. a roznášejí sv tlo, jako p edzv st blíží-
cího se Slunce a potažmo jara. 

Pro leny a p íznivce Severské spole nosti se 
poda ilo p emluvit jednu z Lucií, aby p išla 12. 
prosince mezi nás na lo  Czechia, která plula po 
st íbrop nné Vltav  s asi stovkou ú astník , kte í
si s trochou fantazie mohli p edstavit, že jsou na 
jednom z mnoha pr zra ných švédských jezer. 

Na slavnostn  vyzdobenou palubu p inesla
pražská Lucie a její doprovod, tvo ený studenty 
švédštiny Vysoké školy ekonomické, poselství sv t-
la s melodií sv toznámé italské písn  a se zp vem 
švédských koled. Lucie na Czechii byla op t nej-
krásn jší a moc jí to slušelo, nebylo by divu, kdyby 
to byla zárove  nejmén  finalistka sout že Miss 
VŠE. Její družina byla d stojná a ladila se svou 
paní. Jejich p íchod a vystoupení, vygradovalo 
mezi zú astn nými švédskou p edváno ní atmosfé-
ru, kterou po zbytek plavby udržovaly švédské vá-
no ní melodie, které poskytla na CD jedna z našich 
lenek Valerie. 

Po té, co byla vnesena severská nálada do duší 
návšt vník , p išla na adu prozai t jší, le  nemé-
n  cen ná ást programu. Laskavou pé i naší len-
ky Evy byl p ipraven klasický švédský glögg, který 
byl podáván spolu s tradi ními perní ky peppar 
kakor. Ten jedine ný recept na glögg podle dr. 
Novákové najdete v internetových Severských lis-
tech.

Dále v pr b hu ve era nechyb l ani tradi ní
kviz, který p ipravila a p ítomné ze znalostí Severu 
vyzkoušela Sandra. Díky sponzor m již tradi ní
tombola nabízela adu cenných výher. Bohatost a 
rozmanitost výher v tombole pat í pod kování 
sponzor m Švédskému velvyslanectví v Praze, Nor-

dic Chamber v Praze, nakladatelství ARGO, plaveb-
ní spole nosti AQUAVIA s. r. o., a firm  Zden k
Janík – Koblin. Dík pat í též všem t m len m,
kte í p isp li k tém  orientální pestrosti výher. 

Po dvou hodinách plavby utekly jako p íslove -
ná voda ve Vltav  a skon ila poslední akce Sever-
ské spole nosti v roce 2007, setkání, ve které se 
poda ilo vytvo it p íjemnou atmosféru a pro ty, 
kte í zažili oslavy Lucie ve Švédsku, doufejme, m ly 
prostor pro vyvolání t ch správných vzpomínek. 

Další fotografie z oslavy svátku sv. Lucie 
jsou na vnit ní stran  obálky vp edu 

foto Ji í Barto

sl0801.pub
stránky 3

pond lí, 10. b ezna 2008 06:01
P ímá barva 1



4

severské listy 1/2008 

stránky Severské spole nosti

INTERVIEW S OPERNÍM REŽISÉREM JOSEFEM NOVÁKEM 
ptala se Lidmila N mcová 
fotografie z archivu Josefa Nováka 
Na procházce b hem svého pobytu v Turku 
ve Finsku jsem si povšimla velkého plakátu 
k ope e Don Giovanni, který uvád l velkým 
písmem jméno eského režiséra Josefa No-
váka. Ve Finsku, jako ostatn  i jinde ve sv -
t , má v sou asné dob  režisér významnou 
pozici i v operním divadle. Po krátké dob
jsem m la možnost se seznámit s Josefem 
Novákem osobn . Zjistila jsem, že je velice 
zajímavou tv r í osobností, kterou uznávají 
nejen u nás, ale i ve Finsku; on považuje 
Finsko tém  za sv j druhý domov, má tam 
mnoho p átel, dokonce áste n  finsky ro-
zumí a hovo í.

Režisér pochází ze severní Moravy, vystudoval 
Janá kovu akademii v Brn , režíroval operu vedle 
Prahy i na všech ostatních eských scénách, léta byl 
režisérem a dramaturgem, posléze též editelem v 
Ústí nad Labem. Na svém kont  má i p es dv  de-
sítky inscenací zahrani ních – na Slovensku, v Bul-
harsku, N mecku a v Kanad , nejvíce ale ve Fin-
sku. Dlouho se v nuje také vysokoškolské pedago-
gické innosti. 

Prvé dojmy a zkušenosti bývají vždy rozho-
dujícími pro další spolupráci. Jak došlo k 
Vašemu prvnímu kontaktu a k první režii ve 
Finsku? 
Jsou to opravdu již dv  desetiletí od mé první oper-
ní premiéry – Smetanovy Prodané nev sty v nevel-
kém m st  Mikkeli ve st edním Finsku, správním 
st edisku kraje Savo. Po prvé zazn ly tóny její p e-
dehry pod podiem tamního inoherního divadla 
28. b ezna 1987, ale již o 2 roky d íve zazvonil tele-
fon Divadelního ústavu a jeho odborná pracovnice 
– pozd jší um lecká šéfka opery ND paní Eva Her-
mannová – se m  tázala, zda bych necht l režírovat 
Prodanou nev stu n kde ve Finsku. Jakže – ve 
Finsku? eskou operu? Mé znalosti o Finsku se 
tehdy koncentrovaly na pov domí o úsp chu na-
šich sportovc  na olympiád  v Helsinkách a hoke-
jovém mistrovství v Tampere a na kuriozní histor-
ku z divadla, ve kterém jsem tenkrát p sobil. Jeho 
zasloužilý odborový p edák se práv  odtamtud 
vrátil z dovolené a v následné n kolikadenní opi-
losti vyzradil v divadle i v hospodách, jak „bídn “ si 
pracující v tom kapitalistickém Finsku žijí, za což 
byl stranou po zásluze odm n n a na n kolik m sí-
c  ztratil e .

Pak p išel dopis Raimo Manninena, na který 
jsem po pravd  neslušn  dlouho nereagoval. Nako-
nec se tento muž mnoha profesí – vystudovaný 
filolog a sou asn  skv lý klavírista a šéf Um lecké 
komise kraje Savo – objevil v Praze osobn . Nebyla 
to pro n ho žádná mimo ádná návšt va, na konci 
60. let on a mnozí finští studenti pobývali v Praze 
asto a rádi. 

Takže si pro Vás museli dojet osobn ?
Skoro tak. Následovala na ja e roku 1986 má první 
– vlastn  již pracovní – návšt va Finska, která m
nadchla – stejn  jako onoho potrestaného odboro-
vého p edáka – a navíc mi srazila h ebínek sebev -
domí i v mé operní profesi. Odlétal jsem z Finska 
ozá en nejen radioaktivním mrakem vznášejícím se 
tehdy nad Skandinávií krátce po explozi ernobyl-
ského reaktoru, ale i s up imnou nedo kavostí, až 
budu moci Prodanou nev stu – ve Finsku ovšem již 
dávno populární – za ít p ipravovat.

To se pak uskute nilo po necelém roce, za kru-
tých ty icetistup ových mraz , ale v tak v elé a 
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p átelské atmosfé e, s jakou jsem se do té doby v 
eském operním provozu snad nesetkal. 

Pro mne tehdy p edstavoval naprosté novum 
onen altruistický zápal, s jakým se lenové místní-
ho operního spolku do p ípravy inscenace na „plný 
úvazek“ zcela bezplatn  angažovali. Ve sboru ú in-
kovali místní emeslníci vedle chirurg  a dalšího 
personálu místní nemocnice, u itelé vedle student
až po manažery podniku. Jeníka tenkrát – a velmi 
krásn  – zt lesnil mladý editel jedné mezinárodní 
firmy, která m la v Mikkeli svou pobo ku, tane ní
složku – i tu gymnastickou ve Sko né – pod vede-
ním též eského choreografa Petra Koželuha zna-
menit  obstarali lenové místního folklorního sou-
boru a gymnastického kroužku. Ostatní sólisté však 
byli profesionálové, které sponzorovala jedna ban-
ka, zvaná „operní“. 

Na premiéru se pak sjeli podobní nadšenci ze 
všech operních staggion rozlehlého Finska – a ne-
byla to žádná formální spole enská návšt va.

Jist  jste se z Finska vracel s dobrými poci-
ty?
Nepochybn . Mikkelští kolegové mi ješt  p ipravili
p ekvapení v letadle, kterým jsem po premié e
odlétal: vedle m  sed la Karita Mattila, šestadvace-
tiletá první vít zka nejprestižn jší sv tové p vecké 
sout že – Singer of the World v Cardiffu, která 
tehdy v Praze s eskou filharmonií pod Gerdem 
Albrechtem natá ela Schumannovo oratorium Pa-
radies und Peri. Ta dnes, v dob  své sv tové slávy, 
jedine n  slouží eské hudb  vrcholnými janá kov-

skými kreacemi: v dokonalé eštin  zpívanou Jen -
fou v Salcburku, Hamburku, San Francisku – spolu 
s finským tenoristou Jormou Silvastim, kterého 
zná pražské publikum z jeho premiérového p ed-
stavení poslední inscenace Její pastorkyn  v Ná-
rodním divadle – jsme ji mohli v této roli slyšet v 
p ímém p enosu z Metropolitní opery v roce 2003, 
pod Ji ím B lohlávkem i v Káti Kabanové vid t
nejd íve v Helsinkách, o p edminulých Vánocích 
pak op t i slyšet v p enosu z Metropolitní opery. 
Své pís ové koncerty pak pravideln  kon í za bou -
livého ohlasu publika Dvo ákovými Cikánskými 
melodiemi, což jsem sám zažil v kanandském Van-
couveru v dob  mé tamní inscenace Prodané ne-
v sty. Celé Finsko zná z astého vysílání rozhlasu 
její Rusal inu árii a není pochyb o tom, že brzy 
bude sv t obdivovat i její Emilii Marty z Janá kovy 
opery V c Makropulos. 

Finsko je jist  vysp lá kulturní zem . Fin-
ská národní opera v Helsinkách je známa 
po celém sv t , p sobí tam i další profesio-
nální operní soubory? 
Je zajímavé, že pro Finsko je charakteristická polo-
amatérská základna operních produkcí ve více než 
desiti finských m stech, ale to v bec není na p e-
kážku vysoké profesionalit  provedení a následné-
mu nadšenému zájmu publika. Finsko se dnes na-
víc stává i velmocí v operní tvorb . Nejen domácí 
úsp ch mnoha oper Aulise Sallinena, Kaleviho Aha 
(jeho skv lý úsp ch p ed nedávnem premiérované 
opery Ze života hmyzu – ano, podle apkovy hry!), 
v sou asnosti pak skute n  sv tový ohlas oper skla-
datelky Kaiji Saariaho, to je jen kusý, nedostate ný 
vý et položek finského operního „boomu“. 

V roce 2000, kdy se Helsinky staly též „hlavním 
evropským m stem kultury“, se jen v Helsinkách 
premiérovalo dvacet nových i dosud neuvedených 
oper finských skladatel !

Finská opera s inscencí z opery v Tampere 
nedávno navštívila Prahu a uchvátila nád-
hernými p veckými výkony. Jak Vy vnímáte 
finské p vce a kde všude ve sv t  p sobí? 
V ím, že v jejich vysoké úrovni p edevším spo ívá
celý úsp ch finské opery. A ten je jist  odrazem 
úrovn  finského p veckého školství, které má své 
sídlo v Sibeliov  akademii v Helsinkách a Kuopiu. 
Z ní vyšla nejen Karita Mattila, ale i další laueráti 
cardiffské p vecké sout že – sopranistka Kirsi Tii-
honen, Camila Nylund a mnozí další, mezi nimi i 
poslední finský vít z této sout že Tommi Hakala, 
kterého pražské publikum zažilo v mé inscenaci 
Cimarosovy opery Il matrimonio segreto ješt  coby 
studenta v roce 1994 ve Stavovském divadle. Ale to 
by byl naprosto nedostate ný vý et vynikajících Ukázky z finských program  oper 

Liška Bystrouška a Maškarní ples 
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finských p vc , kterých p sobí podle zahrani ních
odborných asopis  na významných i nejslavn j-
ších evropských a zámo ských operních scénách 
mnoho desítek. Jména jako Matti Salminen, Jorma 
Hynninen, Soile Isokoski, nebo též p i zmín ném 
hostování v Praze s Kokkonenovou operou Posled-
ní pokušení v hlavních rolích se p edstavivší p vci
Juha Uusitalo, Kirsi Tiihonen a p edevším Jaakko 
Ryhänen – to jsou jenom špi ky pov stného zn jí-
cího ledovce finských p vc .

Které další opery jste ješt  ve Finsku režíro-
val?
Krom  Prodané nev sty to byly z eských oper ješt
Janá kova Liška Bystrouška v Lahti, Veselohra na 
most  B. Martin  v Mikkeli, na jednom letním hu-
debním festivalu dokonce Brixiho Erat unum kan-
tor bonus – a dokonce dvakrát v rozmezí sedmi let 
Ženitba Bohuslava Martin .

Ze sv tového repertoáru to byl Rossiniho La-
zebník sevillský, Verdiho Maškarní ples, Cimaroso-
vo Tajné manželství, Mozartova Zahradnice z lásky, 
Orffova Chytra ka, též klasické operety J. Strausse 
Netopýr – ten dokonce na t ech scénách – a Cikán-
ský baron, dále Pucciniho Sestra Angelika a Gianni 

Schicchi a naposled to byla opera oper – Don Gio-
vanni – v Turku v roce 2006, se zmín ným Tommi 
Hakalou v titulní roli; tento p vec dnes hostuje po 
celé Evrop  a v Americe od San Franciska po Nový 
York, já jsem ho po prvé režíroval jako za ínajícího 
studenta Sibeliovy akademie. 

Tato kapitola mého spolužití s finskou operou – 
p sobení na Sibeliov  akademi – pat í k mým 
nejdelším, nejmilejším a v ím, že dosud neukon-
eným. 

Jak Vaši práci hodnotilo finské obecenstvo? 
Je t žké, aby se režisér sám hodnotil, spíše to po-
soudí kritiky v místním tisku – a ty byly velice p íz-
nivé. Na p . moje režie Orffovy opery Chytra ka v 
operním studiu Sibeliovy akademie byla kritikou 
hodnocena velmi pozitivn . Zvlášt  se ocenilo, že 
jsem se neuchýlil k n jakým zbyte ným trik m a 
pln  respektoval duch tohoto díla a p itom vysta il
se skromnými inscena ními prost edky. 

D kuji za rozhovor. 

Leoš Janá ek: Liška Bystrouška (Ovela kettu), 
Suomennos Siraste, 24. 6. 1990 
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PhDr. Nad žda Slabihoudová 
Estonská literatura má jednu zvláštnost, a 
tou je velká a záslužná úloha žen v estonské 
poezii. Zatímco u nás v devatenáctém století 
se ženy proslavily jako prozai ky, nap . Bo-
žena N mcová, Karolina Sv tlá, Gabriela 
Preissová a Eliška Krásnohorská, v Eston-
sku stála žena u zrodu estonské poezie. Její 
štafetu pak p evzaly další významné básní -
ky.

Žena, která položila základy estonské poezie, 
byla Lydia Koidula (1843–1886), vlastním jmé-
nem Lydia Jannsenová. Jejím otcem byl zakladatel 
estonské žurnalistiky 
J. V. Jannsen. Naro-
dila se v polovin
devatenáctého století 
v osad  Vändra na 
jihu Estonska. P e-
zdívka, kterou jí dal 
jeden z jejích p átel, 
žurnalista Jakobson, 
vystihovala její úlohu 
v estonské poezii, 
Koit totiž znamená v 
p ekladu Jit enka. Lydia Koidula prožila pom rn
krátký, ale bohat  napln ný, i když ne práv  š ast-
ný život. Už jako studentka pomáhala redigovat 
otci jeho týdeník Perno postimees (Pärnský postili-
on) a pozd ji v Tartu Estonský postilion. Po ukon-
ení Tartuské univerzity se stala domácí u itelkou a 

zárove  první estonskou noviná kou, básní kou a 
spisovatelkou. V Tartu prožila š astná léta upro-
st ed sp ízn ných p átel a vyvíjela bohatou tv r í
innost. Pozd ji na tuto dobu vzpomíná: „Ano, byla 

to bohatá doba, bohatá na starosti a tv r í práci s 
vyhlídkou na svobodný duchovní život.“ Ve t iceti
letech se provdala za pon m eného Lotyše, námo -
ního léka e E. Michelsona a žila s ním v ruském 
Kronštadtu. Ve t ia ty iceti letech tam zem ela na 
rakovinu a byla tam poh bena. Teprve v roce 1946 
byly její t lesné ostatky p evezeny do Tallinnu a 
slavnostn  pochovány na lesním h bitov .

Její poezie je jedním z vrchol  poezie estonské-
ho národního obrození. Položila základy estonské 
lyriky a vytvo ila prototyp intimní, p írodní a p e-
devším vlastenecké lyriky. Za jejího života vyšly 
tiskem dv  básnické sbírky Lu ní kv ty
(Vainulilled, 1866) a Slavík z Emajôgi (Emajôgi 
ööbik, 1867), které p edstavují jen ást autor iny
tvorby. Celkem bylo dochováno a posmrtn  vydáno 

311 dokon ených básní – kritické vydání Básn
(Luuletused, 1966). ada jejích básní zlidov la.
Báse  Má vlast je má láska byla zhudebn na a stala 
se estonskou hymnou. V tehdejší dob  byla d ležité
i její dílka prozaická, nap . Mlyná  a jeho snacha 
(Ojamölder ja tema minia, 1863), a dramatická, z 
nichž zvlášt  komedie Synovec ze Saaremaa 
(Saaremaa onupoeg, 1870) a Takový buran 
(Säärane Mulk, 1872) položily základy estonského 
divadla.

Další významnou eston-
skou básní kou, která se 
narodila o dvacet let pozd -
ji než Lydia Koidula, je 
Anna Haavaová (1864–
1957), vl. jménem Espen-
steinová. Pseudonym zvoli-
la podle rodné osady Haa-
vakivi. Narodila se v patri-
cijské rodin  majitele pan-
ství, vystudovala Vyšší dív í
školu v Tartu, stala se vy-
chovatelkou a pozd ji ošet-
ovatelkou v Petrohradu. Po delší nemoci p esídlila

do Tartu a živila se hlavn  p ekládáním. asto tr-
p la nouzí, obzvláš  v letech první sv tové války. 
Od roku 1945 pobírala státní osobní rentu. Dožila 
se úctyhodného v ku 93 let. 

Její první sbírka Básn  (Luuletused I.–III, 1888
–97) obsahuje p evážn  milostné básn , které do-
sáhly velké popularity. V další sbírce Vlny (Lained, 
1906) p evažuje reflexívní lyrika. Objevují se tu i 
satirické a kritické pohledy na stávající spole enský 
ád. Sbírka D ti severu (Pôhjamaa lapsed, 1913) 

p ináší nové prvky milostné lyriky. Láska je tu t s-
n  spjata s p írodou. Ve sbírce Z našich dn  (Meie 
päevist, 1920) se prohlubují a p iost ují spole en-
skokritické tóny. Charakteristické pro pozd jší 
sbírky A p ece je život krásný (Siiski on elu ilus, 
1930) a Zpívám svou estonskou píse  (Laulan oma 
eesti laulu, 1935) jsou verše, vyjad ující bolestné 
osam ní a lásku k domovu. 

Více než 200 autor iných básní bylo pro svou 
muzikálnost zhudebn no a n které z nich znárod-
n ly. Zásluhou Anny Haavaové je, že otev ela nové 
perspektivy rozvoje estonské lyriky. 

T i roky p ed úmrtím Lydie Koiduly se narodila 
jiná významná estonská básní ka Marie Undero-
vá (1883–1980). Narodila se v Tallinnu v u itelské
rodin , získala n mecké vzd lání na dív í škole, v 
devatenácti letech se provdala za ú etního Hackera 
a až do roku 1906 žila v Rusku. Tento svazek nebyl 

ESTONSKÉ BÁSNÍ KY
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š astný a út chu jí p ináše-
lo p átelství s mladými 
tallinnskými literáty. 

Marie Underová de-
butovala smyslnou vášni-
vou lyrikou ve sbírce Sone-
ty (Sonetid, 1917), která 
vyvolala svou otev eností 
literární i spole enský 
skandál. Brzy následovaly 
další básnické sbírky Rozpuk (Eelôitseng, 1918) a 
Modrá plachta (Sinine puri, 1918). Ve dvacátých 
letech se z jejích verš  pomalu vytrácí vzrušená 
radost ze života a proniká do nich v domí tragi -
nosti lidské existence. Zra í se to nap . ve sbírce 
Krvotok (Verivalla, 1920). Autor in zájem o n -
mecký expresionismus a baladiku prozrazuje n ko-
lik dalších sbírek, nap . Hlas ze stínu (Hääl varjust, 
1927). Její básnické knihy z t icátých a ty icátých
let Pod širým nebem (Lageda taeva all, 1930) a 
Kámen ze srdce (Kivi südamelt, 1935) jsou synté-
zou radosti ze života a v domí tragi nosti života. 
Tato syntéza vyústila v oprošt nou lyriku. 

Roku 1944 Underová emigrovala se svým dru-
hým manželem, básníkem Arturem Adsonem, do 
Švédska, kde žila až do své smrti. Adson napsal její 
obsáhlý životopis (Marie Underi eluraamat, 1974). 
Underová ješt  ve vlasti reagovala na žalostnou 
situaci zem  básnickou sbírkou Žalostnými ústy 
(Mureliku suuga, 1942) a i v exilové tvorb  z stala 
spjata s rodnou zemí a jejím osudem. Sv d í o tom 
nap . sbírka Jiskry v popeli (Sädemed tuhas, 1954). 

V Estonsku je Marie Underová pokládána za 
zakladatelku moderní estonské poezie a jako jediná 
z estonských básník  pronikla i do širšího evrop-
ského pov domí v p ekladech. P ekládala sv tovou
klasiku a pro nás je obzvláš  zajímavé, že p ekláda-
la eské um lé balady – K. J. Erbena, J. Nerudy a 
P. Bezru e.

Zem ela ve stockholmském sanatoriu ve v ku
97 let a svého manžela p ežila o t i roky. 

Zásluhou Vladimíra Macury máme p eloženy 
do eštiny n které básn  (ze sbírky Sonet  je báse
Extaze, báse  Sbohem). 

Za jednu z nejv tších básní ek je v Estonsku 
pokládána Betti Alverová (1906–1989). Narodila 
se ve m ste ku Jôgeva v rodin  tra mistra, vzd lání 
získala v univerzitním m st  Tartu, ale vysokoškol-
ská studia nedokon ila, protože se cht la cele v no-
vat literatu e. V roce 1937 se provdala za básníka 
Heitiho Talvika, avšak za osm let nato byl Talvik 
zat en sov tskou bezpe ností a jako sociáln  ne-
bezpe ný živel deportován na Sibi , kde po dvou 
letech zem el. Alverová pak nesm la až do poloviny 
šedesátých let publikovat. I potom si však udržova-

la odstup od oficiálního svazového života a nep i-
stupovala na kompromisy. 

Do literatury vstoupila jako prozai ka, psala 
povídky a romány, ale ve t icátých letech se roz-
hodla pro poezii a sblížila se s básníky, kte í spole -
n  vystoupili ve sborníku Arbujad (Mágové). V 
rámci programu této skupiny, jenž vnímal um ní
jako protiváhu rozpadajících se životních jistot na 
prahu II. sv tové války, vystoupila Alverová s dra-
matickou koncepcí poezie, jež vyústila v bu i ské
romantické gesto, patetizované a zárove  parodo-
vané. Tento typ literární masky dozrál v lyrice sbír-
ky Prach a ohe  (Tolm ja tuli, 1936). Druhá sbírka 
verš  Strom života (Elupuu) p ipravená k tisku už 
nevyšla a rukopis skon il v estonském literárním 
muzeu.

V cizin  vyšly její dv  knížky poezie. V roce 
1956 byl ve Stockholmu vydán výbor z jejích verš
pod titulem Básn  a poemy (Luuletused ja poee-
mid) a v Torontu o dvanáct let pozd ji pod titulem 
Nové básn  a poemy (Uued luuletused ja poeemid). 

Návrat Alverové do estonské poezie doma je 
charakterizován oslabením novoromantické styli-
zace a zd razn ním mravního aspektu básníkovy 
úlohy ve spole nosti. Sv d í o tom n kolik básnic-
kých sbírek, nap . Hv zdná hodina (Tähetund, 
1966) a Korály v ece Emajôgi (Korralid Emajôes, 
1986). Pozoruhodná je její delší báse  z tohoto 
období Mluveno do v tru, která byla kritikou ozna-
ena jako „mocná deklarace lidskosti“. Alverová tu 

brojí proti konzumním kariéristickým ideál m.
Od roku 1989 za aly vycházet v Estonsku autor-

iny sebrané spisy a vloni byla vydána Velká kniha 
poezie (Suur luuleraamat), jež zahrnuje celoživotní 
tvorbu Betti Alverové. U nás vyšel v eském p ekla-
du výbor z autor iny poezie pod titulem Hrom je 
m j bratr, op t zásluhou Vladimíra Macury. 

Z mnoha dalších sou asných básní ek jsem 
zvolila ty, jejichž n které básn  máme p eloženy do 
eštiny. Je to Debora Vaarandiová, která se 

narodila roku 1916, letos jí tedy bude devadesát let. 
Narodila se ve Vôru na jihu Estonska a vyr stala na 
nejv tším estonském ostrov  Saaremaa. Jeho rázo-
vitý kolorit se pozd ji stal silným zdrojem její in-
spirace. Po ukon ení gymnázia odešla na univerzi-
tu do Tartu, kde studovala filozofii. Velice ji ovliv-
nil styk s levicovou inteligencí a p ivedl ji k marxis-
mu. Po studiích se stala noviná skou redaktorkou. 
Na po átku Velké vlastenecké války byla evakuová-
na do eljabinské oblasti a pracovala tam v um -
leckých souborech. Roku 1943 se vrátila k noviná -
ské práci, ale onemocn la tuberkulózou a musela 
žurnalistiky zanechat. Stala se spisovatelkou z po-
volání a roku 1952 se provdala za spisovatele Juha-
na Smuula, z jehož tvorby máme do eštiny p elo-
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ženy cestopisné knihy Ledové a Japonské mo e. 
Už jako gymnazistka uve ej ovala své první 

básn asopisecky. Soustavn ji za ala psát básn  za 
války a vále ná tematika také ur uje základní po-
dobu její prvotiny Pod ho ícím nebem (Pôleva lao-
tuse all, 1945). Zanícený, ale nehluboký optimis-
mus budování nové epochy a nového lov ka našel 
výraz v ad  jejích knížek, nap . Za jasného jitra 
(Selgel hommikul, 1950), které získaly významné 
spole enské ocen ní. Zlom v její tvorb  p inesla 
sbírka Snílek v okn  (Unustaja aknal, 1959). V ná-
sledujících letech její žensky procít ná lyrika p e-
sáhla hranice intimního prožitku k obecn  závaž-
nému. Sv d í o tom sbírky Chléb pob ežních rovin 
(Rannalageda leib, 1965) a Ve sv tle v tru (Tuule 
valgel, 1977. Roku 2004 obdržela Vaarandiová ce-
nu za celoživotní dílo. 

Do eštiny máme p eloženy n které její básn ,
které Vladimír Macura za adil do publikace Nád-
herné stromy lásky (Kopretina, Housle noci v p e-
kladu Jany Moravcové). 

V této publikaci jsou také ukázky z tvorby dvou 
dalších sou asných básní ek, které se však nev nují 
pouze poezii, ale i jiným literárním žánr m. Jsou 
to Ellen Niitová a 
Viivi Luiková. 

Ellen Niitová,
manželka spisova-
tele Jaana Krose, 
jehož n která díla 
máme p eložena do 
eštiny, se narodila 

roku 1928 v d lnic-
ké rodin  v Tallin-
nu. Po maturit  na 
gymnáziu studovala 
na Tartuské univer-
zit  estonistiku a t i
roky pokra ovala ve studiu jako aspirantka. Záhy 
po svém p ijetí do Svazu estonských spisovatel
pracovala jako tajemnice Svazu pro otázky poezie a 
od za átku šedesátých let je spisovatelkou z povolá-
ní. Napsala adu knížek pro d ti, její Majolenku 
(Pile–Riini lood, 1963) p eložil do eštiny Vladimír 
Macura. Do estonské literatury zasáhla také tvor-
bou pro dosp lé svou básnickou knížkou s názvem, 
který p ízna n  vyslovuje dobovou euforii a okouz-
lení životem – Zem  plná objev  (Maa on täis leid-
mist, 1960). Polohu vroucího, nekomplikovaného 
postoje k životu zaznamenávají i další sbírky verš ,
nap . Odolnost sv ta (Maailma pidevus, 1978). K 
jejím sedmdesátinám byl vydán reprezentativní 
výbor z její poezie pod titulem Píse  o vápenci 
(Paekivi laul, 1998) 

Další autorkou, jejíž poezie tvo í jen ást tvor-

by, je Viivi Luiková (1946). Narodila se v osad
Tänassilma nedaleko Viljandi na jihu Estonska. 
Dálkov  vystudovala st ední školu v Tallinnu a 
usadila se tam nastálo. Zpo átku pracovala v 
knihovnách a ve Státním úst edním archivu a od 
roku 1970 je spisovatelkou z povolání. Provdala se 
za básníka a prozaika Jaaka Jôerüüta. Hodn  ces-
tovala, delší dobu se zdržovala ve Finsku a s man-
želem, jenž se stal velvyslancem, žila v ím .

Do literatury vstoupila spole n  s pokolením 
„rozdycht ných mladých muž “ na po átku šedesá-
tých let a brzy zaujala v poezii osobité místo. Její 
první verše byly poznamenány sentimentálním 
d tským tónem, který pozd ji vyst ídala racionáln
konstruovaná prostota stylizovaného naivismu, což 
se zra í v ad  sbírek, nap . Prodava  písní 
(Laulude müüja, 1968). Toto úsilí dozrálo do kla-
sického, lakonického tvaru v knížkách z první polo-
viny sedmdesátých let, nap . ve sbírce Vstup do 
obrázku (Pildi sisse minek, 1973). Další básnické 
sbírky, nap . Z trudné radosti (Rängast rôômust, 
1982) prozrazují zájem o všednost m stského ži-
votního stylu. V roce 1998 vyšel výbor z jejích nej-
lepších básní Nebe na zemi (Maa taevas). 

Viivi Luiková psala také knížky pro d ti, jež ji 
p ivedly k próze. Román Sedmé mírové jaro 
(Seitsmes rahukevad, 1985), který v eském p ekla-
du Vladimíra Macury z stal bohužel nevydán, zís-
kal státní cenu a tutéž cenu obdržel i další autor in
román Krása historie (Ajaloo ilu). 

EDI NÍ POZNÁMKA 
Autorka tohoto lán-

ku paní PhDr. Nad žda
Slabihoudová pat í
mezi významné p ekla-
datele z ruštiny a eston-
štiny. Za svoji p eklada-
telskou innost dostala 
23. února 2004 od es-
tonského prezidenta A. 
Rüütela ád Maarjamaa 
Risti III. (kolmanda 
klassi ordeni). Letos má vyjít 2. vydání Slovníku 
pobaltských spisovatel , v n mž zpracovala ást o 
estonských spisovatelích. Byla rovn ž autorkou 
Stru ného p ehledu estonské literatury (Balt–East, 
2003, 2. vydání) a každoro n  p ispívá také do 
edice „Literatura ve sv t “ p ehledem sou asné 
estonské literatury. 

Islandská sekce ji svého asu p ivítala na svém 
po adu o islandských a estonských básní kách. 
Práv  v Estonsku básnické tvorb  vévodí ženy. 

Lidmila N mcová
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autor: Mat j Neznal 

PROBUZENÍ 
Okénko nikdo neotev el už asi pom rn  dlouho. V 
zá ivkovém osv tlení se nad ním na bílém podkla-
d  leskla erná písmena: „Vaše první a poslední 
noc na Islandu“. Pouze v angli tin , islandština 
chyb la.

Foukal studený vítr, pršelo, a my jsme vstoupili 
do recepce – ekárny – místa prvního a posledního 
odpo inku v nejbližším kempu od letišt  v Keflaví-
ku. P ed chvílí jsme se probudili po celodenní až 
skoro celono ní letecké pouti na vysn ný ostrov. 
Pršet za alo už v Londýn  p ed odletem a déš  nás 
doprovázel až na Island. P i pohledu z ech se asi 
jednalo o jeden z b lošedých vír  v levém horním 
rohu obrazovky p i sledování za átku p edpov di
po así. Poté, co se nám poda ilo postavit nový ne-
secvi ený stan, a pár hodin po p lnoci jsme šli 
spát, i po ránu jsme tak poslouchali jemné pali ko-
vání dešt  na st echu stanu. Vítají nás tisíce ná-
všt vník  sh ry. as, tvrtý rozm r, se za al odpo-
ítávat. 

Rozhlédli jsme se poprvé za denního sv tla po 
kraji, ješt  roztouženi prvními islandskými sny 
jsme chvíli postávali, nev ili ni emu a p ihlouple
se usmívali i se navzájem štípali, ale pak jsme se 
odb hli ukrýt pod nejbližší st echu. Uva ili jsme si 
ranní kávu, chutnala výte n  a pomáhala probudit 
rozlámaná t la a dosud tápající smysly. Za chvíli se 
k nám p idaly ješt  dv  mladé Holan anky, a když 
vid ly naší skrovnou snídani spo ívající v knäc-
kebrotu a zmín né káv , slitovaly se nad námi a 
obdarovaly nás islandskou goudou. Pro n  to bylo 
naopak poslední islandské ráno, balily si smutn
svých p t a p t švestek i jiné propriety a rády si 
vyplnily modré polí ko dobrého skutku. A dobrá 
islandská gouda, zvlášt  když ješt  není modrá, 
takovým skutkem ur it  je. 

Zah áli jsme tak svá t la i své duše a vydali se 
ven na výzv dy. Oble eni v pe liv  p ipravované 
nepromokavé variant  jsme vítali náš první den na 
Islandu. Za chvíli se probudil J., pr vodce a idi  v 
jedné osob , který celou noc strávil lou ením s 
minulou osádkou a rozvážením jednotlivých ú ast-
ník  na letišt i naopak našich mali kostí z letišt .
K ránu se pokusil ošálit asoprostor a dohnat zane-
dbaný spánek, ale už si to rozmyslel. Uvítal nás jen 
v mikin  a na naše nechápavé pohledy a následující 
p ihlouplý dotaz, zda mu déš  nevadí, odv til:
„Vždy  neprší“... 

MONA LISA MEZI ISLANDSKÝMI 
OTÁZKAMI 
Nejd íve z stala otázka na chvilku viset ve vzdu-
chu, jako by se rozmýšlela, zda má vniknout do 
nitra a zp sobit tam náležitý rozruch, i zda má v 
tichosti nenápadn  zmizet a rozplynout se v zapo-
mn ní. 

Zdála se mi ovšem tak vzrušující, že ji nebylo 
možné odpárat, odmítnout a zanechat bez odpov -
di. „Co bys tam napsal, kdybys v d l, že jenom tv j
nápis tady z stane navždy?“ 

Stáli jsme na okraji kráteru Hverfjall, neuv i-
teln  p irozen  vytvarovaného kužele nícího z 
lávového pole. Jak jsem si p ed tím vy etl z pr -
vodce, jedná se o tefritový kráter, který vznikl asi 
p ed 2500 lety p i obrovském výbuchu. Je více než 
kilometr široký a tvo ený z volného št rku, písku a 
prachu. Celý p sobí jako dílo obra, který se shlédl v 
zemním um ní ( i jak se m že p ekládat earth art) 
a rozhodl se postavit hrad vzh ru nohama. Drtil 
ernou horninu v prach, rozdrcenou sm s vyprská-

val do trychtý e a radoval se, jak isté a p irozené
tvary vytvá í. Pokud to nebyl obr, další možností je 
asi erupce plynu, která postupnými výbuchy roz-
metala ástice zem  do úhledného tvaru. Je až ne-
skute né, jaká p ekvapení na nás islandská krajina 
ješt  chystá. 

Cesta na vrchol, který vlastn  ovšem neexistuje 
(nebo  místo n j je otvor sm ující do nitra zem ),
tedy na okraj kráteru, vedla z Dimmuborgir pom r-
n  p ímo arým strmým výstupem. V mezi asech 
na odpo inek jsem lapal po dechu a uklid oval se, 
že p íkré stoupání je to správné, nebo  mén  turis-
t  také nepochybn  mén  škodí. Lano na okraji 
ovšem psychicky pomáhalo a s každou zastávkou se 
cíl p ibližoval. Po uklidn ní plic a srdcí se nám 
naskytl neuv iteln  plastický výhled na celé okolí, 
jak na jezero Mývatn ve své mohutnosti a nádhe e, 
tak i na východní a severní následky sope ných
kratochvílí. Aby byl dojem ješt  dokonalejší, duha 
na obzoru lákala unavená t la fotograf  k opakova-
né nekone né innosti. Obcházeli jsme prstenec na 
vrcholu a radovali se z pohled  na všechny strany, 
vzh ru do nebes i do pekelného nitra. Synové vy-
tvá eli sousoší pro reklamní fotografii „Jak se brá-
nit dot rným pakomár m“, nebo  zjistili, že pokud 
jeden ponese druhého, poda í se jim vm stnat ob
hlavy do jedné sí ky univerzální velikosti, která je v 
okolí jezera nabízena pro ochranu proti hmyzu. 

Impresionismus v duši vít zil. Stáli jsme s Mar-
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tinem na okraji prstence a tentokráte etli dole na 
tmav  šedo erném dn  vyskládané nesmyslné ná-
pisy ze sv tle šedých až bílých úlomk . Tedy ne-
smyslné, nepochybn  jak pro koho, ale nedokážu si 
p edstavit, že bych sestoupal, sklouzal dol  na dno 
kráteru, jen abych zde vytvo il nápis „GEO 2002“, 
„PRAHA“ i „PETER“, samá jména geologických 
expedic, m st a lásek. Po et nápis  vypovídal, že 
kráterolezc  a pisatel  bylo nepochybn  mnoho. 

íst všechny nestálo za to, podobaly se jako vejce 
vejci (i když papuchalka a jeho vají ka jsme nevid -
li, a ani vzhledem k ro ní dob  vid t nemohli, i 
když láska je láska…). Martina logicky zaujala PRA-
HA, ale brzo ji opustil a za chvíli p išla ona zmín -
ná otázka, která se nezdála být na první pohled i
lépe na první poslechnutí složitá: „Co bys tam na-
psal, kdybys v d l, že jenom tv j nápis tady z sta-
ne navždy?“ 

„Jak to myslíš?“, zeptal jsem se a zárove  za al
pátrat v pam ti ve stylu již dlouhodob  využívané 
metody z písn  „..tož tató ekni pro …“.

„No úpln  jednoduše, vysbíráme všechny ty 
sv tle šedé kamínky, všechny nápisy tak zrušíme a 
ty pak vyskládáš jeden nápis, který tam už z stane
po ád.“ 

ád a chaos za ínal hrát v tu chvíli s p edstavi-
vostí na schovávanou. Co bych tam napsal? Co 
bych tam m l napsat? První nápady, zatím neuspo-
ádané, se vyno ují. Ale odpov  na „..tató ekni 

pro …“ nenaskakuje. Tuším, že to nebude jednodu-
ché, a koli zárove  p íjemné, a beru si as na roz-
myšlenou (aneb se vymlouvám)... 

PREZENTACE NOVÉ  
PUBLIKACE O ISLANDU 
Lidmila N mcová
27. února 2008 se v pražské budov VTS 
konala dvouhodinová p ednáška Ing. Mat -
je Neznala k prvnímu vydání jeho knihy na-
zvané „Mona Lisa mezi islandskými otázka-
mi“ v nakladatelství Akcent v T ebí i (ISBN 
978-80-7268-7). 

P ednášky na cestopisné téma jsou vždy p itaž-
livé, zvlášt  pro lidi, kte í se do dané oblasti podí-
vali nebo se tam chystají. Islandská sekce pro leny 
Severské spole nosti už od svého založení systema-
ticky p edstavuje všechny nové cestopisy, které u 
nás o Islandu vycházejí; jejich auto i vždy dostávají 
prostor svá díla p edstavit. V široké palet  se setká-
váme s r zným zam ením, obsahem i kvalitou 
vydaných knih. N kdy p evládá ilustrativní ást 
nad textem, jindy jde o zpracování specializova-
ných témat na vysoce odborné v decké úrovni, 
n kdy o pouhé reportáže z n kolikadenního poby-
tu. lenové Spole nosti, kte í jsou odborníky, mne 
n kdy upozor ují na nep esnosti a já o nich infor-
muji autory. Vzniká tak mezi mnou a autory infor-
ma ní kanál. 

Ing. Mat j Neznal vydal vysoce kvalitní knihu, 
která vychází nejen z jeho dvou nestandardních 
cest po Islandu, ale i z dalších osobních zkušeností 
z pobytu v jiných severských zemích i z vlastních 
profesních p írodov deckých zájm . Jeho poutavá 
p ednáška byla stejn  kvalitní, p itom p ístupná 
všem poslucha m. Mimo ádným estetickým zážit-
kem bylo zhlédnutí diapozitiv , které umožnilo 
obdivovat i oblasti, kam se b žný turista na Islandu 
sotva dostane. Šlo vesm s o fotografie z autorovy 
knihy, v nichž se p edstavil také jako vnímavý foto-
graf s um leckým zam ením; v základní doku-
mentaci se mu poda ilo jedine n  vystihnout mi-
mo ádnou krásu neživé p írody jak v celku, tak i v 
pozoruhodných detailech. 

Po vzorové p ednášce byl ješt  prostor pro dis-
kusi a prohlédnutí knihy. Poslední otázku položil 
nejmladší ú astník po adu – školák, jehož zajíma-
lo, do jaké výšky vyst ikují gejzíry. Nezbývá než 
pod kovat autorovi, který vystoupil bez nároku na 
honorá , a doporu it zájemc m, aby se s novou 
publikací seznámili. 

Úryvky i fotografie z nové knihy uvádí toto íslo
Severských list .
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Valná hromada Severské spole nosti 17. 1. 2008 

Scházíme se op t po t ech letech, které uplynuly od 
poslední valné hromady, abychom podali zprávu o 
innosti spole nosti za toto období. Výbor pracoval 

ve složení: 
Marta Janíková – p edsedkyn
Ing. Jaroslav Tejkal – místop edseda 
Mgr. V ra Konrádová – zástupce brn nské pob. 
Jana Kypová – vedení administrativy 
Jana Kulišová – hospodá ka 
Ing. Ji í Barto  – kronika a dokumentace 
Michael Stanovský – šéfredaktor Sev. list
Vedoucí sekcí: 
Ing. Vladislav Doležal – dánská sekce 
Ing. Jaroslav Holenda – finská sekce 
Doc. Lidmila N mcová, CSc. – islandská sekce 
Ing. Ivo Šádek – norská sekce  
Ing. Pavel Dobrovský – švédská sekce 
Revizní komise: 
Ing. Kv toslava P indišová
Ing. Daniela Mikulejská 
Ing. Peter Foltinský 
Brn nskou pobo ku vedl Ing. Václav Fencl. 

Výbor se pravideln  scházel na m sí ních sch -
zích k p íprav  programu innosti na jednotlivé 
roky a sledování realizace jednotlivých akcí do nich 
zahrnutých a odsouhlasených odborem Krajan-
ských a kulturních vztah  Ministerstva zahrani -
ních v cí, který dotuje innost spole nosti. Od roku 
2007 p edkládá výbor spole nosti na MZV pro-
gram innosti na p íslušný rok v novém len ní, 
podle projekt . Finan ní dotace zmín ného odboru 
je naprosto nezbytná k innosti spole nosti a ješt
se k tomuto tématu vrátím v záv ru zprávy. 

B hem 3 let bylo uskute n no v Praze 36 akcí, v 
brn nské pobo ce 15. O jejich pr b hu jste byli 
informováni v Severských listech. Podrobn  se 
zabývat všemi nelze, navíc jsou uvedeny na inter-
netových stránkách Severských list  a as tedy 
v nujeme rad ji vašim p ipomínkám v diskusi. 

Všechny akce byly zam eny na seznámení se 
len  a p átel Severské spole nosti s historií a sou-
asností zemí Dánska, Finska, Grónska, Islandu, 

Norska a Švédska. N kterých akcí se zú astnili i 
velvyslanci t chto zemí a generální konzul Islandu 
nás již po n kolikáté pozval na setkání s pohošt -
ním do restaurace Reykjavík. 

Oblíbenými se staly i zájezdy za historií souvi-
sející se severskými zem mi a to na zámek Lí kov, 
místa pobytu spisovatelky Amaelie Posse-
Brázdová, do n meckého Lützenu, významného 
bojišt  30leté války, na T ebel, kam jsme se vydali 
rovn ž po stopách jedné z bitev zmín né války, 

navštívili jsme rovn ž Ratibo ice, zámek kde žila 
nejen kn žna Zahá ská, ale i n kte í lenové dán-
ské královské rodiny. V letošním roce bychom 
cht li op t uspo ádat zájezd do n kterých z míst, 
které se váží k zemím Severu. 

V rámci projektu Severské svátky se uskute ni-
lo mnoho akcí, nap . každoro n  v ervnu koná 
velmi populární oslava svátku letního slunovratu 
Midsommar projíž kou výletní lodí po brn nské 
p ehrad . P i této p íležitosti jsme si i my v Praze v 
lo ském roce plavbu po Vltav  užili spolu s velvy-
slankyní Švédského království paní Catharinou von 
Heidenstam.

Oblíbená a hojn  navšt vovaná je rovn ž oslava 
svátku svaté Lucie, která je už po n kolik let sou-
ástí programu v rámci projektu jak v Praze, tak v 

Brn . V roce 2005 jsme m li možnost, za podpory 
Ministerstva zahrani ních v cí, uspo ádat setkání k 
této oslav  v Toskánském paláci na Hrad anech. 
Setkalo se zde 150 návšt vník  z ad len  spole -
nosti, ale i ne len . N kte í se následn  stali na-
šimi leny. Vzhledem k obtížnosti pronájmu v t-
ších sál , uskute nila se další setkání, p i p íleži-
tosti svátku sv. Lucie, na výletní lodi Czechie a 
plavba po vlnách Vltavy p edváno n  osv tlenou 
Prahou se stává tradicí. Bez ob tavosti a zaujatosti 
student  švédštiny a jejich vyu ujících pro v c, by 
akce takové obliby nedosáhla. Už si ani neumíme 
p edstavit setkání bez jedine ného glöggu Evy No-
vákové a test  znalostí o Švédsku, Sandry Gubové. 

P i p íležitosti státního svátku Finské republiky 
se v roce 2005 konal poslední koncert za spolu-
ú asti Severské spole nosti. V uplynulých dvou 
letech si už po ádání toho koncertu zajiš ovalo
finské velvyslanectví samo. 

P i p íležitosti 300.výro í narození v dce Carl 
von Linné v roce 2007 p ipomn l Mgr. V tvi ka 
dílo a osobnost tohoto sv tového v dce na setkání 
po ádaném ve spolupráci s P írodov deckou fakul-
tou UK. 

K 70. výro í narození norského krále byla uve-
dena 1. ást a 2. se bude konat 23. 1. tr. 

V rámci projektu Severská výro í se uskute nila 
ada akcí, k zajímav jším v roce 2006 pat ilo vy-

stoupení göteborského p veckého sboru Röstrum, 
které jsme zorganizovali ve spolupráci s pražským 
Hlaholem, se kterým byl i spole ný koncert. Samo-
statné vystoupení švédského sboru zaujalo nejen 
rozmanitostí žánr , ale pro nás s velice zajímavou a 
netradi ní choreografií. Záštitu nad touto spole -
nou akcí poskytl velvyslanec Švédského království 
pan Harald Fälth. 

ZPRÁVA O INNOSTI SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
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Velká pé e byla v nována p íprav  po ad  ke 
100. výro í úmrtí Edvarda Griega. V Praze se konal 
ve Smetanov  muzeu koncert barytonisty pana 
Bandžaka a následn  i doprovodné p ednášky sou-
visejícími se životem tohoto norského skladatele, 
uskute n né jak v Praze, tak Brn .

Se životem skladatele nás seznámil historik 
Ladislav ezní ek. 

Za náro nou p ípravu jak t chto po ad  týkají-
cích se Norska, tak i n kterých souvisejících s Dán-
skem, si zaslouží pod kování vedoucí islandské 
sekce Doc. Lidmila N mcová, která se ujala innos-
ti za dlouhodob  nemocného vedoucího dánské 
sekce a pro spln ní plánovaných akcí i za norskou 
sekci. M la rovn ž zásluhu na propagaci po adu
Pražské premiéry 2007, p ehlídky vybrané soudo-
bé hudby, zacíleného na Sever. Tento po ad byl 
pod patronací velvyslanectví severských zemí a 
generálního konzulátu Islandu. 

V Brn  se pod názvem Pocta Edvardu Griegovi 
rovn ž konal koncert pod záštitou Petera Raedera, 
velvyslance Norského království, který se koncertu 
osobn  zú astnil, a velvyslanectví akci finan n
podpo ilo. Velký podíl na zajišt ní tak velké akce, 
která se uskute nila ve spolupráci se Severskou 
spole ností, pobo kou Brno, má zásluhu paní Mgr. 
V ra Konrádová. 

Podve erní setkání u p íležitosti 90.výro í ne-
závislosti Finska s novým velvyslancem Finské 
republiky J. E. Hannu Kyröläinem byl jedním z 
po ad  v novaným tomuto výro í.

Velkou návšt vnost našich len  jsme zazna-
menali také u po adu s názvem Sympatie k dánské 
vlajce Dannebrog, po ádanou KC Ballerup ve spo-
lupráci se Severskou spole ností a Skandinávským 
domem.

Již skoro seriálem se staly p ednášky doc. Vác-
lava Matouška o bojištích 30.leté války, se kterým 
jsme navštívili zmín ná dv  bojišt  a další ješt  v 
letošním nebo p íštím roce navštívíme. 

V uplynulém období jsme za naší spolupráce 
mohli navštívit jednu z velkých akcí, týkající se 
Grónska, p ednášky Aleny a Jaroslava Klempí o-
vých, v rámci výstavy Kouzlo polárních sv t  v 
pražské Chodovské tvrzi. Zde také p edstavili no-
vou knihu Mýty, pohádky a pov sti polárních lidí 
její p ekladatelé, Viola a Zden k Ly kovi. 

Pro informaci uvádím jen krátce další p ednáš-
ky a to Národní parky Švédska v podání Michaela 
Stanovského, beseda o Dánsku s bývalou velvyslan-
kyní R paní Ing. Marií Koš álovou, prezentaci 
knihy Islandské prázdniny, p ednáška o malí i
Munchovi, beseda o Islandu s ná elnicí obce eské 
sokolské, besedu s antropologem prof. Eugenem 
Strouhalem o pobytu ve Finsku, besedu o esko-

dánských vztazích, besedu o islandských básní -
kách, besedu s Jormou Inki, velvyslancem Finska v 
Praze, s Gustavem Bubníkem, p ednášku o dánské 
literatu e, Švédský slabiká  a setkání s bývalým 
noviná em na Islandu. 

Velký ohlas m la i návšt va výstavy Godex Gi-
gas – áblova bible, která byla navštívena asi 90 
leny spole nosti. Velkou zásluhu na možnosti ná-

všt vy tohoto skvostu má Ing. Pavel Dobrovský. I v 
souvislosti s touto akcí máme v úmyslu navštívit 
místo vzniku bible. 

Z výstav jsme navštívili krom  zmín ného 
Kouzla polárních sv tu rovn ž výstavu fotografií z 
Islandu Petry Doležalové. 

Krom  organizování projektovaných akcí jsme 
se zam ili zlepšení komunikace s novými leny a 
v as odpovídat na jejich podn ty len . Z d vodu 
zvýšení poštovného využívat co možná v nejv tším
po tu e-mail adresy. 

D ležité je také v tší aktivita adových len  do 
p ípravy jednotlivých akcí a d ní ve spole nosti 
tak, jak je to nap . u švédské sekce. 

Projekt Severské listy, i když pod jiným ná-
zvem, b ží již 18. rok. Forma i název p vodního 
zpravodaje Severské spole nosti Sobích noviny se 
za ta léta zm nila a dále se vyvíjí k radosti redakce i 
tená . S novým názvem Severské listy vychází již 

11. rok a stal se z nich asopis široce zam ený na 
evropský Sever. P ináší dnes i další informace než 
jen o spole nosti, nap . o osobnostech, o knižních 
novinkách ze severské literatury u nás, o výstavách 
apod. 

Vedle tišt ného tvrtletníku Severských list  je 
t m, kte í mají p ístup k internetu i jejich elektro-
nická verze, která je díky nekone nému kyber-
prostoru daleko obsáhlejší než, z ekonomických 
d vod  limitovaný rozsah tišt né verze. Prezentace 
Severských list  na internetu jist  p isp la k ožive-
ní zájm  o Severskou spole nost a p ivedla do na-
šich ad nové leny. Škoda, že se je neda í více za-
pojit do reálné innosti sekcí. 

Pro napln ní akcí uvád ných v jednotlivých 
projektech Severské svátky a Severská výro í a 
vydávání Severských list  poskytuje MZV spole -
nosti od roku 2005 jen ást pot ebných prost edk .
V roce 2005 to bylo 70 % z pot ebné ástky, v roce 
2006 už jen 61,33 % a v roce 2007 byla dotace p i-
d lena p ímo na projekt Severské svátky a výro í
61,54 %, Historie a sou asnost vzájemných vztah
61,33 % s na Severské listy 70 %. 

Program Severské spole nosti na rok 2008, tak 
jako i v minulosti tvo í projekty: 
Historie a sou asnost vzájemných vztah  se zem -
mi Skandinávie, 
Severské svátky a výro í,
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Vydávání Severských list  v tišt né i elektronické 
podob ,
projekt eské dny ve Stockholmu bude pro nep i-
pravenost zrušen. 

Z navrhované ástky na projekty nám bylo p i-
d leno 180 000,- K , což iní 42 %. 

Zbývající finan ní prost edky si musí spole -
nost opat it sama bu  formou lenských p ísp v-
k , nebo sponzorských dar . Sponzorské dary se 
nám neda í získávat od zahrani ních ani od domá-
cích firem v takové výši, která by pokryla požado-
vanou sumu do vyrovnání výdaj  na projekty. V 
omezené mí e p ispívají n která velvyslanectví na 
konkrétní projekt, který propaguje jejich zemi, ale 
vždy  Severská spole nost se ni emu jinému nev -
nuje. 

Z t chto d vod  je nezbytné zamyslet se nad 
nutností zvýšení lenských p ísp vk  o 100 K  jak 
pro pracující leny, tak pro d chodce a studenty. 

To znamená, že se od roku 2008 zvyšuje len-
ský p ísp vek pro pracujícího na 300,- K  a pro 
studenty a d chodce 200,- K . Zápisné se hradí s 
prvním lenským p ísp vkem ve stejné výši jako je 
p íslušný lenský p ísp vek. 

V sou asné dob  je v Severské spole nosti sdru-
ženo 262 len , z toho v brn nské pobo ce 65. 

Ze zprávy o hospoda ení nap . za uplynulý rok 
lze vid t, že lenské p ísp vky inily jenom cca 35 
% ástky, která je nezbytná k dosažení 100 % výda-
j  na jednotlivé akce. Pokud chceme zachovat nebo 
zvýšit po et akcí a jejich zkvalitn ní, musíme k 
tomuto zvýšení sáhnout. Jde vlastn  o m sí ní 
navýšení výdaj  o 8,50 K  a tuto ástku lze myslím 
akceptovat i d chodci bez vedlejšího p íjmu. V 
rámci tohoto poplatku dostávají lenové spole nos-
ti 4 ísla Severských list  ro n , jsou pro n  organi-
zovány akce, za které se musí platit rostoucí proná-
jmy, p ípadn  honorá e ú inkujícím, výlety lodí 
apod. Rovn ž budeme muset p istoupit k áste né 
úhrad  náklad  za autobusové výlety. 

Na druhé stran  budeme usilovat o p ilákání 
opravdových sponzor , zatím se jejich aktivita 
omezuje na n kolik v cných dar  do tomboly na 
oslav  Lucie. 

Obracím se p i této p íležitosti na vás a prosbou 
o pomoc a spolupráci p i kontaktování a sjednání 
sponzorského daru od právnických nebo i fyzických 
osob.

Severská spole nost je p ipravena spolupraco-
vat i s ostatními sdruženími zam enými na zem
Severu.

Sou ástí dnešní Valné hromady je i volba nové-
ho výboru. Ne všichni, kte í v n m dosud pracovali, 
kandidují, a proto mi dovolte, abych p i této p íle-
žitosti pod kovala za dlouholetou a ob tavou in-

nost Ing. Jaroslavu Tejkalovi, dlouholetému p ed-
sedovi spole nosti, který odchází z funkce místo-
p edsedy; 
Ing. Vladimíru Doležalovi, dlouholetému vedoucí-
mu Dánské sekce, 
Jan  Kypové, sekretá ce spole nosti, 
Ing. Peteru Foltinskému, lenu revizní komise. 
D kuji za pozornost. 

Marta Janíková 
p edsedkyn  Severské spole nosti 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 
Valná hromada Severské spole nosti: 

1. schvaluje: 
a. zprávu o innosti za uplynulé období (od r. 
2005), kterou p ednesla p edsedkyn  Marta Janí-
ková; p i této p íležitosti d kuje odstupujícímu 
výboru za aktivity a zvlášt  t m z jeho len , kte í
již nekandidují do nového výboru: Ing. Doležalovi, 
Ing. Foltinskému, Jan  Kypové a Ing. Jaroslavu 
Tejkalovi; 
b. zprávu o hospoda ení v posledním roce, kterou 
p ednesla Ing. P indišová;
c. zvýšení lenských p ísp vk  od r. 2008 o 100 K ,
tj. na celkovou ástku 300 K , resp. pro studenty a 
d chodce 200 K ;

2. bere na v domí:
informace šéfredaktora Severských list  Ing. M. 
Stanovského o problémech p i vydávání a expedice 
asopisu v etn  p ipravovaných opat ení se Sever-

skou spole ností pro r. 2008; p i této p íležitosti 
oce uje vysokou úrove asopisu, jíž bylo dosaženo 
za uplynulých 10 let jeho existence; 

3. ukládá nov  zvolenému výboru (zápis o jeho 
volb  po izuje volební komise): 
a. sejít se do 1 m síce, zvolit p edsedu a rozd lit 
funkce tak, aby byl výbor schopen plnit úkoly Valné 
hromady i Spole nosti obecn ;
b. pokra ovat v dosavadních kvalitních aktivitách 
Spole nosti s tím, že bude: 
– více dbát na rovnom rné rozložení jednotlivých 
po ad  b hem roku; 
– zlepšovat vzájemnou koordinaci po ad  jednotli-
vých sekcí; 
– usilovat o hledání nových nám t  souvisejících 
se Severem i nových forem jejich prezentace; 
c. podle možností využívat e-mailové komunikace s 
lenskou základnou (p i zajišt ní klasické komuni-

kace s leny nedisponujícími p ístupem k elektro-
nické pošt );
d. usilovat o: 

Valná hromada Severské spole nosti 17. 1. 2008 
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– rozší ení a omlazení lenské základny; 
– propagaci Spole nosti v médiích; 
– hledání nových sponzor  (právnických i fyzic-
kých osob) pro aktivity Spole nosti; 
– v tší aktivní podíl len  Spole nosti v p ísp v-
cích pro Severské listy; 
– pokra ující spolupráci s dalšími sdruženími a 
organizacemi zam enými na Sever nebo na téma-
ta související se Severem p i zachování vlastní 
identity; 
e. zvážit ocen ní p ínosu Ing. Tejkala, jednoho ze 
zakladatel  Spole nosti a jejího dlouholetého p ed-
sedy (nap . estným lenstvím). 

Zprávu sestavil a p ednesl vedoucí zvolené návrho-
vé komise Ing. RNDr. Václav N mec, CSc., 
jejímiž lenkami byly ješt  dr. Helena Confortiová 
a dr. K. Kmochová. 

Za správnost: Ing. RNDr. Václav N mec, CSc. 

PRVNÍ SCH ZE
NOV  ZVOLENÉHO VÝBORU 
První sch ze nov  zvoleného výboru se konala 
5. února 2007.  Prob hla volba a rozd lení funkcí v 
novém výboru.  
Do funkce p edsedkyn  byla op t zvolena paní 
Marta Janíková. 
Další rozd lení funkcí ve výboru:  
místop edseda – Ing. Pavel Dobrovský, 
hospodá ka v . p ísp vk  – Jana Kulišová, 
lenská agenda, vydávání SL – Michal Stanovský, 

dokumentace a kronika – Ing. Ji í Barto ,
vedoucí Dánské sekce – Ji í Poslušný, 
vedoucí Finské sekce – PhDr. Hana Ku erová a 
Ing. Jaroslav Holenda, 
vedoucí Islandské sekce – Doc. Ing. Lidmila N m-
cová CSc. 
vedoucí Norské sekce – Ing. Ivo Šádek, 
vedoucí Švédské sekce – Ing. Pavel Dobrovský. 
2. Výbor byl seznámen s tím, že Dozor í rada Se-
verské spole nosti bude pracovat ve složení:  
Irena Karlsson – p edsedkyn ,
Ing. Kv toslava Lea P indišová – len,
Ing. Daniela Mikulejská – len.
Dozor í rada si stanoví vlastní program a etnost 
sch zek, tak, aby nejmén  2 x ro n  informovala 
výbor zejména o stavu hospoda ení v souvislosti s 
pln ním programu Spole nosti. Termín p edložení 
této zprávy bude stanoven výborem po dohod
pozd ji. 

Valná hromada Severské spole nosti 17. 1. 2008 

P edsedkyn  Marta Janíková 
p ednáší zprávu o innosti 

Pohled do pléna 

Pohled do pléna, foto Michael Stanovský 
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Skandinávský d m

SEVERSKÉ JARO V PRAZE 
Výb r z akcí Skandinávského domu (Praha 1, Zlat-
nická 10), se konají i v eském Centru (Praha 1, 
Rytí ská 31) a kavárn  Nordica v Zlatnické 10. Na 
po ádání n kterých akcí se podílí i Klub island-
ských fanatik
4. b ezna až 31. kv tna 2008 – Výstava obraz
Allan Christiansen (DK): Lidé a jejich životy, Café 
Nordica.
1. dubna 2008, 18.30 – P ednáška a beseda: Fin-
ská moderní poezie a její p eklad do eštiny, Viola 
Parente- apková, Univerzita v Turku, p ednáškový 
sál Skandinávského domu. 
10. dubna 2008, 19.30 – Koncert: Christian 
Juncker (DK), Café Nordica.
17. dubna 2008, 18.30 – P ednáška: Osudy An-
dersenových pohádek v eštin  od po átku až 
dodnes, František Fröhlich p edstaví zajímavé pro-
blémy p ekládání text  H. C. Andersena, p ednáš-
kový sál Skandinávského domu. 
23. dubna 2008, 19.00 – P ednáška: Výpravy na 
Island, Tomáš Kubík, CK Periscope Skandinávie, 
p ednáškový sál Skandinávského domu. 
25. duben 2008, 18.30 – Literární ve er: Do 
ticha, do sn , do konce, Prezentace knihy 3x3 No-
ré.n, Fosse, Saalbachová, za ú asti Astrid Saalba-
chové (DK), Café Nordica. 
15. kv tna 2008 – P ednáška: Jan Erik Vold + 
Chat Baker = jazz & poetry. Desku Blåmann! Blåm-
ann! (1988) p edstaví O. Buddeus, p ednáškový sál 
Skandinávského domu. 
22. kv tna 2008 – Ve erní po ad: Být sám. De-
níky a autoportréty Edvarda Muncha p edstaví 
p ekladatelka Jarka Vrbová a historik um ní Otto 
M. Urban. eské Centrum Praha. 
2. ervna 2008, 18.30 – Slavnostní zahájení vý-
stavy sout žních fotografií Islandu a vyhlášení vít -
z . Café Nordica. 
14. ervna 2008 – 7. Islandský den, po ádá Klub 
islandských fanatik  v M stské knihovn  v Praze 1, 
Mariánské nám. 1. 
Pravidelné filmové úterky v Kin  Oko Praha 6 
p edstaví severské filmy, které nejsou v b žné dis-
tribuci.
P átelská utkání ve staré vikinské h e
KUBB se po ádají o víkendech za hezkého po así. 
Více informací o sout ži naleznete na stránkách o. 
s. Kubb Klub eská republika www.kubb.cz. 
Více informací o jednotlivých akcích i probíhajících 
sout žích naleznete na www.skandinavskydum.cz a 
www.islandklub.com. 

KNIHOVNA SKANDINÁVSKÉ 
LITERATURY

Knihovna Skandinávského domu vznikla na 
konci roku 2006. Je ve ejn  p ístupnou základní 
knihovnou vytvá ející a spravující speciální knihov-
ní fond zam ený na zem  evropského Severu. Zá-
klad fondu tvo í beletrie v severských jazycích 
(zejména dánštin , finštin , norštin  a švédštin ) a 
p eklady ze severských jazyk  do eštiny. Beletrii 
dopl uje odborná literatura o severských zemích, 
zejména jejich kultu e, historii a jazycích. 

V sou asnosti je uživatel m knihovny k dispozi-
ci p es 2 500 knih a dalších knihovních jednotek. 
Jejich po et díky spolupráci se zahrani ními insti-
tucemi (severská nakladatelství, knihovny, kulturní 
instituty, velvyslanectví) neustále roste. 

Možnost prezen ních výp j ek knihovna nabízí 
všem návšt vník m. Registrovaní uživatelé mají 
možnost i výp j ek absen ních a meziknihovních. 
V letošním roce bude do knihovny zakoupen elek-
tronický systém a knihovní fond bude postupn
automatizován. 

V íme, že si do knihovny Skandinávského do-
mu postupn  najdou cestu všichni, kte í mají rádi 
severskou literaturu nebo se cht jí dozv d t více o 
zemích evropského Severu. 

Otevírací doba Knihovny Skandinávského domu 
(b ezen – erven 2008) 
st eda 13:00 – 17:00 
tvrtek 13:00 – 15:30 

adresa: Zlatnická 10, Praha 1, 
internet: www.skandinavskydum.cz 

Michal Švec 

Vikinský KUBB 
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V prosinci minulého roku oslavila Finská re-
publika 90 let své nezávislosti. Jako p ipomenutí 
tohoto výro í p ipravilo ob anské sdružení Aegyp-
tus projekt Finsko 2007, který má za úkol eské 
ve ejnosti blíže p edstavit tuto krásnou severskou 
zemi. Sou ástí projektu bylo uspo ádání výstavy 
Finsko nejen váno ní v Muzeu Vyso iny 
v Havlí kov  Brod  a vydání publikace Suomi a 
my.

První ástí publikace je sborník p ísp vk  vyso-
koškolských pedagog , pracovník  Akademie v d

R a student . Tématy lánk  jsou finská historie, 
ekonomika, výtvarné um ní, hudba, film, literatura 
a kultura Sám . Texty dopl ují ernobílé fotografie 
a kresby. 

Druhou ást tvo í bibliografie p eklad  finské, 
finskošvédské a sámské literatury do eštiny a pub-
likací o Finsku vydaných v eštin . Takto sestavená 
bibliografie vychází v bec poprvé. 

OBSAH SBORNÍKU 
P edmluva: Devadesát let svobody (M. Hejkalová) 
Finsko – encyklopedický p ehled (Michal Švec) 
Co zažil Pekka Suomalainen aneb Stru né d jiny
nezávislého Finska (Alice Hudlerová) 
Viva Dub ek, viva Brežn v! Finsko mezi Západem 
a Východem na p elomu 60. a 70. let (B. Skálová) 
Fínská ekonomika – Príbeh rastu (Z. Fungá ová)
Zlatý v k finského výtvarného um ní. Malí ství a 
socha ství 1880 – 1910 (Lenka Fárová) 
Stru ný p ehled d jin architektury ve Finsku 
(Vojt ch Lahoda) 
Finské poklady UNESCO (Alena Vav íková)
Finská hudba v 19. a 20. století (Petr Stratil) 
Finský film o ima eského diváka: Ponorná i vidi-
telná eka (Alžb ta Štollová) 
Finská literatura o ima eských p ekladatel  (Viola 
Parente- apková, Markéta Hejkalová, Helena Le-
he ková, Vladimír Pisko )
Bibliografie p eklad  finské, finskošvédské a sám-
ské literatury do eštiny a v eštin  vydaných publi-
kací o Finsku (Lenka Fárová, Michal Švec) 

Švec, Michal – Snopek, Lukáš (Eds.): Suomi a my, 
120 stran, vydalo o. s. Aegyptus, Moravská T ebo-
vá 2007. ISBN 978-80-902443-1-0. Prodejní cena 
79,- K . K dostání ve Skandinávském dom  v Pra-
ze, www.skandinavskydum.cz, a ve vybraných 
pražských knihkupectvích. Lze také objednat na 
adrese michal@skandinavskydum.cz. 

SBORNÍK SUOMI A MY 
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mezinárodní vztahy 

text: Michael Stanovský 
Po letech neúsp šných disku-
sí v Organizaci spojených ná-
rod  o budoucnosti Kosova 
nakonec tato srbská provin-
cie vyhlásila 17. února 2008 
nezávislost. B lehrad s pod-
porou Ruska krok kosovských 
politik  okamžit  odmítl. Sr-
bové v Kosovu i ve vlastním 
Srbsku proti nezávislosti pro-
vincie protestují. Hlava srb-
ské pravoslavné církve v Ko-
sovu dokonce volá po vojen-
ském zásahu. 

KOSOVO VYHLÁSILO 
SAMOSTATNOST 

Osamostatn ní Kosova schváli-
lo všech 109 p ítomných poslanc
aklamací. P edtím p e etl premiér 
Hashim Thaçi text deklarace nezá-
vislosti, podle níž Kosovo bude 
demokratickým, laickým a multietnickým státem, 
který zajistí stejná práva všem obyvatel m.

N které státy, jako nap íklad Spojené státy, 
N mecko, Francie, Austrálie i Velká Británie, ale i 
Lotyšsko b hem n kolika dní nezávislé Kosovo 
uznaly, v tšina stát  Evropské unie (v etn ) eska 
však váhá a vy kává. N které státy jsou tvrd  proti, 
z ejm  proto, aby n které jejich „nespokojené“ 
etnické menšiny necht ly jít podobnou cestou 
(Špan lsko, Slovensko aj.) 

Kosovo se ve své deklaraci nezávislosti p ihlási-
lo k dodržování tzv. Ahtisaariho plánu. Jde p ede-
vším o zajišt ní demokratického a multietnického 
Kosova, ochrany kulturních a historických pamá-
tek, práv menšin a vytvá ení podmínek pro návrat 
uprchlík .

MARTTI OIVA KALEVI AHTISAARI 
Martti Ahtisaari, finský diplomat, bývalý finský 

prezident, pozd ji zvláštní zmocn nec OSN pro 
Kosovo se narodil roku 1937 v tehdy finském Vii-
puri, dnes ruském Vyborgu. Jeho d de ek Adolfsen 
do Finska emigroval z jižního Norska v roce 1929 a 
pozd ji p ijal finské p íjmení Ahtisaari. Ahtisaaro-
vic rodina se b hem války p est hovala do bezpe -
n jšího vnitrozemí Finska, do Kaajani, po válce pak 

do Oulu, kde budoucí finský prezident také studo-
val. Ve službách místní YMCY pak procestoval ást
sv ta, v roce 1960 p sobil v Pákistánu. Byla to pro 
n j velká zkušenost v mezinárodním prost edí. 

Po návratu dom  a studiích na Helsinské poly-
technice vstoupil do služeb Ministerstva zahrani í
(1965). V roce 1973 byl tehdejším prezidentem 
Urho Kekkonenem jmenován na ty i roky velvy-
slancem v Tanzánii s pov ením i pro Zambii, So-
málsko a Mosambik. V této oblasti z stal i po skon-
ení své mise jako pov enec OSN, angažoval se ve 

v cech sebeuv domí a osamostatn ní místních 
národ . V roce 1989 byl po vyhlášení nezávislosti 
Namibie jmenován estným namibijským ob a-
nem; od Jihoafrické republiky se mu dostalo uzná-
ní za „jeho výjime né úsp chy v diplomatických 
službách a zapojení do boje o samostatnost a svo-
bodu v Africe a míru na sv t “.

V devadesátých letech se Ahtisaari zapojil do 
jihoevropských záležitostí – p edevším do jednání 
o Bosn . V té dob  ale p ijal i prezidentskou kandi-
daturu za sociální demokracii ve Finsku. Díky nov
zavedené p ímé volb  získal šanci stát se preziden-
tem i n kdo jiný než p edseda n které z kandidují-
cích stran. Ahtisaari do prezidentské funkce na-
stoupil po Mauno Henriku Koivistovi (následníkovi 
Urho Kekkonena). Ahtisaari setrval v prezidentské 

FIN AHTISAARI A SAMOSTATNOST KOSOVA 

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari v roce 2008 
na Sv tovém ekonomickém fóru  

foto World Economic Forum 
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funkci v letech 1994 až 2000. 
Se stranou se však nepohodl, byla mu vy ítána

aktivní ú ast p i zahrani ních politických záležitos-
tech. Ani jeho podpora vstupu do Evropské unie se 
nesetkala s nejv tším souhlasem, ve ve ejném hla-
sování v roce 1994 bylo jen 56 % finských voli
pro. Mediáln  byla zesm š ována i jeho manýra, 
ch ze a p edevším obezita. Proto se v roce 2000 
rozhodl již dále nekandidovat na další setrvání 
v prezidentské funkci a p enechal ú ad první finské 
prezidentce Tarje Halonenové, tehdejší ministryni 
zahrani í.

AHTISAARIHO KOSOVSKÝ PLÁN 
Ahtisaari v roce 2000 p ijal post v r zných me-

zinárodních organizacích, v roce 1999 ješt  v pozici 
prezidenta vyjednával spolu s Viktorem ernomyr-
dinem a Slobodanem Miloševi em konec boj  v 
jugoslávské provincii Kosovo. V listopadu 2005 byl 
generálním tajemníkem OSM Kofi Annanem jme-
nován zvláštním velvyslancem pro Kosovo. M l
zjistit, zda by Kosovo, v té dob  pod správnou mí-
rových sil OSN, mohlo získat nezávislost nebo z -
stat provincií Srbska. 

V lednu roku 2007 p edstavil Ahtisaari ve Vídni 
ur itou formu státní suverenity pro Kosovo, aniž by 
zmínil jeho „nezávislost“. Oblast by m la i nadále 
z stat pod mezinárodním dohledem. Ovšem bez 
souhlasu Rady bezpe nosti OSN nemohl být návrh 
realizován. Její stálí lenové, kte í mají právo veta, 
jsou v otázce budoucího statusu rozd leni. USA a 
unie nezávislost Kosova podporují, Rusko ji odmí-
tá.

Ahtisaaariho plán byl v ele uvítán kosovským 
parlamentem, Srbové jej pochopiteln  tvrd  odmí-
tali. Po celý rok 2007 však rozhovory nikam neved-
ly. Po neúsp chu plánu hlavního vyjednáva e a 
bývalého finského prezidenta Ahtisaariho rozhodla 
tzv. Trojka (USA, Rusko, EU) o pokra ování rozho-
vor  o budoucím statusu Kosova, p i emž jako 
další poslední a kone ný termín k ukon ení rozho-
vor  byl stanoven 10. prosinec 2007. P edstavitelé 
kosovských Albánc  se již n kolikrát nechali slyšet, 
že pokud nedojde v rozhovorech k žádoucímu po-
sunu, vyhlásí jednostrann  nezávislost. 

A tak Kosovci po letech neúsp šných diskusí v 
Organizaci spojených národ  o budoucnosti své 
provincie jednostrann  vyhlásili 17. února 2008 
nezávislost. Ale o tom jsem psal již na za átku to-
hoto lánku.

P eklad Ahtisaariho zprávy do eštiny je ke 
stažení na internetových stránkách Poslanecké 
sn movny Parlamentu R.

Finsko není jediný severský stát, kterému je 

kosovský problém blízký. Norové se nap íklad hod-
n  angažovali v humanitární pomoci Kosovu. 

AHTISAARI PADOUCHEM? 
Je pochopitelné, že Ahtisaariho ú ast p i osa-

mostat ování národ  se vždy nesetkává s kladným 
hodnocení. V ervenci roku 2007 byl na en 
z braní milionových úplatk  od albánských podni-
katel . „…bývalý prezident Finska nechvaln  pro-
slulý svou ú astí v rozvracení Jugoslávie, lov k, na 
kterého v Namibii dodnes platí zatyka  kv li pode-
z ení z pedofilie,“ o n m píše Milan Smiljani  na 
stránkách Altermedia. 

leden 2008 

horní obrázek: Smrt Srb m - nápis ve zni eném a 
vydrancovaném kostele v Prizrenu 

dolní obrázek: Kosovo nedáme - foto publica.cz 
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text: Hana Ku erová
foto: Helsingin Sanomat, 29. 12. 2007 
Finsko, a  jako malá zem , se vždy velmi 
aktivn  ú astnilo mezinárodní politiky, tj. 
m lo své zástupce ve vrcholných orgánech 
na mezinárodním poli (viz další lánek o 
bývalém prezidentovi Martti Ahtisaarim 
na str. 18, pozn. red.). 

Vysoce vzd laní, jazykov  výborn  vybavení 
experti zastávali významná místa v OSN, v sekreta-
riát , v komisích i r zných organizacích OSN jako 
je UNESCO, UNICEF aj. Finsko rovn ž mnohdy 
nabídlo svou neutrální p du pro setkání a jednání 
mezi Východem a Západem; tak tomu bylo v minu-
losti a je tomu tak dodnes. 

Sotva Finsko skon ilo své p lro ní p edsednic-
tví Evropské unie v lo ském roce, p edsedá OBSE 
po celý letošní rok. P ipome me si krátce vývoj od 
KEBSu, Konference o bezpe nosti a spolupráci 
v Evrop . KEBS se konala 1. srpna 1975 v Helsin-
kách, zú astnilo se jí 35 hlav stát  ze Západu i 
z Východu. P edstavitelé podepsali „Záv re ný Akt 
o bezpe nosti a spolupráci v Evrop “, což tehdy v 
zásad  znamenalo zachování ty  bod  – tzv. 
„koš “ – zajišt ní bezpe nosti v Evrop , vzájemnou 
hospodá skou spolupráci, dodržování lidských 
práv a ochranu životního prost edí. 

Jednání p edcházející podpisu 
této významné dohody byla velni 
obtížná, nebo  práv  v bod  udržo-
vání lidských práv byly názory v 
obou táborech odlišné. Proto také 
prezident USA Gerald Ford navrhl 
uskute nit následná kontrolní se-
tkání p edstavitel  signatá ských
stát , nejlépe ministr  zahrani ních
v cí, která by se m la konat každé 
dva roky v jedné ze zú astn ných 
zemí. Tak by byla jistota, že se t žce
dosažené záv ry této konference se 
skute ná dodržují. 

A tak se také stalo. První násled-
ná konference se konala po dvou 
letech v B lehradu, pak již pravidel-
n  pokaždé v jiné signatá ské zemi. 
Nem li tedy pravdu tehdejší skepti-
ci, kte í se domnívali, že se v Helsin-
kách jednalo o velkolepou, avšak 
zbyte nou konferenci, která asem
vyšumí jako mnohé jiné. 

Dnes má tato organizace 56 le-

n  – nejen z Evropy, ale i ze St ední Asie, USA a 
Kanady. Proto byl p vodní název KBSE 
(Konference o bezpe nosti a spolupráci v Evrop )
v roce 1994 zm n n na OBSE (Organizace pro bez-
pe nost a spolupráci v Evrop ).

OBSE má dnes zastoupení v 19 zemích a ú ast-
ní se projekt  na celém sv t ; jako pozorovatelé p i
volbách, dohled p i humanitární pomoci, dodržo-
vání lidských práv a práva národa na nezávislost. 

V poslední dob  se OBSE velmi angažovala v 
Kosovu. 28. listopadu 2007 se o tom zmínil v Klu-
bu Lávka i finský velvyslanec J. E. Hannu Kyrölai-
nen, když ve svém p ísp vku k 90. výro í nezávis-
losti Finska ekl, že Finsko si již svoji nezávislost 
vybojovalo, ale jsou ješt  zem , které o ni ješt  bo-
jovat musí, jako nap íklad Kosovo. A je to práv
Kosovo, o n mž Srbsko spole n  s Ruskem prohlá-
silo, že jestliže si vyhlásí samostatnost, oni se po-
starají o zastavení jakékoli innosti OBSE na tomto 
území. 

Nebude tedy rok 2008 jednoduchý ani pro Ko-
sovo, ani pro zemi p edsedající Organizaci pro bez-
pe nost a spolupráci v Evrop . Je zcela z ejmé, že 
tato mezinárodní organizace i 33 rok  od svého 
vzniku má své opodstatn ní, a lze jen doufat, že i 
složitá otázka Kosova bude zdárn  vy ešena za po-
moci OBSE. 

FINSKÉ P EDSEDNICTVÍ OBSE 

prezident Urho Kekkonen, sov tský v dce Leonid Brežn v
 a prezident USA Gerald Ford diskutují v prezidentském paláci b -

hem KEBSu, Helsinky, srpen 1975
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Auto OBSE zni ené bombou ve 
Zvorniku, Bosna, ervenec 1997 

Vyprazd ování volební urny p i
volbách v Kosovu, listopad 2007 

mapa lenských stát  OBSE 
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text: Martin Dufek, LN 
U jezera Inari jsme strávili noc a ráno jsme 
za ali p ipravovat san  a psy na cestu. V t-
šinu místa v saních zabíralo krmivo a potra-
viny. Co zapomenete, ni ím na severních 
pláních nenahradíte. Nakonec jsme naložili 
va i e, spacáky, dva stany a náhradní oble-

ení a každé san  vážily hodn  p es sto kilo-
gram . Zap áhli jsme psy a Juraj vystarto-
val p es hromadu nahrnutého sn hu tak 
krkolomn , že jsem ztratil poslední zbytky 
odvahy. 

Nejsem úpln  nezkušený, párkrát jsem se psy 
pomáhal Milošovi, ale musher nejsem a na saních 
stojím poprvé. Psi ve sp ežení šílí. Cht jí vyrazit. 
Nesmím to natahovat, nebo se mi zamotají do vle -
ných lan. Mohou se i vyvléknout z postroj  nebo si 
p ekousat vázací š ry a pr švih je na sv t .
„Nikdy se nepus  saní, ani když se p evrátíš! Jinak 
ty psy už nikdy neuvidíš,“ k i í na m  Miloš. Trhám 
za pojistku kotvícího lana a velím: „Go!“ 

Kolem uší mi hvízdá ledový vzduch, o i zasle-
puje jisk ivý sníh. Euforie, jinak se to popsat nedá. 
Hlavou se mi honí poslední instrukce. Doprava je 
„Dží!“, doleva „Hó!“, zastavit znamená za vat 
„Stop!“ a dupnout na brzdu u saní. A taky hned 
zadupnout do sn hu dv  ocelové kotvy navázané na 
záp ahová lana. Ur it  to párkrát spletu. Za chvíli 
m  dojíždí Miloš, který má ve sp ežení o dva psy 
více. Z naší dodávky je jen malá te ka za našimi 
zády. 

P t hodin už jedu po zasn ženém ledu jezera 
Inari. Potkávám pár sn žných skútr , ale nevym -
nil bych je za san . Psi jsou romantika. V dálce 
spat ím Miloše, který má podstatn  rychlejší psy. 

eká na m  a odbo ujeme ke b ehu, kde stojí srub. 
Tady budeme podle mapy nocovat. 

Ve Finsku mají úžasný systém podpory cestov-
ního ruchu. Na turistických trasách jsou i tady po 
padesáti šedesáti kilometrech voln  p ístupné sru-
by, ve kterých m žete zadarmo p enocovat. Akorát 
v nich musíte udržovat po ádek a ctít ekologická 
pravidla. T eba i na záchod  musíte podle instrukcí 
zasypat sv j p ísp vek p írod  nadrcenou k rou ze 
strom , aby z toho vzniklo kvalitní hnojivo. P ipra-
vené máte i d evo na topení. Spí se tu sladce. 

Ve srubech, které nám skýtaly úto išt , jsou 
jasná pravidla. Kdo p ijde p šky nebo na lyžích, má 
p ednostní právo spát na paland . Pak jsou na ad
lidi jako my, se psy. Skútra i už p i nedostatku 
postelí spí na zemi. 

A už jsme zase na cest . Je t icetistup ový 
mráz. Všechno natá ím na kameru, kterou si h eji
na prsou. Musím se spokojit s minutovými záb ry a 
hned zase kameru uklidit pod bundu, jinak nevydr-
ží. Já sám už mám na kone cích prst  pravé ruky 
omrzliny, které za ínají ertovsky bolet. Nakonec 
mi mrazem praská i LCD displej na kame e, filmo-
vat se ale dá i bez n j.

Potkáváme skupinu eských b žka . Denn
prý zvládají kolem ty iceti kilometr  a n kte í z 
nich si st žují na omrzlé nohy v b žka ských bo-
tách. Prý ím jsou modern jší, tím v tší je v nich 
zima. 

Blíží se ve er. Jezero je už za námi. Tundra 
kolem je oranžovomodrá a to nejnižší slunce, jaké 
si dokážete p edstavit, ost e vykresluje kontury 
krajiny, ve které se náhle objevuje další srub. Zjiš-
ujeme, že už je obydlený. Krátce p ed námi sem 

dorazila skupina Francouz . Jsou tu dva sociální 
pracovníci a p t holek z pas áku, které tu dostávají 
na b žkách se san mi za zády po ádn  do t la, aby 
nem ly as myslet na hlouposti. Nakonec se ve 
dve ích chaty objevují ješt  dva Finové. Jsou to 
ml enliví muži severu, ale když íkám jednomu z 
nich, že mám rád finskou trashmetalovou kapelu 
Kotiteollisuus, hned jsou hovorn jší.

Projíždíme sobími ohradami, kde se kone n
setkáváme i s p vodními obyvateli Laponska. Sá-
mové, jak si Laponci íkají, mají rádi po ádek v 
majetkových záležitostech a necht jí, aby se jim 
stáda sob  promíchávala. Proto ty ohrady.  

Do Nuorgamu, nejsevern jšího m sta Evropské 
unie, nám zbývá už jen 80 kilometr . Když jsme se 
pak doslova dotkli norských hranic, spat ili jsme 
pár chalup tohoto m ste ka soust ed ných kolem 
obchodního domu. Jako mávnutím kouzelné h lky
se objevily problémy. Milošovi psi se zjan ili p i
otá ení a zlomili mu jednu ližinu na saních. Já 
jsem zjistil, že se mi v pen žence rozlámala plateb-
ní karta a eur už jsem moc nem l.

Konec dobrý, všechno dobré Ráno vystrkuji 
hlavu ze spacáku. Jsem oslepen zá ivým sluncem a 
sn hová vánice je jen ošklivým snem. Shodím ze 
sebe fenu, která si v noci p ekousala lano a šla se 
zah át na m j spacák. Pak se vysvlékám do naha a 
ská u do sn hu: kam se na takovou hygienu hra-
bou deodoranty a osv žova e. Snídáme špek se 
slivovicí a va íme aj. eká nás další nádherný den 
na pláních, kde jedinou naší starostí je p ežití. 
Všechno je zase, jak má být. eká nás ješt  týden 
naprosté svobody. 
Redak n  kráceno. Na internetových stránkách 
www.severskelisty.cz je text kompletní. 

FINSKEM SE PSÍM SP EŽENÍM
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Z grónského deníku
Aleny a Jaroslava Klempí ových

P ipoutejte se, klesáme na letišt ! V okénku se 
míhají kontury panoramatické hory Sugar Loaf, a 
k poznání je cesta k elu Russelova ledovce. Hladce 
dosedáme na dlouhou ranvej, tu nejdelší v Grón-
sku. Z Kodan  jsme vylet li v 9,15 a zde p istáváme 
v 9,50. Ale musíme ídit hodinky zp t o 4 hodiny. 
Vycházíme z útrob letadla, kolem sv tla a nás pojí-
má p íše í polární noci. A ten mráz! Na displeji je 
minus 36 °C. To je rozdíl plných 40 °C oproti Ko-
dani. Po formalitách usedáme do k esel nám zná-
mé p íletové a odletové hale pro vnitoostrovní spo-
je. Sedíme u dalšího rozsvíceného váno ního 
stromku. ekáme na odlet malého letadla DASH 7 
do Ilulissatu. 

Na displeji stále nic, pak registrujeme hlášení, 
že odlet bude opožd n. To chápeme, protože venku 
nabrala po ádné obrátky pravá polární vich ice, že 
i odlet toho ob ího letadla zp t do Kodan  se od-
kládá, nikdo neví na jak dlouho. Kone n ! Po dvou 
hodinách startuje letoun do Kodan  a i my, cestují-
cí do Ilulissatu jsme vyzýváni k nástupu do letadla. 

Honem vzít p íru ní zavazadla, naducané pé-
ovky „Rakoncajovky“ a kvapem p es naklouzaný 

beton letišt , šup do letadla. Hned p i vstupu na 
palubu nás letuška vyzývá, abychom si na sob
nechali všechno, nebo si ješt  n co p idali, že me-
chanici opravovali letadlo, proto to zpožd ní. N co
se jim snad poda ilo opravit, ale jaksi to topení ne a 
ne. Tak nás prosí, že to máme vydržet. Možná, že 
p i letu se „to“ spraví a nebude tady zima jako ven-
ku t ch minus 36 °C. 

Nahazují se vrtule, startujeme, velmi prudce 
nabíráme výšku. Zima je stále stejná. Já zabalen do 
pé ovky ubezpe uji manželku, že pilot kalov, když 
let l p ed druhou sv tovou válkou p es severní pól 
do Ameriky, taky m l potíže, že jim namrzaly vrtule 
i sm rovky, navíc jim praskla olejová vana a ten 
ztuhlý olej se pozvolna sunul po podlaze paluby, že 
to my zatím nemáme, že dolet li a celá Amerika 
vítala hrdiny! Alena (já íkám „Alík“) m  ihned 
poslala do „háje a do p…“ i se kalovem a zd razni-
la, že tady je cítit n jaký kou . Bu  chytlo topení, 
anebo n který ze ty  motor . Našt stí nic takové-
ho, otvírají se dve e do pilotní kabiny, odkud nás 
srde n  a se smíchem zdraví naši známí piloti, 
s kterými jsme již absolvovali mnoho let  nad 
Grónskem. Tak nám cesta ubíhá, ve tm  se za ínají 
objevovat sv tla p istávací dráhy. Zaujm te svá 
místa, p ipoutejte se! P istáváme. Letišt , spíše 

letiš átko Ilulissat, vystupovat! Venku se oteplilo, 
jsme p ece u mo e. Je jen  minus 34 °C. 

Naše zavazadla ukládáme do vyh áté dodávky, 
zasn ženou a zledovat lou cestou uháníme k hote-
lu „Hvide Falk“, kde budeme p t týdn  na pozvání 
našeho známého, majitele hotelu, kde v p átelské 
pohod  budeme o ekávat Vánoce, vítat Nový rok 
s našimi p áteli. 

ŠT DRÝ VE ER NASTAL, KOLEDU 
NÁM P ICHYSTAL… 

Št drove erní ve e e. Jídelna hotelu Hvide Falk 
nás vítá decentn  zn jící sm sicí sv tových koled, 
sváte n  prost eným stolem se svitem svící a v tév-
kami jedlí. Po úvodním p edkrmu složeném 
z grónských gastronomických samoz ejmostí jako 
krevet a ryb, následuje hlavní chod. Tím je do zla-
tova upe ená kachna s erveným zelím a brambo-
rem. Kachni ku zapíjíme v tšinou tou nejlepší vo-
dou na sv t , p ímo z ledovce, který do ledu uv znil 
stamiliony vzduchových bublinek z doby, kdy ješt
lidstvo bylo na za átku vývojové spirály. Jako další 
p ichází na adu rýžový puding s jemn  rozsekaný-
mi mandlemi, politý horkými višn mi. A podle 
tradice v n m nastává hore né hledání jedné celé 
mandle. Kdo ji najde, má právo obdržet mimo ád-
ný váno ní dar. Manželka jásá! Já jsem jej našla! 
Mám právo na dárek! V ten moment jásám také já! 
Já také! Já také! V hloubi duše mi však hárají po-
chybnosti, zdali je to opravdu mandle, anebo kus 
zubu. Majitel hotelu Erling p ipouští, že je to man-
dle, dokonce celá a manželce i m  p edává nádher-
ný váno ní dárek v podob  ru n  vy ezávaného 
p edm tu z mrožího klu dílny místních lidových 
ezbá . I když jsme fakticky nalezené mandle ode-

vzdali, stejn  si myslíme, že náš p ítel Erling je do 
naší misky obratn  prohodil. Spokojeni jsme odešli 
do našeho pokoje, vycházíme na ochoz hotelu po-
zorovat v mrazivé p tat icetistup ové noci no ní 
bá , bez mrak , plnou hv zd. Ten nejv tší dar pro 
nás p ichází p ímo od matky p írody, kdy tém  o 
št drove erní p lnoci, kdy se v závojích jemných 
barev roztan í polární zá e. 

Probouzíme se v jedenáct dopoledne do polární 
noci. Jaký paradox! Noc trvá i p es den a 
v grónském létu zas íkáme t eba o p lnoci, že se 
jdeme podívat na „žhnoucí slunce“, které v t chto
zem pisných ší kách nikdy nezapadá. 

Hod Boží. Tak to je ten nejhlavn jší grónský 
svátek, kdy dárky nad lují otcové, p edstavitelé 
rodin. Ale nejd íve se jde na setkání do kostela a 

NAŠE GRÓNSKÉ VÁNOVCE A NOVÝ ROK 
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všichni si znovu pop ejeme: 
Jullimi ukiortaasamilu pilluaristsi! Hezké a 

š astné Vánoce! Po bohoslužb  v kostele za ínají ty 
pravé hody! Jídlo a zase jídlo! Nejd íve množství 
r zn  nakládaných ryb, trochu sladkokyselé, suše-
né a zauzené ryby, krevety. Hlavním chodem je 
pe ené sobí maso. Ope ené brambory k tomu, se 
specialitou, n jakým uva eným a semletým listím, 
jehož p vod ani název neznáme. Prý je to zvláštní 
specialita. P ichází na adu další „božíhodové“ jídlo 
a tím je studené rolované vep ové a spousta klobá-
sek, n co mezi jitrnicí a jemnou klobáskou. Erling, 
majitel hotelu je tím ur ujícím, kdy on dává povely 
zvednout „štamprle“ s akvavitem a jinými íznými 
nápoji se h m ním: „Skol! Skol!“. A všichni se mu-
síme „skolit“. Jen ženy jsou osvobozeny od povin-
nosti plnit povely ná elníka. Tak to se tady p i-
znám, že jsem byl vydáván za „jídelního borce“, ale 
za ínám odpadávat za „pelotonem“, už nem žu 
nabrat dech. A to znova k mé hr ze je servírována 
na slavnostní tabuli, pravda nyní již trochu p ehá-
zenou, ta do zlatova vype ená vonící kachni ka a 
erstv  upe ený b ek s tou známou zlatavou ch u-

pající k r i kou, na úhledné tvere ky p edkráje-
nou. Tak to už jsem vzdal! 

Na Št pána v dopolední „p lnoci“ za ínají d ti 
koledovat. Kolem spole ného stromu u Zionova 
kostela tan í a zpívají „Kaavita, kaavita… a jullimi, 
jullimi…“ Poj te se s námi radovat a spole n  si 
zatan it kolem stromku! Nastává p ece zlom té 
polární noci a sluní ko se bude p ibližovat.! Ješt
vydržme dva m síce! U nás v Ilulissatu! 

Volné dny mezi Vánocemi a Silvestrem vypl u-
jeme dalšími „kafémiky“, setkáními s novými p á-
teli. Jsme také pozváni na plavbu arktickým mo-
em. P ijímáme. Tak plujeme skoro 60 km od Ilu-

lissatu. V mrazu. Teplota klesá na t ch nám již zná-
mých minus 40 °C. Do kabinky nemá cenu chodit, 
protože tam je skoro stejn  teplo, tedy zima jako 
venku na zasn žené palub . Náš kamarád Nud 
Pou en, kapitán lodi, kormidelník a plav ík v jedné 
osob  má stejn  otev ené okénko p ed ním, prý aby 
se mu to nemlžilo. Tak tu celou dobu pozorujeme 
ledové obry, zrovna takové jsme potkávali p ed 
p lrokem v lét . Jen na vodní ploše je znát kašovitý 
povlak zamrzající hladiny. Na kusech ledu vidíme 
povalující se tulen , kte í vždy plaše sklouznou do 
vody p ed p ibližující se lodí. Tak jsme to 
„božíhodové“ jídlo p ece vyv trali. Božíhodovou 
krmi jsme ale nev novali vodním hlubinám! Na 
plavby po arktických mo ích jsme p ece už trochu 
zvyklí. V tomto roce 2007 jsme spo ítali, že mezi 
ledovými obry i ledovou t íští jsme napluli n co
p es 600 km. 

ZLATÝ H EB! JEDEME SE PSÍM 
SP EŽENÍM!

Ták! A na ten den jsme ekali. Známí nás zvou 
na cestu se psím sp ežením! Prý psi už dlouho ne-
b želi, nebylo tolik sn hu. Po pravd  mnoho sn hu
nebylo ani pro nás toho „památného“ dne 29. pro-
since. Ješt  za tmy „už“ v deset hodin dopoledne 
vyjíždíme autem, dodávkou, dokonale nabaleni ke 
„psímu“ stanovišti. Sme ka „nadupaných“ hafan
vyje radostí, když nás všechny uvidí. Je mrazivo, 
zvedá se vítr, obloha podez ele nar žov lá. Teplota 
minus 40°C. P ihlížíme složitému zap ahání do 
saní. Dokonce i prásknutí bi em nad hlavami ps
musí pomoci získat relativní klid v nap tí p ed prv-
ním povelem k cest .

Dychtiv  nasedáme s manželkou na v tší sán ,
pod zadními ástmi psí kožešiny, které už mají sv j
odér získaný od mnoha generací ps . trnáctihla-
vou sme ku vede statný pes Meqqujooq. Atáá! 
Atáá.!!! Vp ed!, zní povely našeho zkušeného pso-
voda Nielse. Než se nad jeme, máme na pomysl-
ném tachografu hned ty icítku, to p etížení p i
startu nás tla í dozadu. Další psí sp ežení nás do-
hání, ale to naše jej v žádném p ípad  nepouští 
p ed sebe. Tak te  se nám už p kn  jede. Dostává-
me se na zamrzlé jezero a to je svist za radostného 
vytí sme ky. Obvyklá trasa psích sp ežení ke vzdá-
len jší osad  Oqartsuuq. Za chvíli p ichází pro nás 
velké p ekvapení, když najednou na povel Nielse 
Oui! Oui!… odbo ujeme doprava sm rem k ernají-
címu se horskému sedlu. Terén kolem sedla známe 
z našich etných letních túr, víme, že za sedlem je 
prudký kamenitý sešup do údolí, kde je v tší jeze-
ro. Psi s vyplazenými jazyky namáhav  táhnou do 
sedla, už, už jsme naho e, psi i san  p ekonávají 
hrbolaté kamenné plotny. Tak naho e se snad tro-
chu narovnáme a dáme si kafe. Naše p edpoklady 
se nevyplnily. Niels okamžit  strká san  na hranu 
skály, ch apající psy p evléká dozadu. Co to je za 
manévr? Aby snad psi brzdili? Než se nad jeme, 
san  letí skokem se skály, my v ohromení se zoufa-
le držíme postranic saní p i skoro st emhlavém 
letu saní p es skály. Hlubiny údolí se kvapem p i-
bližují. Zavíráme o i, protože v tom letu nás eká 
ostrá zatá ka doprava. Letíme vzduchem! V mozku 
nám pulsuje známá pou ka pro jízdu se psím sp e-
žením: Držet se, držet se, nevypadnout se saní a 
neztratit je! Po kaskadérském letu nad zm tí er-
ných skal místy pokrytých ledem se po dopadu 
naše san  odráží znovu k dalšímu veleskoku. Sani-
ce vydávají záhadné zvuky, n co mezi vrzáním a 
praskáním. Je záhadou, jak po tom obrovském 
p ep tí materiálu mohou san  držet v bec pohro-
mad . Vše je jen svázáno koženými emeny. Žádný 
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šroub, h ebík nebo nýt. Za ínáme pozvolna chytat 
dech. My, san  i psi a Niels se na nás zubí: „To byl 
ale sešup, co?“ Kone n  psi nás p edbíhají, svist a 
sk ípání sanic polevuje, blyštivá ledová hladina 
jezera se p ibližuje, jízda se zklid uje. P ichází úle-
va, když zastavujeme pod rozeklanou skalou, pon -
kud chrán ni p ed arktickou vich icí, která nás 
p ivítala pod temenem poho í. Psi se v klubku 
choulí ve sn hové záv ji, my si pop áváme doušek 
teplé kávy. Na digitálním teplom ru je -45°C. Po 
zklidn ní si uv domujeme, že musíme jet zp t,
v opa ném sm ru. Jímá nás op t hr za! Tak kam 
se tedy hrabou všechny ty „adrenalinové“ atrakce 
na „dog sledge“, v takovém terénu! Po návratu nám 
známí domorodci, kte í znají tuto „cestu“ se psím 
sp ežením s úsm vem jeden po druhém íkají:
„Tak, a co ta zatá ka doprava ze sedla sm rem 
k jezeru, to je co…?!“ V dí, o em mluví! My to pro 
p íšt  víme také. O adrenalinu v polární pustin , ve 
vich ici a ve zjišt ných minus 45 °C mrazu. Po p í-
jezdu na „psí stanovišt “ a odvozu do hotelu p i-
chází na adu další fáze cesty a to „rozmrznutí“. 
P es vynikající polární oble ení, které máme, st ží
sundáváme promrzlé boty a další obaly t la. Snad 
pod pe inou to povolí. Po hodin  vstáváme. Udivu-
je nás, že dost lehce. Ta cesta p es sn hové hrboly i 
kamení má i rehabilita ní ú inek! Lehce napodo-
bujeme „figury“ herce pana Hrušínského 
z Vesni ky naší st ediskové, když byl „odblokován“ 
po námaze, kterou vynaložil pro záchranu pacienta. 
29. prosinec 2007 bude jist  pro nás „památný 
den“. Ur it  to byl „zlatý h eb“ našeho zimního 
pobytu v Grónsku! P íšt  pojedeme zase! A bude-
me si p át stejnou cestu! 

SILVESTR A NOVÝ ROK 
V sálku hotelové jídelny zav šují barevné gir-

landy, v poledním p íše í vidíme nad Ilulissatem 
první v jí e vyst elených oh ostroj , které odpalují 
ze zálivu u kostela první nedo kavci. My se jdeme 
ješt  nadýchat velmi erstvého vzduchu nad p í-
stav, odkud je p kný výhled až k Disko ostrovu. Na 
polozamrzlém mo i se v mírném mo ském proudu 
lín  pohybuje n kolik ledových obr , mezi nimiž 
rozeznáváme barevné lo ky p i inlivých rybá
toužících po úlovcích posledního dne roku. 
V p ístavu na tule á ské lodi ukrývají pod plachtu 
harpunové d lo. Po zledovat lé cest  jdeme voln
„dom “, do hotelu. Po cest  potkáváme n kolik
ps , my jim íkáme „vol áci“. To jsou ti nezbedové, 
kte í se utrhli od kolíku a i se „špagátem“ se toulají 
a slídí po m st .

P evle eni do slavnostn jšího vcházíme do roz-
zá eného, vesele vyzdobeného sálku a už na nás 

halekají naši známí, na hlavách má každý maškarní 
klobou ek. I my si vybíráme. Ten pravý k naší figu-
e. V družné zábav  vychutnáváme záv r roku. 

Nást nné hodiny se blíží k osmé hodin  ve er-
ní. Všichni „Evropané“ vycházíme p ed hotel, kdy 
za pomoci silného v tru stoupá na stožár p ed ho-
telem dánská vlajka. Nyní za íná Nový rok u nás 
v Evrop . Radost sílí i s oh ostrojem. A  žije Nový 
rok! 

Evropská, hlavn  dánská novoro ní p ání má-
me za sebou, pokra ujeme v zábav . Pastor Christi-
an ve svém smokasu, na hlav  s karnevalovým klo-
bou kem za íná tan it, tak se všichni p ipojujeme 
do živého rytmu tradi ní grónské velrybá ské
polky.

Když hodiny odbíjejí tu pravou grónskou p l-
noc, znovu všichni vycházíme p ed hotel, tahají se 
ven bedny s petardami, rachejtlemi a dalším 
ohn str jným pyrotechnickým materiálem. Na 
stožár stoupá nyní grónská vlajka a tak se d je
tém  u všech dom , kde lidé vycházejí ven a ve 
spole né radosti, objímání si p ejí š astný Nový 
rok. Jullimi pilluaritsi ukiotraasamillu!! Nad Ilu-
lissatem vzplála zá e námi nikdy nevídaného oh-

ostroje. Detonace a prolínající se sv telné efekty 
nám chvílemi p ipomínaly ásti sov tského filmu 
„Bitvy o Berlín“. Jen je záhadou, že vše skon ilo bez 
zran ní a hlášených násilností. Jo, to v Grónsku je 
to jina í!

Nový rok pro nás za íná v deset dopoledne, kdy 
spole n  odcházíme do kostela. Slabý rejst ík var-
han nám pomáhá setrvat v novoro ním rozjímání, 
naslouchat bohoslužb  vedené v grónštin . Op t si 
všichni navzájem podáváme ruce, p ijímáme a roz-
dáváme p ání. Ob d dopoledne není, o ekává nás 
novoro ní slavnostní ve e e, která ukon uje vstup 
do Nového roku 2008. 

...V domácnostech odstrojují váno ní stromky, 
které m li od první adventní ned le, v hotelu sun-
dávají a uklízejí výzdobu p ipomínající Vánoce. 

Ješt  nám zbývá n kolik volných dn . Ty využí-
váme k našim malým výpravám do okolí. 

V poledním ase p ece obloha dostává jasn jší,
r žov  a tajemn  žlutavou barvu. To je jist  náznak 
slune ního návratu! P ece!

Bohužel se p ibližuje pro nás konec té naší vá-
no ní pohádky. Pohádky, kterou nám p ichystala 
p íroda s tajemnou polární nocí a hlavn  p átelští a 
milí obyvatelé Ilulissatu, s kterými si tak báje n
rozumíme!

Tak znovu v lét  nashledanou! 

Redak n  kráceno. Na internetových stránkách 
www.severskelisty.cz je text kompletní. 
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text: Renata Pešková Emilsson 
V prosinci uplynuly t i roky od data, kdy 
jsem se p est hovala na Island za svou ži-
votní láskou. Nebyly to jednoduché roky, 
p estože okolnosti byly z hlediska imigranta 
p íznivé.

Island je zem  známá vysokým životním stan-
dardem a já m la po boku p ítele a pr vodce. Nau-
ila jsem se jazyk, postupn  seznamovala s novou 

kulturou, lidmi, pracovním prost edím i sama se 
sebou. Studium interkulturní komunikace 
v Bayrethu, které p edcházelo obtížné praxi p ist -
hovalce, mi pomohlo dívat se na frustrující problé-
my z r zných perspektiv. Naopak studium vzd lá-
vání dosp lých na Filozofické fakult  Karlovy uni-
verzity mi jen málo usnadnilo p ebalování d tí
v mate ské škole Sólborg, kde jsem dostala svou 
první práci na plný úvazek po osmi letech vysoko-
školských studií. Jsem cizinka, která hledá své mís-
to v nové spole nosti a sama sebe v zrcadle život-
ních fází. 

Když jsem se p est hovala na Island a za ala
pracovat ve školce, byla jsem dost ztracená. Kole-
gové na mém pracovišti jednotn  používali v kon-
verzaci islandštinu – ne ze škodolibosti, ale z peda-
gogických d vod  vztahujících se jak na jednoro ní
batolata, která tráví v mate ských školách až osm 
hodin denn , tak na m . Jak batolata, tak Renata 
se m li u it islandštinu. 

…S atek pro m  byl nejen romantickou záleži-
tostí, ale i nekone ným seznamem kancelá í, n ko-
likam sí ní korespondencí a stohem dokument .

eské velvyslanectví pro Island je v norském Oslu, 
islandská ambasáda pro eskou republiku je ve 
Vídni. Matrika pro mezinárodní s atky v Brn .
V echách je, pokud vím, jediný soudní tlumo ník
do islandštiny. V Reykjavíku žádný certifikovaný 
p ekladatel do eštiny. A mnoho chyb a opakova-
ných zoufalých pokus  vyhov t všem p edpis m a 
zákon m. Ale stalo se, jsem pod epcem, jen se 
bohužel kv li spletitým pravidl m zatím jmenuji 
jinak v echách a jinak na Islandu. 

…Polští imigranti p edstavují nejpo etn jší
v tšinu a stejn  jako další národnosti mají i oni 
pov st dobrých pracovník . Studenti st ední školy 
Menntaskóli í Hamrahlíð dokonce požádali editele 
školy, aby zavedl volitelný p edm t polštinu. Prý 
aby rozum li obsluze v cukrárnách. editel základ-
ní školy v Keflafíku nám na exkurzi pov d l o své 
nejlépe kvalifikované síle – polské u itelce 
s magisterským titulem z Varšavy která absolvovala 

dvouletou nástavbou v oblasti sportu. Požádal na 
magistrátu o ro ní jazykový kurz pro ni – a tak 
získá za jeden rok schopnou pracovní sílu se sed-
miletým vysokoškolským vzd láním. 

…Rasismus je samoz ejm  nejjednodušším 
prost edkem k vyjád ení racionálních i nepodlože-
ných obav z budoucnosti. Strach z cizinc  a 
z neznáma je neodd litelnou sou ástí spole nosti a 
každého jedince. Obranou spole nosti proti rasis-
mu se zdá být informovanost a vzd lání. Pokud 
lov k sám žil v cizí zemi a nau il se respektovat 

jinou kulturu než svou vlastní, t žko bude nenávi-
d t hosty ve své zemi. Pokud média informují o 
kladných stránkách imigrace a jedincích, kte í pro-
spívají v nové spole nosti a p ispívají k jejímu bla-
hobytu, obraz hrozivého nevyzpytatelného cizince 
se rozplyne jako mlha v ranních erváncích… 

…Amil Tamimi, state ná žena, matka šesti d tí 
z Palestiny, se sem p ist hovala v roce 2005. V 
úterý 26. února 2008 obsadila pozici v m stské
rad  obce Hafnafjörður. Její p edch dce Hrannar 
Björn Arnarsson je toho asu na mate ské dovole-
né. Amal p išla na Island v roce 1995 s p ti d tmi.
Pracovala nejd íve v továrn  na ryby a prvními 
islandskými slovy, která se nau ila, byla slova 
„ istit rybu“. Velmi rychle pochopila, že bez znalos-
ti islandštiny nebude moci uplatnit sv j diplom 
z rodné zem , tak vystudovala sociologii na Island-
ské univerzit . V sou asn  dob  pokra uje 
v magisterském studiu. Islandské ob anství získala 
v roce 2002. Amal už ryby ne istí, je vedoucí vzd -
lávání a tlumo nicí Mezinárodního centra 
v Reykjavíku (Alþjóðahús), zástupkyn  p edsedky-
n  Spolku žen cizího p vodu a p edsedkyní Komise 
pro demokracii a rovná práva v obci Hafnafjörður. 

Na otázku, kdy imigrant p estane být imigran-
tem, dává na svém blogu jednoduchou odpov .
Místo abychom rozebírali, kdo je Islan an a kdo 
není, bychom se m li zam it na výstavbu zem ,
kde všichni spole n  žijeme. Nezam stnanost na 
Islandu je mén  než jedno procento a práce je tu 
pro všechny dost. Ženy cizího p vodu, které 
v mnoha p ípadech obstarávají nekvalifikované 
práce, jsou asto držitelkami akademických diplo-
m . Uvítejme je, dejme jim p íležitost nau it se 
jazyk a poznat zemi, do které se p ist hovaly. Tyto 
energické ženy zvyklé p ekonávat p ekážky beze-
sporu p isp jí k rozkv tu spole nosti, ve které se 
rozhodly žít. 

Autorka má blog na adrese: 
http://peskovaemilsson.bigbloger.lidovky.cz 

ISLAN ANÉ A IMIGRANTI 
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Plných 45 metr  vysoká a 47 metr  dlouhá 
stavba ve tvaru losa, krále severských les ,
vyroste poblíž severošvédské vesnice Svan-
sele. Los bude stát na vrcholu hory Vithat-
ten (511 m), dv  nohy budou v okrese Arvid-
sjaur (kraj Norrbotten) a dv  v okrese Skel-
lefteå v kraji Västerbotten. Dostav n by m l
bít v prosinci roku 2009. 

Los bude mít v útrobách restauraci a v paroží 
vyhlídku do okolního kraje. Stavitelé po ítají s tím, 
že na švédský sever p ivábí turisty tak, jako to již 
n kolik let d lá nap íklad dnes již sv toznámý le-
dový hotel v Jukkasjärvi. 

„O stavb  mamutího losa jsem snil deset let,“ 
ekl k tomu deníku Dagens Nyheter autor nápadu 

Thorbjörn Holmlund, podnikatel v oblasti turistic-
kého ruchu. „Te  jsou už povolení ke stavb  vy íze-
na,“ dodal. 

Obrovský los bude postaven z impregnovaného 
d eva. Holmlunda k nápadu p im l velký zájem 
návšt vník  Švédska o všechno, co má s losy n co
spole ného. Vzhledem k tomu, že stavba bude na 
vrcholu Vithatten, bude jasn  viditelná z dalekého 
okolí, p i jasném po así by m l být dalekohledem 
patrný až ze vzdálenosti 85 km. 

Los by m l „okusovat“ vršek obrovské borovice, 
v níž bude výtah. 
Do losa se bude 
vstupovat jeho 
tlamou a v tve
borovice budou 
tvo it deštník nad 
losí hlavou. 

Instruktážní 
film stavitelé již 
umístili na inter-
netový portál 
YouTube. 

kompletní infor-
mace o superloso-
vi naleznete na 
Internetu  
na adrese 
www.storalgen.se 

OB Í LOS BUDE LÁKADLEM PRO TURISTY 
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text a foto: Michael Stanovský 
Jaro je v plném proudu, lidé si plánují dovole-
nou – co takhle vyrazit za záhadami Severu? 
Nejznám jší švédské jezerní p íše e Stor-
sjöodjuret (p íše e z jezera Storsjön) ob as
v nují švédské noviny velkou pozornost. Je-
den z p ípad  je videonahrávka, kterou b -
hem plavby na jeze e se skupinou senior  po-

ídila nedaleko Östersundu Gun-Britt Wid-
marková. A  už se jí poda ilo nahrát cokoli, 
m lo to hrby a délku deset až dvanáct metr .

Gun-Britt Widmarková v lét  roku 1996 zahlédla z 
verandy s výhledem na jezero n co podobného jako 
skupina ty  lidí. Pozorovali dlouhý vlnovitý pohyb ve 
vod  podobný brázd  za lunem, p estože žádný lun
v dohledu nebyl. Dalekohledem vid li, jak se ve vod
n co vlní a každé t i sekundy naráží na hladinu. N ko-
lik minut pohyb pokra oval rovnob žn  s mostem na 
Rödo, potom zm nil sm r v úhlu 90 stup  a nakonec 
se záhadné zví e potopilo a zmizelo pod mostem. Je-
den z divák  se pokusil zachytit jev na video, ale vzdá-
lenost už byla moc velká. 

Sten Rentzhog, editel östersundského muzea, už 
shromáždil n -
kolik set zázna-
m  o pozorování 
p íšery, nejstarší 
z roku 1635. Tu 
zapsal osobn
pan Pedersen z 
Herdalu a stala 
se z ní legenda. 
Hovo í o obrov-
ském erném 
hadu. Tuto le-
gendu jakoby 
potvrzoval runo-
vý kámen ležící 
na ostrov  Frö-
sön v jeze e Sto-
rsjön. Je na n m
zobrazena podo-
bizna hada, ru-
nové písmo a 
k íž. Pov ra íká,
že pod tímto 
kamenem leží 
hlava hada. Ká-
men byl dle 
zpráv ze 17. sto-
letí usazen pro-

to, že nikdo nemohl po jeze e cestovat s klidem. 
Lidové pov ry tento kámen op edly mnoha le-
gendami sm ujících kolikrát do samotné ab-
surdnosti, takže je vynechám. 

Každopádn  tajemný tvor je pozorován neu-
stále v pr b hu dalších století a jsou shromaž-

ovány stovky doložených p ípad  pozorování. 
Na jeze e pracovalo n kolik expedic se snahou 
záhadu jezera vy ešit, bohužel vždy marn . Bylo 
napsáno mnoho knih a vypracováno mnoho 
teorií, snažících se o vysv tlení záhady p iroze-
nou cestou. 

V posledních letech se výskyt v tšiny zpráv o 
spat ení „lochnesky“ kryl s letní turistickou se-
zónou, což vedlo skeptiky k názoru, že se jedná 
jen o trik z oblasti public relations. Noviny Ös-
tersunds Posten si naopak st žovaly, že ve srov-
nání s lochneskou nebo n kterými americkými 
jezerními p íšerami by si ta švédská zasloužila 
více marketingové pozornosti. K dostání nebyly 
žádné reklamní p edm ty, jen dv  pohlednice. 
P íšera se navíc objevovala p evážn  v lét  ješt
v dobách, kdy se o ni turisté nezajímali, jak uka-
zuje doktor Peter Olsson ve svém rozboru situa-
ce v roce 1899. 

Lidové podání íká, že jezerní p íšery se v 
této ásti Švédska objevují jen v lét , protože 
migrují z oblasti Botnického zálivu, kde tráví 
zimní m síce. íkalo se, že v lét  bývají vid t,
jak se po souši p emis ují mezi jezery. Doktor 
Olsson se již zabýval úvahou, zda by nemohlo jít 
o neznámý druh velkého lachtana nebo tulen ,
zárove  ale dodává, že by m l být snáz pozoro-
vatelný v zim , navíc v ledu na jeze e nejsou 
díry, které by mu umož ovaly dýchání. 

V roce 1986 ú ady kraje Jämtland (kam jeze-
ro ú edn  pat í) vyhlásily, že kdokoli by cht l
chytit nebo zabít p íšeru z jezera Storsjön, bude 
stíhán. Vydání tohoto výnosu trvalo tak dlouho 
zejména proto, že právníci vyžadovali, aby zví e
m lo oficiální jméno podle Linného, a zoologové 
necht li uznat, že toto stvo ení v bec existuje. 

Nebylo jasné, jestli tento p ípad podléhá 
zákonu o myslivosti, nebo rybá skému zákonu. 
Skandinávští šibalové nakonec problém vy ešili 
tak, že si vzali na pomoc zákon na ochranu p í-
rody, který p ikazuje chránit neznámý druh, 
„zatímco se eká na jeho systematické za azení“. 
Bylo to prozíravé rozhodnutí, protože sv dkové 
p íšeru nepopisovali jednotn .

Ale prozíravosti dosti i v tak prozíravých 
státech, jako jsou severské. V roce 2005 byla 

ŠVÉDSKÁ LOCHNESKA 
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ochrana zrušena. P íslušný kontrolní orgán švéd-
ské vlády totiž vznesl námitku, že nelze zd vodnit 
ochranu u zví ete, jehož existence nebyla prokázá-
na. 

V devatenáctém století popisovali p íšeru tém
všichni sv dkové jako „mo ského kon “, jehož hla-
vu rámovala bílá h íva vznášející se ve vod . Sou-
asní sv dkové si hlavu podobnou ko ské ani h ívu

nevybavují. Asi p jde o „mistra mimikry“ – dopo-
sud neznámý druh obojživelného chameleona na 
vyšším vývojovém stupni. 

N která pozorování zase íkají, že se p íšera 
velmi rychle vyno uje nad hladinu a stejn  rychle 
zase mizí v hlubinách jezera. Vypadá jako obrovský 
had s hrboly. Má malinkou hlavu s ušima a plout-
vemi na krku. 

Popisy sv dk  pozorování jsou dosti asto zma-
tené a navzájem rozporuplné, což tématu dosti jist
škodí. Vysv tlení je prý prosté. V jeze e existuje 
n kolik druh  tajemných tvor . Jeden je popisován 
jako dlouhý had s hrby a malou ko i í i psí hlavou, 
s ušima i ploutvemi stla enými sm rem proti hr-
dlu. Jeho velikost je uvád na od 3 do 14 metr .
T lo je široké od 1 do 1,5 metru. Badatel Schuker se 
z ejm  inspiroval ve starodávném kytovci zeuglo-
dontovi. Další je prý t i metry dlouhá baculatá 
kreatura s velkou hlavou a kulatýma o ima. Zde se 
nabízí opravdu eventuální možnost výskytu velké-
ho mrože, t eba neznámého druhu v jeze e. 

Není známo, že by nestv ra n kdy ublížila lo-
v ku. Jämtlan ané sestrojili velice „d myslné“
p ístroje ur ené výhradn  k odlovení tohoto bájné-
ho netvora, ale dosud jim nep álo št stí. Takže je 
ukazují hlavn  v Jämtlandském muzeu v Östersun-
du. Po jeze e se v letních m sících plaví starý par-
ník DS Thomée. Lstivost a manévrovací schopnosti 
p íšery musí být obdivuhodné, když se s ní parník 
ješt  nesrazil. 

Muzeum vlastní i zajímav jší exponáty. Nap í-
klad zakonzervovaný exemplá  mrtvého zví ete, o 
kterém se tvrdí, že je zárodek p íšery. Tvor byl na-
lezen na b ehu jezera Storsjön 18. ervna 1984. Do 
muzea byl p edán po podrobném pr zkumu v dub-
nu 1985. 

Švédské jezero Storsjön je p ibližn  9000 let 
staré a vzniklo na konci doby ledové. Mohlo by být 
p íhodné i pro existenci velkého vodního živo icha.
Prý p íhodn jší, než v jeze e Loch Ness. 

zdroje: lánek Paula Sievekinga a další 

Oficiální stránky p íšer y na Internetu 
www.storsjoodjuret.jamtland.se 

Na Internetu www.severskelisty.cz naleznete lá-
nek kompletní a více fotografií. 
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ROZVODY PO ESKYMÁCKU 
Muslimské manželství m že být zrušeno i 
esemeskou, Inuité se zase rozvád jí p vec-
kým soubojem. V sobotních Lidových novi-
nách se autor Jan áp v lánku Rozvod sto-
krát jinak zamýšlí nad rozvody i v r zných
etnických skupinách. 

„Rozvodové rituály provázejí lidskou civilizaci 
pravd podobn  jen o málo kratší dobu než manžel-
ství. V mnoha kulturách probíhají však v nejr zn j-
ších, asto p ekvapivých formách,“ píše Jan áp. 
Zajímavá (a nejen pro naše tená e) je pak ást
o inuitských (eskymáckých) ukon ení manželství. 

Rozhodnutí o zániku manželství ovšem nemu-
sejí vynášet pouze soudci. astokrát je d ležit jší, 
aby je akceptovala místní komunita, jak dokládá 
i rozluková praxe b žná u Inuit . „Jsou to lovci a 
sb ra i a existuje strašn  málo v cí, které by mohli 
vlastnit,“ upozor uje na spole enské pom ry za 
polárním kruhem antropolog Skupník a dodává: 

Jediné, co si ob as kradou, jsou manželky. Když 
k takovému p ípadu dojde, obviní manžel soka 
a stereotypní sokova odpov  zní: „Já ji neukradl. 
Odešla, protože jsi pro ni málo mužem.“ V ten mo-
ment se ovšem sbíhá komunita a nastává vlastn
rozvodový proces, p i kterém o sob  ti dva doty ní 
zpívají urážlivé písn . Zpo átku má každá strana 
podporu svých p íbuzných, ale nakonec se lenové 
rodiny jednoho z nich neubrání smíchu a jejich 
p vodní favorit ztrácí podporu. 

I když možná není spravedlivé, že zvít zí ten 
vý e n jší, není od v ci si p ipomenout, že i v ev-
ropské kultu e astokrát vyhrává majetkové spory 
p i rozvodu ten, kdo má vý e n jšího advokáta. 

V inuitské tradi ní spole nosti byli muži tradi -
n  lovci a rybá i. Ženy pe ovaly o d ti, istily chaty, 
šily a va ily. Nicmén  jsou etné p íklady žen, které 
se z nutnosti – nebo i na své p ání – se nau ily
lovit.

Manželské zvyky mezi Inuity nebyly p ísn  mo-
nogamické, asto šlo o spole nost sexuáln  otev e-
nou, a mnohoženství, rozvod i nový s atek byl 
docela obvyklý. Formální manželství a rozvod vyža-
doval souhlas komunity, zvlášt  rady starších. 
Manželství byla asto domlouvána již v d tství.
Struktura rodiny byla flexibilní – domácnost se 
mohla sestávat z muže a ženy, nebo také ženy a 
d tí; n kdy do ní pat ily i rodi e nebo také adopto-
vané d ti. Každá domácnost však m la hlavu rodi-
ny – a to byl nejstarší nebo zvlášt  vážený muž. 

Michael Stanovský 
prameny: Lidové noviny, wikipedia 

STALINOVI KRABI 
Krab (krabovec) kam atský (Paralithodes 
camtschaticus) dnes nechybí v severonor-
ském Vadsø na jídelním lístku žádné restau-
race, u benzinových pump se prodávají spe-
ciální sít  ur ené k jeho lovu a reklamy lá-
kají turisty na krabí safari. 

Pro ást místních rybá  se stal ob í krab, jehož 
rozsah klepet dosahuje i více než p ldruhého met-
ru, vítaným zdrojem p íjm . Jiní ale kritizují ni ivý
vliv tohoto vet elce na ekosystém Barentsova 
a Norského mo e a tamní rybí populaci. Norské 
ministerstvo rybolovu vydalo ve snaze o regulaci 
výskytu kraba kam atského v ervenci nový zákon. 
Podle n j smí každý obyvatel nejsevern jší norské 
provincie Finnmarky bez žádosti o povolení ulovit 
až deset kus  ro n .

Krab kam atský, nebo také královský, jak se mu 
na severu Norska íká, pochází z Tichého oceánu, 
z oblasti kolem ruské Kam atky. V Barentsov  mo i
ho Sov ti vysadili um le ve 30. letech ješt  za dob 
Stalina a druhý experiment následoval v letech 
šedesátých.  

Moskva tak cht la zvýšit export krabího masa. 
Krab m se ale za alo v regionu, kde nemají žádné-
ho p irozeného nep ítele, nebývale da it. To zp so-
bilo jeho rozší ení až 600 kilometr  na jih podél 
norského pob eží.  

V roce 1977 byl v norské zátoce Varangerfjord 
uloven první krab, jehož hmotnost m že dosáh-
nout až 14 kilogram . V 90. letech už se hovo í
o invazi „ruských“ krab , kte í decimují místní 
populaci ryb. 

V roce 1997 poprvé ú ady povolují norským 
rybá m odchyt krab  a n kte í místní obyvatelé 
tak objevují zlatý d l. „V posledních letech mi sta í
pracovat jeden m síc v roce,“ chlubí se p tapadesá-
tiletý rybá  Tord nad sklenkou kvalitní whisky 
v jedné z hospod ve Vadsø. 

„Za m síc ulovím 1100 krab , kte í mají 
v pr m ru kolem ty  až p ti kilo. A za kilo dostanu 
69 norských korun (235 korun eských),“ vysv tlu-
je. Utržených 350 000 norských korun (1 190 000 
korun eských) pokryje údajn  i v jedné 
z nejdražších zemí sv ta velkou ást životních ná-
klad .

Tord tak po zbytek roku není nucen vyjížd t
p íliš asto na ryby, které byly donedávna jeho 
hlavním zdrojem p íjm . „Jak dlouho ale bude 
tahle situace trvat?“ táže se rybá .

LN, tk
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KDYBY BYL HITLER RAD JI
KRESLIL TRPASLÍKY... 
Internetový deník Britské listy p evzal a uve ejnil 
zprávu deníku Telegraf z 27. února 2008 o nálezu 
kreseb údajn  Adolfa Hitlera v Norsku. 

editel a zakladatel muzea 2. sv tové vlky na nor-
ských Lofotech, William Hakvåg, tvrdí, že objevil kresby 
disneyovských postavi ek, které nakreslil Adolf Hitler 
b hem druhé sv tové války. V obrazu, který koupil v N -
mecku v dražb , objevil soubor kreseb. 

Mezi nimi byly vybarvené kresby dvou Sn hur iných
trpaslík  z Disneyova kresleného filmu z roku 1937, pode-
psané A. H., a nepodepsaný obrázek Pinocchia, který byl 
hlavním hrdinou Disneyova filmu z roku 1940. 

Adolf Hitler se p ed p íchodem k moci snažil živit 
jako výtvarný um lec. Vlastnil soukromou kopii filmu 
Sn hurka a sedm trpaslík  a díval se na ni ve svém sou-
kromém kin .

Hakvåg tvrdí, že si je „stoprocentn  jist“, že jde o kres-
by Adolfa Hitlera. Na obrázcích provedl chemické zkouš-
ky, které dokázaly, že kresby pocházejí z roku 1940. 
„Kdyby cht l n kdo tyto obrázky zfalšovat, p ece by je 
neschoval v obraze, kde je také nikdo nemusel nalézt.“ 

Telegraf dodává, že 
opakovan  dochází 
k tomu, že vyjde 
najevo, že údajné 
p edm ty z nacis-
tické éry jsou faleš-
né. Avšak i kresby, 
které jsou Hitlero-
vi pouze p ipisová-
ny, se na meziná-
rodních aukcích 
prodávají za velké 
peníze. Devatenáct 
akvarel  a dv
skici p isuzované
Hitlerovi byly 
v Britanii prodány 
za celkem 118 000 
GBP a majitelé 
d lali všechno 
proto, aby dokáza-
li, že jde o auten-
tické práce. 

Pavel Dobrovský 

prameny:
www.blisty.cz, 

telegraph.co.uk

STOCKHOLMSKÉ MÝTO 
SE NEVYPLÁCÍ 
Mýtné ve Stockholmu, které musejí 
zaplatit idi i vjížd jící do centra 
švédské metropole, je z ekonomické-
ho hlediska pro m sto zatím fiaskem.

Na základ  analýzy, jejíž výsledek zve-
ejnil deník Dagens Nyheter, budou totiž 

p vodn  p edpokládané náklady na vybu-
dování mýtného systému p ekro eny o 100 
procent a celý projekt nyní sžírá p ebujelá 
byrokracie. Jestliže nyn jší stav bude po-
kra ovat i nadále, mýtné za ne podle všeho 
m stu skute n  vyd lávat nejd íve v roce 
2011. Mýto bylo po zkušebním období zave-
deno loni v lét  a výt žek z poplatk  má jít 
z ásti na rozvoj dopravní infrastruktury ve 
Stockholmu a okolí a z ásti na zlepšování 
hromadné dopravy. Podle odhad  z doby 
p ed zahájením m lo zavedení celého systé-
mu stát zhruba 900 milion  švédských ko-
run (více než 2,5 miliardy korun). 

LN, tk,

Krab kam atský, rozp tí do 1,5 metru, váha až 14 kilogram , foto: wikipedia 
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„Moje bilance je, že jsem žil život na hovno. 
Naprosto nesmyslný, hloupý, ale ur it  po-
m rn  pohodlný život na hovno.“ 

Ingmar Bergman je pravd podobn  nejznám j-
ším Švédem všech dob. 14. ervence 2008 uplyne 
90 let od jeho narození a toto výro í si p ipomene
celý sv t.

Oslavy v esku byly zahájeny 24. ledna uvede-
ním sv tové premiéry divadelní adaptace jeho po-
sledního televizního filmu Sarabanda, který vznikl 
v roce 2003. Hru p edstavilo pražské Divadlo Na 
zábradlí. A koli je zájem o Bergmanovo dílo vel-
ký, sám autor byl velmi striktní p i ud lování sou-
hlasu k zinscenování svých d l. I proto je jeho sou-
hlas s uvedením Sarabandy v Praze jedine ný. 

Hra navazuje na Scény z manželského života
(1973). Sarabanda je špan lský dvorský (pon kud
frivolní) tanec mírn jšího tempa, ve kterém se po 
t iceti letech neocitli jen Marianne a Johan, ale 
také jeho syn Henrik a vnu ka Karin. Odpov  na 
Johanovu otázku, pro  za ním Marianne vlastn
p ijala, se dozvíme až v samém záv ru hry. Zp so-
bem však autorovi vlastním. 

P vodn  televizní film Ingmara Bergmana Sa-
rabanda z roku 2003 je posledním snímkem toho-
to slavného švédského režiséra a dramatika. Jde o 
volné pokra ování filmu z roku 1973 – Scény z 
manželského života, který se dotýká t í generací 
jedné rodiny. Jestli jste vid li Scény z manželského 
života, vzpomenete si na hlavní postavy Johana a 
jeho ženu Marianne. Tenkrát šlo o mladý manžel-
ský pár, tady se vracejí doslova na scénu po t iceti
letech jako sta í lidé, kte í se dlouhou dobu v bec 
nevid li. D ti, které spolu m li, už dávno žijí sv j
život se svými potomky. Jak íká režisér Ji í Pokor-
ný, který se rozhodl dát tento kousek na divadelní 
prkna, p esto, že to na první pohled vypadá jako 
telenovela, nic jednoduchého a laciného ne ekejte. 
Jak taky, jde p ece o Bergmana. 

použito textu Zuzany Filípkové, Ro Wave 
www.rozhlas.cz/radiowave 

foto Martin Špelda 
Miroslav Mejzlík veprost ed

Ingmar Bergman – Sarabanda 
režie: Ji í Pokorný 
v hlavních rolích: Miloslav Mejzlík, Zdena Hadr-
bolcová, David Pracha , Gabriela Pyšná. 
sv tová premiéra v Divadle na Zábradlí:  
24. a 30. ledna 2008 

SV TOVÁ PREMIÉRA SARABANDY V PRAZE 
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Divadlo na Zábradlí p ipravuje na kv ten 
premiéru Ibsenovy hry Když my mrtví pro-
citneme v p ekladu Františka Fröhlicha. 
Jde o poslední Ibsenovu hru, i když to autor 
tak p vodn  nezamýšlel, napsal ji více než 
sedmdesátiletý a ú tující s dosavadní tvor-
bou v roce 1899. 

Hlavní postavou tohoto „dramatického epilogu 
ve t ech d jstvích“ je socha  Arnold Rubek (hraje 
Miloslav Mejzlík), který se, stejn  jako Ibsen, po 
letech úsp šného p sobení v cizin  vrací do poklid-
ného a místy až pon kud zatuchlého prost edí rod-
ného Norska. Doprovází jej o mnoho let mladší 
manželka Majou. Rubek se v lázních setkává s ta-
jemnou Irenou, ženou, která mu stála kdysi mode-
lem k nejslavn jšímu dílu, soše s názvem Den 
vzk íšení.

RUBEK: Poslyšte, pane editeli – má n kdo z 
vašich pacient  ve zvyku se v noci koupat? 

EDITEL: Ne, tady ur it  není nikdo tak nemocný, 
aby to bylo t eba. 

V roce 2004 mohli diváci vid t tuto hru 
v nastudování Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Pro 
toto uvedení po ídil František Fröhlich nový p e-
klad, který se také stal základem rozhlasové adap-
tace, kterou nato ilo v roce 2005 brn nské rozhla-
sové studio eského rozhlasu. P eklad pro roz-
hlas upravil Marek Horoš ák a v režii Jana Antoní-
na Pitínského mohli poslucha i v hlavní roli socha-
e Rubeka slyšet také 

Miloslava Mejzlíka. 
Otto Hejnic o libe-

recké inscenaci na-
psal: „Hra Když my 
mrtví procitneme je 
zcela výjime ná, pro-
tože kombinuje adu
motiv  a postup  s 
r zných období auto-
rova díla. Stárnoucí 
slavný um lec, socha ,
p icestuje do láze ské-
ho m sta se svou mla-
dou ženou. Potká tu 
však tajemnou dámu, 
která s sebou p inese 
odhalení minulého 
um lcova života s jeho 
egoismem, bezcitností 
a banální sebevzhlíži-
vostí. Do p íb hu rov-
n ž vstoupí obhroublý 

statká  a lovec, pravý um lc v opak. Všechno, co 
socha  v život  ud lal a co na jeho sklonku zamýš-
lel, je obráceno naruby a zpochybn no. Hra má 
krom  psychologického a symbolického rozm ru ve 
své podstat  spoustu sebeironie.“ 

„Když my mrtví procitneme je komorní drama, 
kde do lázní pod horami p ijíždí úsp šný, sv tov
uznávaný a dob e placený socha  Rubek se svojí 
mladou ženou Majou. ím nás autor, který zem el
p ed sto lety, hlavn  oslovuje? Je to rozplétání cito-
vých vazeb mezi aktéry. Snaží se co nejp esn ji 
vyjád it vztahy mezi pohlavími, jeho ženské hrdin-
ky jsou stejn  aktivní, n kdy aktivn jší než muži, 
ale uvažují a hlavn  cítí jiným zp sobem, a proto si 
nemohou úpln  porozum t, ve smyslu, že by si 
partne i všechno vysv tlili, p esto, že po tom jak 
ženy, tak muži touží. V tomto posledním Ibsenov
díle se hrdinové a hrdinky vydávají na magickou 
„cestu zpátky do pradávné divoké p írody,“ která je 
má o istit.“

Henrik Ibsen – Když my mrtví procitneme  
p eklad: František Fröhlich 
režie: Jan Nebeský 
v hlavní roli: Miloslav Mejzlík 
plánovaná premiéra: 23. kv tna 2008. 

HENRIK IBSEN – KDYŽ MY MRTVÍ PROCITNEME 
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V sobotu 19. ledna 2008 se v pardubickém 
Východo eském divadle konala premiéra 
Ibsenova Peera Gynta v režii Ji ího Seydle-
ra, který do titulní role obsadil Ladislava 
Špinera a Martina Mejzlíka. 

Ibsen je druhý nejhran jší dramatik na sv t  a 
Peer Gynt je jeho nejhran jší drama, v Pardubicích 
se však p ekvapiv  dosud nehrálo. „Možná jsme se 
ho báli. A já už zase za al,“ vtipkoval p ed premié-
rou režisér Ji í Seydler, který s nápadem uvést Pee-
ra Gynta v Pardubicích sám p ed lety p išel. „Je to 
hra plná otázek, krásných obraz , hra nedo e ená, 
nazna ená, ale neukon ená. Hra neuchopitelná 
žánrem, hra, která lov ku dlouho uniká mezi prs-
ty, a když ji už už má, zase uletí. Myslím, že tako-
vých nádherných text  je málo. Pro režiséra je to 
obrovské nezorané pole fantazie,“ up es uje, co ho 
práv  na Peeru Gyntovi p itahuje, a dodává: 
„Nazna uje jedno z nejv n jších témat literatury. 
Poutnické hledání sama sebe.“ 

Dramaturgyn  Jana Pithartová charakterizuje 
Peera Gynta slovy: „Je plejádou žánr : pohádka, 
epos, moralita… revue i groteska… a v neposlední 
ad  hra psychologická, ba i filosofická… a p esto je 

to i – nebo snad p edevším – napínavý p íb h.
Um leckým výrazivem Peer Gynt p ekro il propast 
mezi nejprostším realismem a tehdy neznámým 
symbolismem. Obsah hry se navíc dobovému chá-
pání vymykal p esahem do zkoumání lidského 
podv domí a nev domí, o kterém Sigmund Freud 
za al psát až víc než t icet let poté.“ 

Pardubický Peer Gynt bude bez p vodní hudby 
k inscenaci od Edvarda Griega, novou scénickou 
hudbu složil Ji í Šlupka Sv rák. „Volbu hudby k 
Peeru Gyntovi jsme s režisérem podrobili d klad-
ným úvahám, asto za poslechu hudby Griegovy. A 
dosp li jsme k názoru, že Ibsen v Peer Gynt dnes 
již divadeln  žije samostatným životem, stejn  jako 
Griegova hudba, což samoz ejm  sv d í o genialit
obou autor . Hudba vznikla n kdy v letech 1875–
1876 na Ibsenovu objednávku k prvnímu uvedení 
Peera Gynta na jevišti v Christianii. Ale postupem 
asu vyzn ní hudby p esáhlo smysl hry a smysl hry 

zase p esáhl vyzn ní hudby. Samoz ejm  mohou 
ob  složky p sobit v symbióze a dávají pak insce-
naci ur itý konkrétní sm r, což se geniáln  povedlo 
Petru Kracíkovi v Divadle pod Palmovkou. Ale my 
jsme se rozhodli pro sm r jiný,“ vysv tluje drama-
turgyn . V diskusním fóru na stránkách divadla 
pak Pithartová dodává: „Velmi zda ilé inscenace v 
Národním divadle v Praze (1994) a v M stském
divadle v Brn  (2000) šly také cestou jiné hudby. K 

lepšímu pochopení doporu uji studii skandinávist-
ky Heleny Kade kové v knize Ipse ipsa Ibsen, jejíž 
ást je citována v programu k naší inscenaci.“ 

Pardubické diváky tedy o víkendu ekala pre-
miérová pou  rvá e, lenocha, nezodpov dného
rozma ilce, ale sou asn  i neodolatelného snílka, 
který se protlouká sv tem, prožívá neuv itelná
dobrodružství, dosahuje úsp ch  a vysokého po-
stavení, ale v ni em nenachází dostate né uspoko-
jení. V záv ru života se vrací dom  a na každém 
kroku zjiš uje, že jeho cesta nebyla ta pravá… Ale 
jaká životní cesta je ta pravá? 

použito textu Radka Smetany 
Východo eské divadlo Pardubice, www.vcd.cz,  

Henrik Ibsen: Peer Gynt 
Režie: Ji í Seydler, scéna: Jano Zavarský j. h., 
kostýmy: Tomáš Kypta j. h., loutká ská práce: 
Miro Duša j. h., hudba: Ji í Šlupka Sv rák
V hlavních rolích: Ladislav Špiner, Martin Mejz-
lík, Zdena Bittlová, Radek Žák, Martina Sikorová 
Nastudovalo Východo eské divadlo v Pardubicích, 
premiéra 19. a 20. ledna 2008 

IBSEN V PEER GYNT V PARDUBICÍCH 

Martin Mejzlík jako Peer Gynt, foto R. Š astný
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V minulém ísle asopisu jsme informovali 
o p ipravované knížce Leeny Lehtolaineno-
vé (1964), nejpopulárn jší finské autorky 
detektivek. Knízka se koncem ledna dostala 
na trh knihkupectví. 

Její velmi tivé romány v sob  spojují tradici 
psychologicky propracovaných p íb h , v nichž do 
sou asných zlo in asto zasahují dávné události, s 
prvky civilních severských detektivek, z nichž se 
hodn  dozvíme o b žném život  v sou asném Fin-
sku. Hrdinkou román  Leeny Lehtolainenové je 
mladá energická inspektorka (a pozd ji komisa ka) 
Maria Kalliová. Detektivka Zasn žená žena za íná
tím, že ze záme ku Rosberga nedaleko Helsinek, v 
n mž p sobí centrum pro pomoc ženám ve složi-
tých situacích, jednoho zimního dne zmizí známá 
psycholožka Elina Rosbergová. P ípad zpo átku 
vypadá jako neš astná náhoda, ale postupn  se 
komplikuje. P i jeho vyšet ování se dostáváme do 
severofmské vesnice, v níž p sobí p ísná nábožen-
ská sekta, do erotické restaurace v Helsinkách i do 
chaty na b ehu jezera, v níž se zabarikádoval 
uprchlý v ze  s policistou jako rukojmím… Krom
st ídání zajímavých prost edí autorka umí velmi 
dob e stup ovat nap tí až k velmi p ekvapivému 
odhalení skute ného viníka, který v pozadí „tahal 
za nitky“ a manipuloval s lidmi. Zasn žená žena je 
první ze ty  detektivek Leeny Lehtolainenové, 
které nakladatelství Hejkal p ipravuje k vydání. 

Leena Lehtolainenová: Zasn žená žena (fin. Lu-
minainen), p eložila Markéta Hejkalová, vydalo 
nakladatelství Hejkal Havlí k v Brod, 2008, 
ISBN 978-80-86026-56-5, 284 strany, vázané, 
doporu ená cena 248 K

UKÁZKA 
Ten týden už jsem do práce nešla, jen na skupi-

nové sezení krizové terapie, kterou pro nás zorga-
nizovali. Možná by to bylo v práci lepší, protože 
dny byly p íšerné a noci ješt  strašn jší. Prášky na 
uklidn ní jsem si troufla vzít jen první noc, nemoh-
la jsem ohrozit zdraví svého dít te. 

Našt stí se mnou Antti mohl být doma. Sex byl 
totiž nejlepší lék proti depresi. Antti se nejd ív di-
vil, že se chci milovat hned ten ve er, co jsem se 
vrátila z Nuuksia. P i milování jsem cítila, že žiju, 
že život jde dál, a p i t lesném požitku m l rozum 
dovolenou. Antti p ekvapen  poznamenal, že podle 
vžitých p edstav t hotné ženy po sexu netouží, ale 
já ten mýtus vyvracím. 

Antti také zvedal telefon, odmítal žádosti o roz-
hovor, uklid oval rodi e a p átele. Nebylo pro m
snadné mluvit o tom, jak se doopravdy cítím. Jed-
nou v noci se mi zdálo, že jsem u kulturního st e-
diska v Tapiole a otvírám dve e fiatku, a z auta 
vypadly krvavé mrtvoly Pala a Halttunena. 

Taskinen se prý vrátil do práce hned následující 
den. Pertti si jako správný Fin lé il depresi n koli-
kadenním chlastáním. P i páte ní terapii se dalo 
t žko íct, jestli se mu ruce t esou ze šoku, nebo z 
kocoviny. V pátek nám taky ekli, že Halttunen byl 
p ece jenom rychlejší st elec, než jsme ekali. 
Jakmile pochopil, že vybuchla nálož slzného plynu, 
jakoby instinktivn  vyst elil na Pala. Upilovaná 
brokovnice ud lala Palovi p knou spouš  v b išní 
krajin , a p estože nezem el hned, nic ho už ne-
mohlo zachránit. Bylo ale t žké ur it, í výst el 
usmrtil Halttunena. Mí il hlavní na sebe už v oka-
mžiku, když zast elil Pala, a tém  zárove  se st elil
do hlavy, ale nohy a b icho m l plné kulek od muž
ze zásahové jednotky. P ípad se patrn  bude dlou-
ho prošet ovat, a samoz ejm  existovala možnost, 
že bu  Palovi nebo Halttunenovi p íbuzní podají 
žalobu. Média p ípad p emílala n kolik dní, až 
kone n  na T i krále m l známý politik autoneho-
du pod vlivem alkoholu a bulvár získal nové téma… 

LEENA LAHTOLAINENOVÁ – ZASN ŽENÁ ŽENA  
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Zuzana Pudilová 
Dne 3. dubna 2008 vstoupí do eských kin dán-
ské drama Um ní plakat (v originále Kunsten 
at græde i kor, 2005), které nato il režisér Pe-
ter Schonau Fog na motivy románu dramatika a 
spisovatele Erlinga Jespena. Pohnutý p íb h,
jenž v sob  nese z etelné autobiografické prvky, 
vypráví o rodin  žijící v jižním Jutsku pohle-
dem jednoho z jejích len  – jedenáctiletého 
chlapce Allana. 

V ŽAHAVÝCH CHAPADLECH SMÍCHU 
T ebaže se jedná o mrazivé drama, jehož úst edním

motivem je týrání d tí a citové vydírání, tv rci díky své 
p íslove né severské mentalit  zpracovali látku v duchu 
filigránsky jemného erného humoru a snímek je reno-
movanými filmovými kritiky považován za nejvybrou-
šen jší diamant tohoto žánru posledních deseti let. 

Krutá a bezút šná realita dysfunk ní rodiny s citov
záke ným otcem v ele získává totiž kv li bezelstné a 
naivní Allanov  výpov di o chodu domácnosti na velmi 
p sobivé a silné emocionální p itažlivosti. Skrze jeho 
d tskou up ímnost vyvstávají otcovy iny spáchané na 
rodin  v celé své sarkastické hr ze, a o to tv rc m šlo. 

„Když jsem ten román etl, íkal jsem si, že pokud 
ten p íb h budu vypráv t stejn  jako jeho autor, to zna-
mená o ima toho chlapce, poda í se nám ho podat tak, 
že si lidi troufnou dokoukat se na film až do konce,“ 
vysv tluje režisér Peter Schonau Fog. K poznámce, zda 
je v bec etické tak vážné téma, jako je týrání d tí, zpra-
covat úsm vnou formou, zaujímá zcela jasné stanovis-
ko. „Nechceme zleh ovat tragické téma. Naopak se sna-
žíme podat ho tak, aby nad ním lidé za ali p emýšlet a 
aby ho pochopili v co nejv tší možné ší i. N kte í lidé si 
myslí, že jsem cynický filma , který jen hraje na emoci-
onální strunu. To ale opravdu není m j zám r.“ 

HUMOR SPOLU S OSV TOU
Stejn  jako d íve román i film zaznamenal 

po svém premiérovém uvedení v Dánsku zna -
ný ohlas, který ani po letech neutuchá. 
„Vždycky po skon ení tohoto filmu nastane 
v dánských kinech zvláštní tichá atmosféra. 
Ur it  je to jeden z mála film , po n mž diváci 
nenavážou na stejný rozhovor, který vedli p ed
tím, než do kina p išli,“ íká režisér. „Dánským 
divák m se líbí a p ekvapiv  má i velice dobré 
tržby. Dostali jsme za n j Cenu skandinávské 
rady (Nordic Council Prize) za nejlepší skandi-
návský film roku,“ dodává. Snímek byl poprá-
vu zvolen za dánského vyslance na oscarovou 
sout ž. 

Na jeho nesporném spole enském význa-
mu se shoduje i eský distributor, spole nost 
Aerofilms. „Plá em a vyhrožováním sebevraž-
dou vydírá a zneužívá otec zbylé leny rodiny, 
manželka kryje jednání takového „uplakánka“ i 
na úkor jejich vlastních d tí. Mrazivý vhled do 
mechanism  toho, jak „dobrý“ plá , citové 
vydírání a inscenované pokusy o sebevraždu 
rozkládají rodinu. Tento film neefektní, ne-
skandalizující formou ukazuje rodinu žijící 
kdesi na dánském venkov  – nelehká témata 
p itom režisér nahlíží dokonale pr zra nou, 
istou a strohou formou, aniž by ztrácel erno-
erný severský humor,“ vysv tluje zástupce 

distribu ní spole nosti Aerofilms Pavel Raj an,
pro  bylo rozhodnuto snímek p edstavit též 
eskému publiku. eský distributor se rozhodl 

pojmout za patrona snímku Nadaci Naše dít .
„Když jsme ten film vid li poprvé, naprosto 

nás zmrazil a uhranul. Když jsme pak p emýš-
leli, koho ze sp átelených organizací oslovit p i
jeho uvedení do eských kin, jako první nás 

SEVERSKÝ FILMOVÝ KLENOT UM NÍ PLAKAT
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napadla Nadace Naše dít , jež mnoho let úsp š-
n  bojuje proti skute nostem ve snímku zobra-
zovaným,“ uvádí editelka spole nosti Aerofilms 
Zuzana Pudilová. „Spolupráce s touto nadací je 
pro nás zcela logickým krokem – takhle ten film 
prost  jen neprojde eskými kiny, ale s každým 
svým divákem by  i jen áste n  pom že podpo-
it aktivity Nadace Naše dít ,“ dopl uje. Z každé 

zakoupené vstupenky na film Um ní plakat
p ispívá distributor ástkou jedné koruny ve 
prosp ch aktivit na ochranu d tí realizovaných 
nadací. 

„Film Um ní plakat jednozna n  doporu u-
jeme k zhlédnutí. Citov  je to velmi hluboký 
p íb h. P esn  a citliv  vystihuje problematiku 
sexuálního zneužívání a psychického týrání d tí 
a dopad t chto hr zných in  na všechny leny 
rodiny. V íme, že jeho poslání naplní také onu 
osv tovou úlohu a doufáme, že vyvolá zájem u 
široké ve ejnosti, a lidé budou k týrání a zneuží-
vání d tí mén  lhostejní,“ podotýká editelka 
Nadace Naše dít  Zuzana Baudyšová.  

Um ní plakat (Kunsten at græde i kor) 
Dánsko 2007, 106 min. 
Režie: Peter Schønau Fog 
Produkce: Thomass Steenderup 
Scéná : Bo Hr. Hansen  
Kamera: Harald Pålgard 
Hudba: Karsten Fundal 
Hrají: Jasper Ashold (otec), Hanne Hedelundo-
vá (matka), Jannik Lorenzen (Allan), Julie Kol-
bech (Sanne) 

foto © Final Cut Film Production 2006. All 
rights reserved. 
Søren Rønholt, Jannik Lorenzen, Julie Kolbeck 

SEVERSKÉ FILMY V KIN  OKO 
Lenka Bazinková 
Pravidelné trnáctidenní filmové úterky 
v Kin  Oko p edstavují severské filmy, které 
nejsou v b žné distribuci. 

M síc b ezen je m sícem zahájení spolupráce Bio 
Oko a Skandinávského domu. Spole n  bychom vám 
cht li p edstavit filmy, které eskou distribuci minuly 
nebo se v ní mihly jen okrajov . První filmem, který 
jsme uvedli 11. b ezna 2008, byla p vodní norská 
Hlava nad vodou. Jedná se o ernou komedii režiséra 
Nilse Gaupa. Gaupova filmografie sice není dlouhá, 
ale jeho stopa je nep ehlédnutelná. Jeho filmová pr-
votina Ofelaš (Vivieseren – Stopa ) je zpracováním 
staré sámské legendy a do kal se nominace na Oscara 
pro zahrani ní film a podobn  jako film Hlava nad 
vodou také amerického remaku. Film Hlava nad vo-
dou je velmi komorním p íb hem, kde jednu z hlav-
ních rolí ztvárnil známý norský písni ká  Morten 
Abel. M l by být uveden v rámci norské retrospektivy 
na letošním Febiofestu. 

Druhý filmem za ínajícího spole ného projektu 
(25. b ezna 2008) je dánský snímek Vyp áhni kon
herce, režiséra a scénáristy Erica Clausena. Eric Clau-
sen se poprvé objevil p ed (i za) kamerou v roce 1981 
ve filmu Circus Casablanca, který také režíroval a ke 
kterému napsal i scéná . Dánskou kultovní záležitostí 
se stal film z roku 1984 Midt om natten, ve kterém si 
zahrál hlavní roli se známým dánským písni ká em
Kimem Larsenem a který vypráví p íb h dvou kama-
rád  squater  a osudové dívky Susanne. Clausen sám 
své filmy produkuje a nez ídka sbírají ocen ní na 
menších mezinárodních festivalech. Pravd podobn
nejvíce jich zatím posbíral film Villa paranoia, který 
bychom v budoucnu také rádi uvedli. 

Kino OKO, Praha 6, Františka K ížka 15, Praha 7, tel. 
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text a foto: Ing. Vladimír Foltánek 
Mezi eskými lesníky je Švédsko vnímáno 
jako jedna ze zemí, která je lesnicky velmi 
významná. Je charakteristická vysp lým
technologickým zp sobem obhospoda ová-
ní les  a spolu se svými severskými sousedy 
Finskem a Norskem je na Evropském trhu 
význa ným exportérem d íví. Švédské les-
nictví je známo vysokým nasazením strojní 
techniky p i velkoplošných t žebních a ob-
novních innostech v lesích, též však spole-

enskou úctou a respektem k pracovník m
v lesnické profesi a les m, které poskytují 
živobytí nemalému po tu obyvatel zem . Ne 
náhodou se skandinávské zem  stávají mís-
tem konání ady lesnických výstav a ve-
letrh  a v posledním období i místem od-
borných praxí student  lesnických škol a 
cílem lesnických exkurzí z eské republiky. 
Letošního roku se stalo exkurzním cílem i 
pro lesní školka e soust ed né ve Sdružení 
lesních školka eské republiky (dále SLŠ 

R).

Osmidenní odborná exkurze lesních školka
se uskute nila v termínu 24. srpna až 1. zá í 2007. 
Zorganizoval ji pod hlavi kou Sdružení lesnických 
školka R jeho manažer ve spolupráci s cestovní 
kancelá í Periscope Skandinávie, s. r. o, a panem 
Ing. Jaroslavem Seitzkoffem, eským lesním inže-
nýrem, žijícím dlouhodo-
b  ve Švédsku. S ohledem 
na skute nost, že exkurze 
se zú astnilo celkem 46 
ú astník  z 23 organizací 
i podnikatelských sub-

jekt  (mezi nimi též ve-
doucí pracovníci podniku 
Hospodá ské úpravy les
Brandýs n. L., zástupci 
Výzkumného ústavu les-
ního hospodá ství a mys-
livosti, v. v. i., výzkum-
ných st edisek Opo no a 
Uherské Hradišt  a p ed-
stavitelé Ústavu zakládání 
a p stování lesa Lesnické 
a d eva ské fakulty Mend-
lovy zem d lské a lesnic-
ké univerzity v Brn ) a 
vzhledem ke své tematic-
ké náplni a dob  trvání, se 

tato zahrani ní školka ská exkurze stala v ur itém
smyslu oborov  reprezentativní a z dosud uspo á-
daných školka ských exkurzí SLŠ R zatím nejdelší 
a ú astnicky nejpo etn jší. 

V pr b hu exkurzní trasy ve Švédsku bylo na-
vštíveno celkem 5 lesních školek zam ených na 
produkci krytoko enného sadebního materiálu 
lesních d evin (lépe snad íci velkoškolek), z toho 
jedné privátní (Sydplantor AB v Häradsbacku), 
jedné ve vlastnictví spole enství podnikatelských 
subjekt Holmen Skog AB (Friggesund plantsko-
la) a t i ve vlastnictví státního podniku Svenska
skogplantor, a to Lugnets plantskola u m sta 
Båltsta, Älforms plantskola v Bolnas a školku Viby-
torps v Hallsberku, kde je sou asn ídící centrum 
všech státních lesních školek ve Švédsku. 
Z lesnicky zajímavých lokalit pak byl navštíven 
Národní park Hamra, ZOO v Järvsö (p írodní zoo-
logická zahrada umíst ná v lesním prost edí
s ukázkovou sbírkou v tšiny zoologických druh
lesní zv e a ptactva žijícího v severní ásti Evro-
py), poblíž lesní školky Friggesund plantskola pak 
krajinná vyhlídka Avholmsberget s nádherným 
panoramatickým výhledem na typický ráz švédské 
krajiny s mozaikou jezer, rašeliniš , lesních remíz
a v tších lesních celk , pastvin a zem d lsky ob-
hospoda ovaných pozemk . Velmi pou né též bylo 
n kolik zastávek v místech provedeného zalesn ní
holin po kalamitních i velkoplošných t žbách, i
p edem neplánované zastávky u zajímavých lesnic-

EŠTÍ LESNÍ ŠKOLKA I VE ŠVÉDSKU 
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kých a krajiná ských lokalit (nap . v p írodn  cen-
né oblasti Malingsbo/Klopens cestou k m stu 
Örebro), nebo projíž ky švédskou lesnatou kraji-
nou mimo hlavní dopravní trasy. V záv ru exkurze 
pak byla navštívena firma BCC v Landskrone, která 
se zabývá výrobou speciálních strojních a technolo-
gických celk  k užití v provozech lesního školka -
ství a semená ství. 

A jaký hlavní školka ské záv ry si z poznatk
z exkurze, krom  množ-
ství po ízených fotografií 
a zážitk , si její ú astníci 
do eské republiky odná-
šejí? Snad asi tyto: 

– Švédsko má jiné 
klimatické podmínky než 
území eské republiky. 
Vysoký podíl produkce a 
uplatn ní krytoko enného 
sadebního materiálu je 
v t chto podmínkách pln
zd vodn né, provozn
odzkoušené a technologic-
ky zvládnuté. S ohledem 
na cenu lidské práce je 
velký d raz kladen na 
racionalitu práce, technic-
kou vybavenost, perfektní 
technologickou p ípravu a 
efektivnost veškerých 
pracovních úkon  v les-
ních školkách. 

– Švédské státní lesní 
školky jsou pilí em zdejší-
ho školka ství jak po 
stránce množstevní pro-
dukce sadebního materiá-
lu lesních d evin tak pé e
v nované vývoji a výzku-
mu.

– Obdobn  jako u nás 
jsou z etelné rozdíly ve 
vybavení a uplatn né 
technologie p stování 
sadebního materiálu 
v menších privátních škol-
kách a velkých centralizo-
vaných školka ských pro-
vozech. 

– O dobrém jmén
lesní školky a množství 
uplatn né produkce sa-
debního materiálu lesních 
d evin na spot ebitelském 
trhu rozhoduje p edevším 

kvalita této produkce, vst ícnost producenta v i
požadavk m odb ratele a solidnost p i vzájemných 
obchodních jednáních. 

– Respekt a vážnost v i producent m sadeb-
ního materiálu lesních d evin je ve Švédsku na 
podstatn  vyšší úrovni než u nás. 
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RYBÍ ŠPÍZ 
250 g lososa bez k že, 250 g tu áka, š áva z p lky
citronu, s l, 1 lži ka drceného pep e, 1 lži ka seza-
mových semínek, 1 bobkový list, 3 zrnka nového 
ko ení, 40 g másla, p l citronu, 50 g slaniny 

Lososa a tu áka nakrájejte na kostky. Maso 
zakapejte š ávou z p lky citronu a posypte solí, 
drceným pep em, sezamovými semínky, podrce-
ným bobkovým listem a zrnky drceného nového 
ko ení. Zalijte rozpušt ným máslem, lehce promí-
chejte a necht  rozležet. Maso napichujte st ídav  s 
kousky citrónu a nakrájenou slaninou na grilovací 
jehly. Ope te zvolna ze všech stran. Podávejte s 
dušenou zeleninou nebo zeleninovým salátem. 

ZELNÉ ZÁVITKY 
200 g rýže, 1 cibule, 8–12 velkých zelných list ,
citrónová š áva, 300 g vep ového masa, 4 lžíce 
oleje, 1 malý pórek, 4 lžíce kuku ice, 1 barevná pa-
prika, lžíce chilli omá ky, s l, pep

Rýži vyperte, zalijte vodou, p idejte kousek 
cibule, s l a poduste ji dom kka. Zelné listy spa te, 
silné stonky se ízn te nebo naklepte opatrn  pali -
kou. Vep ové maso drobn  nasekejte a ope te na 
pánvi na oleji. K ope enému masu p idejte nakrá-
jený pórek, papriku, kuku ici, chilli omá ku
(nemusí být) a krátce poduste. Odstavte a promí-
chejte s rýží. Podle chuti osolte a opep ete. Zelné 
listy napl te, sto te a naskládejte do olejem vyt e-
ného peká ku. Pot ete olejem, podlijte 4 lžícemi 
vody a zape te v p edeh áté troub  asi 20 minut. 

ŠVÉDSKÁ ŠUNKA 
8 plátk  šunky, 4 vejce, 1 sklenice zeleninového 
salátu ve sladkokyselém nálevu, 1 sá ek mleté žela-
tiny, s l, pep , citron 

Zeleninový salát vyklopte do cedníku a necht
odkapat. Tekutinu zachy te. Želatinu namo te ve 
150 ml studené vody a necht  nabobtnat. Potom ji 
ve vodní lázni nebo na velmi mírném plameni za 
stálého míchání rozpus te. Želatina se nesmí va it,
proto ji, jakmile se rozpustí, odstavte. Rozpušt nou 
želatinu dolijte sladkokyselým nálevem a vodou do 
p l litru, podle chuti tekutinu okyselte a osolte. Do 
p im en  velké plastové misky nalijte na dno žela-
tinu a necht  ji v chladu ztuhnout. Do plátk  šunky 
zabalte p ekrájený odkapaný zeleninový salát. Do 
misky se želatinou rozložte nakrájená vejce, na n
položte závitky a op t zalijte želatinou. Necht  v 
chladu ztuhnout. Vyklopte a nakrájejte na díly. 

Albert 1/2008 
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text: Michael Stanovský 
Se vznikem skandinávských vlajek je 

spojeno ada legend a spekulací, ale jak to 
bylo doopravdy se už asi nikdy nedozvíme... 

DÁNSKÁ VLAJKA 
Dánská vlajka pat í mezi nejstarší trvale užíva-

né vlajky na sv t . K jejímu vzniku se pojí dv  le-
gendy. Podle legendy z po átku 16. století se vlajka 
snesla z oblak  p ímo do rukou dánského arcibis-
kupa Andrese Sunesena 15. ervna 1219 v bitv
u Lyndanisu (dnešního Tallinu). P ihodilo se to ve 
chvíli, kdy bojem vy erpaná dánská vojska vedená 
králem Valdemarem II. byla na ústupu. Arcibiskup 
tehdy vystoupil na kopec, aby poprosil boha 
o pomoc. B hem modlitby slíbil, že postaví 
v Estonsku kostely a že Dánové starší 12 let se bu-
dou v den výro í vít zství postit. Vlajka v rukou 
arcibiskupa pak dodala dánským vojsk m sílu ke 
kone nému vít zství. 

Druhá, nov jší legenda se zmi uje pouze o králi 
Valdemarovi II., kterému se v p edve er bitvy zjevil 
na obloze k íž. Král poté nechal zhotovit ervené 
prapory s bílým k ížem a v bitv  zvít zil. Ve skute -
nosti z ejm ervenou vlajku s bílým k ížem dostal, 
jak bylo v té dob  zvykem, od papeže, jenž ho vyslal 
do boje proti estonským pohan m.

Oficiáln  se Dannebrog, jak je dánská vlajka 
nazývána, užívá na vále ných lodích od roku 1625, 
na obchodních lodích od roku 1748 a národní vlaj-
kou je od roku 1854. 

ŠVÉDSKÁ VLAJKA 
Švédská vlajka je po dánské druhou nejstarší 

vlajkou v Evrop . Její vznik podobn  jako 
u Dannebrogu zaznamenává legenda. V polovin
12. století vyhlásil Erik IX. k ížovou výpravu proti 
pohanským Fin m, aby je obrátil na k es anskou 
víru. Podle legendy se král p ed bitvou pomodlil, 
vzhlédl k nebes m a spat il mezi paprsky probles-
kujícího slunce žlutý k íž. Ten pak užil na modrých 
polních znameních. 

Ve skute nosti je švédský symbol doložen až 
v 15. století a p edpokládá se, že byl odvozen 
z modrého švédského znaku, v n mž byly jeho jed-
notlivé tvrti odd leny zlatým k ížem. Vlajka podle 
legendy vznikla pravd podobn  roku 1521, v boji 
proti Dán m, který vedl regent a pozd jší král 
Gustav I. Vasa. Vlajka za jeho vlády získala velkou 
popularitu; výro ní den Vasovy korunovace, 6. 

ervna 1528, se proto každoro n  slaví jako den 
švédské vlajky. 

K íž se skute n  objevoval na standartách už za 
vlády Gustava I. Vasy i Erika XIV. Jan III. dokonce 
prohlásil, že si p eje, aby tento „zlacený nebo žlutý 
k íž“, který je tradi ní sou ástí znaku, byl po celou 
dobu používán na vlajkách, zástavách 
a standartách. Za vlády Gustava II. Adolfa se vlajka 
za ala všeobecn  používat i na švédských lodích. 

V dob , kdy bylo Švédsku v personální unii 
s Norskem, byla švédská vlajka dopln na symbo-
lem Norska (do roku 1844), potom unionistickým 
emblémem v kantonu (Nory nazývaným Sildesala-
ten – „sle ový salát“). Od roku 1906 se vlajka zno-
vu používá v dnešní podob .

NORSKÁ VLAJKA 
Vlajka Norska je ervená s tmav  modrým he-

roldským „skandinávským“ k ížem, jenž je bíle 
orámován, p i emž k íž i orámování sahají až 
k okraj m. Kratší rameno, tak jak je tomu 
u skandinávského k íže zvykem, je posunuto sm -
rem k žer ovému lemu listu. Norská vlajka je zalo-
žena na Dannebrogu – vlajce Dánska. 

Až do roku 1821 byly v Norsku používány vlajky 
Dánska a Švédska, s nimiž Norsko tvo ilo personál-
ní unii. Dnešní vlajka byla navrhnuta roku 1821 
Fredrikem Meltzerem, jenž byl lenem Stortingu – 
norského parlamentu. Barvy byly zvoleny po vzoru 
francouzské revolu ní trikolóry, od roku 1844 byl 
do levého horního pole norské vlajky umíst n sym-
bol norsko-švédské unie, íkalo se mu Sildesalaten
– „sle ový salát“, protože jej p ipomínal.

Zpo átku byl vložený znak norsko-švédské unie 
(Sildesalaten) oblíben, protože ukazoval rovnost 
postavení. Postupem asu se však svazek se Švéd-
skem stával stále více neoblíbeným – norský parla-
ment proto v roce 1899 unijní znak na obchodní 
i státní vlajce zrušil. Po osamostatn ní v roce 1905 
byl znak norsko-švédské unie zrušen i na vlajkách 
námo nictva, p i emž si ho Švédsko podrželo na 
všech vlajkách také až do roku 1905. 

FINSKÁ VLAJKA 
Finská vlajka se traduje z 19. století, kdy bylo 

Finsko pod nadvládou Ruska. Do té doby byla pou-
žívána vlajka švédská. Car Alexandr II. Nikolajevi
založil 4. b ezna 1861 v Helsinkách Nyland Yacht 
Club a zárove  vydal na ízení, že jeho plavidla mu-
sí plout pod bílou vlajkou s modrým k ížem se zna-
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kem provincie Nyland v kantonu. Ostatní kluby 
p ijaly obdobné vlajky s vlastními znaky v kantonu. 
Nyland Yacht Club existuje dodnes, má 
v Helsinkách dva domovské p ístavy, Blekholmen 
(Valkosaari) a Björkholmen (Koivusaari). 

Poté, co Finsko získalo v roce 1917 nezávislost, 
byla vyhlášena ve ejná sout ž na podobu nové vlaj-
ky. Návrhy odpovídaly dv ma hlavním skupinám: 
erveno-žlutá kombinace (inspirace státním zna-

kem) a bílo-modrá kombinace. Po skon ení ob an-
ské války v roce 1918 byla p ijata sou asná podoba 
vlajky. 

Dnešní národní vlajka Finska, zvaná také Sini-
ristilippu (vlajka s modrým k ížem), má podobu 
bílého obdélníkového listu s modrým skandináv-
ským k ížem. Vzhledem vychází z dánské vlajky 
a pochází ze za átku 20. století. Modrá barva sym-
bolizuje finská jezera, bílá barva sníh. Státní vlajka 
má navíc ve st edu k íže umíst n státní znak. 

ISLANDSKÁ VLAJKA 
Island byl do roku 1944 spravován dánskou 

korunou. V roce 1913 bylo dánským králem povole-
no limitované používání islandské vlajky. Podoba 

dnešní islandské vlajky byla ustálena v roce 1915, 
avšak do roku 1918, kdy byla oficiáln  uznána is-
landská nezávislost, nemohla vlát mimo islandské 
území. 

Islandská vlajka je barevnou mutací norské 
vlajky, avšak barvy mají sv j vlastní význam. Barvy 
islandské vlajky mají p edstavovat islandskou ze-
mi. ervený k íž je olemovaný bílou, která p edsta-
vuje tekoucí lávu a led, modré základní pole, zna í
polohu uprost ed oceánu. Všechny oficiální institu-
ce používají stejnou vlajku, avšak s vlaštov ím oca-
sem. V roce 1944 první islandský prezident rozho-
dl, že armádní vlajka bude mít st íbrné olemování 
k íže místo bílého, což vychází z tradice ochránc
zem  podle ságy Heimskríngla, ve které se objevují 
i další symboly zem  jako drak, holubice, býk a obr. 

SÁMSKÁ (LAPONSKÁ) VLAJKA 
Sámská vlajka byla ustanovena 15. srpna 1986 

b hem sámské konference ve švédském Åre. Na 
vlajku byla vypsána sout ž, která byla pom rn
hojn  obeslána. Vít zný návrh je od Astrida Båhla 
z norského Skibotnu. Sámská vlajka je inspirována 
šamanskými bubínky a motivy ze ságy Paiven par-

Mapa
Skandinávie,  
R. Russell,  
1800 
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nech (Synové slunce) od sámského písmáka Ander-
se Fjellnera (1795–1876). Fjellner totiž popisuje 
sámský národ jako syny a dcery slunce. 

Vlajka má ty i barevná pole symbolizující ty i
ro ní období. Modrá zima je nejv tší, kratší a teplé 
léto pak p edstavuje o n co menší ervené pole. 
Nejužší pruh je zelený (jaro) a žlutý (podzim) ozna-
ují ro ní období, která v Laponsku trvají jen velmi 

krátce. P es tato barevná pole je namalován kruh – 
pravý ervený p lkruh p edstavuje Slunce, levý 
modrý pak M síc.

FAERSKÁ VLAJKA 
Faerské ostrovy byly roku 1035 p ipojeny 

k Norsku. V dob  Kalmarské unie se staly sou ástí
Dánska, kterému pak z staly i po odtržení Norska 
a Švédska. Od roku 1948 Faery disponují pom rn
rozsáhlou vnit ní autonomií. Faerská vlajka proto 
vychází z tradi ního skandinávského k íže a tvo í
op t barevnou mutaci vlajky norské. 

Vlajku vytvo ili za átkem dvacátého století 
faerští studenti v Kodani, poprvé byla vzty ena na 
ostrovech 22. ervna 1919, v roce 1931 se za ala 
používat neoficiáln . Velkého významu nabyla te-
prve za 2. sv tové války. Dánsko bylo roku 1940 
obsazeno n meckými vojsky, britské vojenské jed-
notky p evzaly ostrovy do své správy a bylo zapo-
t ebí n jak odlišit lod  faerské od dánských. 25. 
dubna 1940 tedy britské ú ady schválily vlajku pro 
oficiální použití. 

Po 23. b eznu 1948, kdy Faerské ostrovy získaly 
autonomii, byla vlajka schválena i jako státní, 25. 
duben se slaví jako den státní vlajky. Vlajka nese 
jméno Merkid, to znamená n co jako podpis. Do-
minantní bílá barva symbolizuje istou oblohu, 
stejn  jako p nu mo ských vln rozbíjených na po-
b eží ostrova, ervená a modrá jsou tradi ní barvy 
používané na faerské ozdobné pokrývce hlavy. 

GRÓNSKÁ VLAJKA 
Grónskou vlajku navrhl v roce 1985 grónský 

um lec Thue Christiansen, oficiáln  se používá od 
21. ervna 1985. Na vlajce je znázorn no slunce 
vycházející nad polárním ledovcem, které zna í
návrat sv tla a tepla p i letním slunovratu. ervená 
a bílá, jako na dánské vlajce, znázor ují grónskou 
svázanost s Dánskem a Skandinávií. V Grónsku je 
vedle grónské vlajky vyv šována spole n  i dánská. 
Grónská vlajka platí jako státní symbol i v Dánsku. 

Grónsko je pod dánskou nadvládou od roku 
1914, v roce 1953 se stalo vnit ní sou ástí Dánska, 
od roku 1979 má ale autonomii a v roce 1985 vy-
stoupilo z Evropského spole enství. 

První vážné návrhy na grónskou vlajku p išly
v roce 1973, p t návrh  vycházelo ze zeleno-bílo-
modré kombinace. Tyto pokusy inspirovaly další 
návrhy, o rok pozd ji bylo k dispozici již jedenáct 
návrh . Všechny návrhy, s výjimkou jediného, vy-
cházely z tradi ního skandinávského k íže. Auto-
nomní grónská vláda uspo ádala v roce 1980 no-
vou sout ž na vlajku, sešlo se celkem 555 návrh ,
z nichž 293 pocházelo z Grónska. Vláda s výb rem 
dlouho váhala a pozd ji p izvala další výtvarníky ke 
spolupráci. Nakonec bylo rozhodnuto, že vlajka 
nebude obsahovat tradi ní skandinávský k íž
a byla vybraná ervenobílá vlajka s kruhem. 

ÅLANDSKÁ VLAJKA 
Když Finsko deklarovalo v roce 1917 nezávislost 

na Rusku, ålandští ostrované se obávali, že p ijdou
o sv j švédský jazyk a kulturu – a tak vyvíjeli tlak 
po spojení se Švédskem. Ve st edov ku byly totiž 
Ålandské ostrovy provincií Švédska. Církevn  však 
pat ily pod finskou diecézi Åbo (Turku), a tak byly 
v roce 1809 p ipojeny k Rusku. Celou záležitost pak 
nakonec urovnalo Spole ností národ  v roce 1921. 
Ostrovy jsou dnes ástí Finska, ale t ší se 
z autonomie. 

A  tak nebo onak, Ålandské ostrovy nem ly
žádnou vlajku až do roku 1954. Neoficiáln  se sice 
modro-žluto-modrý triband používal už v roce 
1922, ale existovalo n kolik barevných i tvarových 
verzí. 

Modrá a žlutá jsou na Ålandech oblíbené barvy, 
vždy  vycházejí ze švédské vlajky a z barev provin-
ciálních erb  (zlatý jelen v modrém poli). Proto se 
p i p íprav  nové vlajky (v první polovin  padesá-
tých let 20. století) preferoval návrh vycházející ze 
skandinávského k íže – modrého pole a žlutého 
a modrého k íž. Protože však návrh byl p íliš po-
dobný švédské vlajce, prezident Finska jej tehdy 
odmítl. Alternativními návrhy byly starý modro-
žluto-modrý triband, vlajka Finska se zvláštním 
žlutým k ížem uprost ed – a nakonec vít zný ná-
vrh, kdy byl v p vodním návrhu odmítnutém prezi-
dentem dopln n ervený k íž uprost ed. Tato vlaj-
ka byla poprvé vzty ena na radnici v hlavním ålan-
dském m st  Mariehamnu dne 3. dubna 1954. 

ervená barva ve schválené vlajce byla nejd íve
chápána kontroverzn , lidé v tom nevid li nic tra-
di ního, provinciální erby mají barvy švédské, er-
vená se nalézá ve finských erbech. Nakonec však 
heraldici zjistili, že jeden as používal švédský král 
vlajku naprosto stejného návrhu, tak se vášn
uklidnily.

Vyobrazení vlajek najdete na vnit ní stran  obál-
ky vzadu. 
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WEB archiv, eský národní korpus 
Obsah tišt né verze asopisu je zahrnován do eského národního korpusu spravovaného Ústavem NK na Filozofické 
fakult  Univerzity Karlovy v Praze, na Internetu ucnk.ff.cuni.cz.
Internetová verze asopisu je zahrnuta do projektu Registrace, ochrana a zp ístupn ní domácích elektronických zdroj  v 
síti Internet vyhlášeného Ministerstvem kultury a spravovaného Národní knihovnou eské republiky pod názvem 
WebArchiv, na Internetu www.webarchiv.cz.

P edplatné v eské republice: 
Celoro ní p edplatné (4 ísla): 180 K
Rozši uje a p edplatné vy izuje administrace: Severské listy, D enice 51, 537 01 Chrudim, tel: 603 538 168, 466 652 460, 
e-mail: predplatne@severskelisty.cz, na Internetu www.severskelisty.cz/abonence.

P edplatné do zahrani í:
Celoro ní p edplatné (4 ísla): 620 K  / 24 € 
Výše uvedená cena platí p i mezinárodním bankovním p evodu pen z v etn  bankovních poplatk  „Europlatba SHA“. 
Chcete-li platit jinak (tuzemská banka, poštovní poukázka, jiná dispozice,...), podrobnosti najdete na internetové adrese 
www.severskelisty.cz/abonence, nebo nás, prosím, kontaktujte. 

Predplatné na Slovensku: 
Celoro ní predplatné (4 ísla): 276 Sk 
Objednávky na Slovensku, reklamácie predplatného, informácie: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej 
formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel: 02/444 588 21, 02/444 588 16, 02/444 427 72, 
fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

NA OBÁLCE 
P ední strana: Autiotupy, voln  p ístupné chaty ve finském Laponsku, jsou pro dobrodruhy na lyžích 
požehnáním, foto David Stanovský 
Zadní strana: Cestou na Haltitunturi, nejvyšší horu Finska (1324 m n.m.), foto David Stanovský 

SEVERSKÁ SPOLE NOST
Kontaktní poštovní adresa: Severská spole nost,  
Hornom cholupská 42, 102 00 Praha 15. 
Internetová adresa: www.severskaspolecnost.cz,
e-mail: info@severskaspolecnost.cz.

P edsedkyn  Severské spole nosti: Marta Janíková, 
predseda@severskaspolecnost.cz. 
Vedoucí jednotlivých sekcí: 
danska.sekce@severskaspolecnost.cz 
finska.sekce@severskaspolecnost.cz 
islandska.sekce@severskaspolecnost.cz 
norska.sekce@severskaspolecnost.cz 
svedska.sekce@severskaspolecnost.cz 

lenská agenda, p ihlášky, pozvánky, informace:
P ihlášku nalezne na Internetu. Nemáte-li k n mu p ístup,
pošlete dopis na sekretariát se svým jménem, adresou, 
telefonním a p ípadn  i e-mailovým kontaktem. Stru n
popište své severské zájmy p ípadn  napište i p ání aktiv-
n  pracovat v n které ze sekcí Spole nosti. 

lenskou agendu vede a informace rozesílá sekretá  Ing. 
Michael Stanovský, tel: 603 538 168, 466 652 460 
e-mail: sekretariat@severskaspolecnost.cz.
adresa: Sekretariát Severské spole nosti, D enice 51,  
537 01 Chrudim, 

lenské p ísp vky byly stanoveny od roku 2008 takto: 
ro n  300 K , studenti a nepracující senio i 200 K .
Noví lenové platí ješt  jednorázové zápisné ve stejné výši. 
P ísp vky vybírá hospodá ka Jana Kulišová,  
e-mail: hospodarka@severskaspolecnost.cz.

Brn nská pobo ka: tajemnice Mgr. V ra Konrádová, 
adresa: Hlinky 64, 603 00 Brno, tel: 511 134 463. 
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