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EDITORIAL 
Vážení �tená�i, 

dostává se Vám do rukou další �íslo Severských 
list�, tentokrát v�nované trochu letním zážitk�m, 
trochu smutnému srpnovému výro�í, trochu zpra-
vodajství a zajímavostem ze Severu a trochu kul-
turním informacím. Na našich internetových strán-
kách naleznete více informací a n�které texty delší, 
než zde. 

Protože jsem na vytvá�ení obsahu, ale hlavn� 
na realizaci tišt�né verze �asopisu, stále sám, nepo-
da�ilo se mi jí p�edat do tiskárny v p�vodn� pláno-
vaném termínu za�átkem �íjna, ale až o dva týdny 
pozd�ji. Všem �tená��m se za to omlouvám. 

P�estože Severská spole�nost, která je registro-
vaným vydavatelem �asopisu, dostává na jeho rea-
lizaci dotaci z Ministerstva zahrani�ních v�cí, pení-
ze sta�í sotva na výrobu �asopisu v té form�, na 
kterou jste si od za�átku tohoto roku zvykli. P�esto-
že je �asopis barevn�jší s lepší obálkou, jeho výroba 
stojí mén� pen�z, než v p�edchozích letech. Poda�i-
lo se toho dosáhnout zm�nou technologie, naleze-
ním jiného tiskárenského závodu a novou aktivitou 
�eské pošty, která je ochotná za novinové poštovné 
distribuovat i malonákladový tisk. Bohužel pen�z 
stále není tolik, abych mohl saze�skou �eholi zadat 
n�jaké grafické firm�. A nadšence z �ad Severské 
spole�nosti, kte�í by to byli schopni a ochotni d�lat 
zdarma, jsem bohužel nenalezl. 

SEVERSKÉ LISTY V ROCE 2009 
Možná jste si všimli, že v tiráži i za mým podpi-

sem v editorialu již není napsáno, že jsem šéfredak-
tor. Vysv�tloval jsem to na internetových stránkách 
Severských list�, musím to vysv�tlit i zde. 

Již v dubnu tr. jsem na výborové sch�zi Sever-
ské spole�nosti oznámil, že rozpory mezi mým po-
jetím �asopisu a m� nep�íliš jasnými zám�ry ze 
strany vedení Severské spole�nosti se prohloubily 
natolik, že mi neumož�ují dále pokra�ovat ve vy-
tvá�ení Severských list�, a složil jsem funkci šéfre-
daktora. M�l jsem požadavky na tv�r�í prostor k 
napln�ní mé jisté vize �asopisu i podmínky pro 
nezávislou noviná�skou práci vycházející z materiá-
l� Syndikátu noviná��. Bohužel se o tom na p�d� 
vedení Severské spole�nosti prakticky nejednalo. 
V zá�í tr. jsem se na výborové sch�zi Severské spo-
le�nosti dozv�d�l, že Spole�nost již nemá další zá-
jem ve vydávání �asopisu v této form�. Nenapl�uje 
to její p�edstavu tiskoviny referující o �innosti Spo-
le�nosti. 

Druhý d�vod je ten, že již nemám dost �asu 

�asopis v papírové tišt�né form� p�ipravovat, sá-
zet,distribuovat a ješt� profinancovat, nebo� na vše 
peníze z MZV nesta�í. Ale o tom jsem psal výše. 

Musím vám tedy bohužel oznámit, že já i mé 
nakladatelství se Severskými listy koncem tohoto 
roku musíme skon�it. 

�asopis nezanikne – bude však nadále existovat 
zatím jen v internetové form�. Dávám dohromady 
n�kolik spolupracovník�, se kterými budeme na 
Internetu pokra�ovat. Protože název Severské listy 
pat�í Severské spole�nosti, která si nep�eje, aby-
chom jej používali pro internetovou verzi, vymýšlí-
me název nový. Na internetových stránkách bude 
vyhlášena anketa, ve které vyzveme naše �tená�e 
na spolupráci. Zú�astn�te se jí. 

�lenové Severské spole�nosti o informa�ní 
zpravodaj však nep�ijdou. V nových internetových 
Severských listech bude mít Spole�nost stále 
k dispozici prostor pro propagaci své �innosti, stej-
n� jako ostatní severské spolky a sdružení v naší 
republice. Pro interní pot�ebu �len� Spole�nosti 
jim bude �ty�ikrát ro�n� rozesílán informa�ní zpra-
vodaj o uskute�n�ných a plánovaných akcích Spo-
le�nosti s dalšími informacemi. Bude posílena in-
formovanost z jednotlivých sekcí. O�ekává se i v�tší 
zapojení brn�nské pobo�ky do vytvá�ení nápln� 
tohoto zpravodaje. 
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STALO SE: 
22. kv�tna 2008 – Promítání nových krátkých 
cestopisných islandských film� na FAMU v Praze, 
pr�vodním slovo islandského studenta. 
29. kv�tna 2008 – �esko a jeho kultura – fasci-
nující turistický cíl. Beseda s prof. Inge Bro Jørge-
nsen, dánskou profesorkou a spisovatelkou. 
21. �ervna 2008 – Tradi�ní oslava svátku MI-
SOMMAR na Brn�nské p�ehrad�. 
22. �ervna 2008 – MIDSOMMAR v usedlosti 
Ladronka v Praze 6. 
26. �ervna 2008 – Ú�ast na koncertu norského 
orchestru Alstahaug Sangkor pod vedením Kjella 
Ottestada, kostel sv. Mikuláše, Staré M�sto Praž-
ské. 
20. zá�í 2008 – Zájezd do Národního h�eb�ína v 
Kladrubech nad Labem. 
1. �íjna 2008 – Beseda s Františkem Makešem, 
�eským restaurátorem a hlavním konzervátorem 
královských sbírek ve Stockholmu 
2. �íjna 2008 – Severské inspirace – koncert ze 
Skandinávské hudby, D�m um�ní Zlín. 
8. �íjna 2008 – Finsko a �eský balet. Beseda s ta-
ne�ní pedagožkou a choreografkou Jana Eriksso-
novou. 
14. �íjna 2008 – Koncert dánského smíšeného 
sboru CÆCILIEKORET v Hlaholu. 
16. �íjna 2008 – Tradi�ní estonsko-islandské se-
tkání v prostorách PEN klubu. 

NOVÁ U�EBNICE ŠVÉDŠTINY 
Vyšla nová u�ebnice švédštiny HEJA HEJA 

SVERIGE od �lenky Severské spole�nosti Zdeny 
Hanzlové. Tato u�ebnice je ur�ena pro ty, kte�í ma-
jí v úmyslu ve Švédsku studovat �i pracovat. Texty, 
gramatika, cvi�ení, sloví�ka. Ke gramatickým cvi�e-
ním je klí�. Na konci u�ebnice je seznam zkratek, 
institucí a nepravidelných sloves. P�eklad prvních 
15 lekcí. M�žete se nau�it i si švédsky zanadávat. Je 
náro�n�jší než u�ebnice pro samouky. 

Autorka Zdena Hanzlová vystudovala švédštinu 
na UK. Vyu�ovala dvacet let švédštinu na Jazykové 
škole v Praze. Žila dvacet let ve Švédsku. 

 
Zdena Hanzlová, Heja Heja Sverige,  
184 stran A5, cena 300 K�. 
Kontakt nakladatelství  
Vikinga CZ, Vltavská 8, 150 00 Praha 5, tel: 728 
228 728, 257 327 854 
www.masvedstina.cz 

ERRATA 
Omlouváme se za tiskové chyby a nep�esnosti 

v minulých dvou �íslech Severských list�: 
K �lánku Dánská královská svatba (SL 

2/2008, str. 13) – manžel dánské královny Margre-
the II nenese titul korunní princ, nem�že být nikdy 
králem, protože se do rodiny pouze p�iženil. Jeho 
celé jméno zní Hrab� Henri Marie Jean André de 
Laborde de Monpezat, v �eštin� se používá Henrik, 
Jeho Královská Výsost Královnin Cho�. Oficiální ti-
tul je Prins af Danmark, greve af Monpezat. D�ku-
jeme manžel�m Vetešníkovým i dalším �tená��m 
za upozorn�ní. 

K �lánku Jak jsem se nevyspal v Salamajärvi 
(SL 2/2008, str. 15) – autor Josef Havelka není �e-
ditel ale jen vedoucí CHKO Ž	árské vrchy. 

K �lánku Výstava Stromy a �udia vo fínskej 
mytológii (SL 2/2008, str. 37) – všem, kterých se 
to dotýká, se omlouváme, výstava se nep�esunula 
do �ech, je to nep�esné a zavád�jící ozna�ení. Opa-
va je totiž ve s;lezských Sudetech, Cheb zase 
v podkrušnohorských. 

K �lánku Polární výpravy 2008 (SL 2/2008, 
str. 25) – havárie vzducholodi Italia nastala pocho-
piteln� 19. kv�tna 1928, uvedený rok 2008 je ne-
p�íjemný p�eklep. 

P�ehled severských vlajek na 3. stran� obálky 
SL 1/2008 – zobrazená finská vlajka není státní, 
ale národní. Státní vlajka má uprost�ed modrého 
k�íže ješt� státní znak. 

red. 

 
Z vystupení norského orchestru Alstahaug Sangkor 
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FRANTIŠEK MAKEŠ A JEHO UNIKÁTNÍ METODA 
-red- 
Ve �tvrtek 2. �íjna 2008 se v Mramorovém 
sále Clam-Gallasova paláce konala p�ednáš-
ka František Makeš a jeho unikátní restau-
rátorská metoda. 

V rámci projektu „Kdo jsou �eští mecenáši? 
Mecenášství a filantropie v historii a sou�asnosti“ 
prob�hl další z ve�er� v�novaných sou�asným vý-
znamným osobnostem �eské a evropské kultury. 
Po�adatelé ze Spolku Praha–Cáchy/Aachen uvítali 
vzácného hosta Františka Makeše, sv�tov� uznáva-
ného restaurátora a v�dce, který objevil biochemic-
ké metody využití enzym� p�i restaurování a analý-
zách um�leckých d�l. Díky jeho metodám se poda-
�ilo odhalit mnoho pad�lk� sv�tových malí��. Své 
patenty, nap�íklad moderní konzervátorskou meto-
du tzv. „enzymatickou konsolidaci“, v�noval �eské 
republice. 

František Makeš je také nadaným malí�em, 
který na svá plátna transponuje d�je pozorované 
mikroskopem. Je nositelem nejvyššího vyznamená-
ní švédského krále za záchranu evropského kultur-
ního d�dictví a laureátem �eské ceny Gratias Agit 
za rok 2005. 

František Makeš se narodil v roce 1931 ve Zlín�, 
vystudoval malí�ství a restaurátorství na pražské 
Akademii výtvarných um�ní a na Univerzit� Karlo-
v� se v�noval studiu polarografie. Svou prací navá-
zal na odkaz akademika Heyrovského a dr. R. Br-
di�ky. Po svém odchodu do Švédska vystudoval 
v�decké metody restaurování na Göteborské uni-
verzit�. 

Díky disertaci o enzymatických reakcích na 
um�leckých dílech, která sklidila obrovský meziná-
rodní ohlas, se stal hlavním konzervátorem švéd-
ských královských sbírek. Restauroval nap�. tzv. 
Rudolfinskou sbírku – mimo jiné slavný Arcimbol-
d�v obraz Rudolfa II. ZahradníkAkce se zú�astnila 
a záštitu nad konáním p�evzala velvyslankyn� 
švédského království v Praze Catherine von Hei-
denstamová. Ve�er byl dopln�n hudbou v podání 
student� Pražské konzervato�e. 

S Františkem Makešem se sešli i �lenové Sever-
ské spole�nosti. Švédská sekce uspo�ádala 1. �íjna 
2008 v rámci projektu „Historie a sou�asnost vzá-
jemných vztah� se zem�mi Skandinávie“ besedu s 
panem Makešem. 

V úvodním proslovu na p�ednášce Františka 
Makeše promluvil i �len Severské spole�nosti, Ing. 
Jan Maruška – a vzpomínal na setkání s ním. 

„Když jsem se poprvé setkal s Františkem Ma-

kešem – a to už je dlouhých sedm let, uv�domil 
jsem si, že jeho enzymatická metoda je mimo moje 
chápaní, že je trochu obskurní a tajemná. Co jsem 
v�d�l o restaurování obraz�, co jsem v�d�l o sku-
te�ném bohatství, které skrývají soukromé i národ-
ní sbírky? Netušil jsem, jak složité je proniknout do 
historie vzdálené 400 a více let p�es barevné skvr-
ny na d�eveném �i plát�ném podklad�. 

Vzpomínám si, že když jsme se poprvé setkali v 
domku na okraji Stockholmu, vid�l jsem první 
fraktál. Obraz, na kterém bylo zobrazení tajemného 
sv�ta vid�ného p�es optiku mikroskopu. Tento sv�t 
není nepochopiteln� složitý, je p�ekvapiv� jedno-
duchý a co víc: opakuje se. Vždy� celý vesmír je 
podoben d�j�m, kompozicím i barvám mikrosko-
pických akcí a reakcí. 

Františkovy fraktály jsou jako koruny strom� 
ve v�tru �i rozkvetlá louka n�kde u Zlína nebo 
švédské Hammesty. Vždy� i taková škodlivá plíse� 
je pod mikroskopem nádherná. Hý�í barvami a 
tvary. 

František Makeš u�inil z nep�átel um�leckých 
d�l své spojence, kte�í ho poslouchají na slovo. Po 
p�esné analýze posílá do boje proti plísním na 
p�esn� stanovenou dobu a na p�esné místo enzym, 
který nepoškozuje vlastní um�lecké dílo. 

Vím, jak je František Makeš smutný, když vidí, 
jak se zachází s poklady evropského a sv�tového 
d�dictví. Budu si vždy pamatovat jeho memento: 
Pokud neza�ne sv�tová komunita již dnes zachra-
�ovat um�lecká díla, pak celý sv�t bude bez histo-
rie. 

A historie nás polidš�uje. Historie a odkaz mi-
nulosti je stejn� d�ležitá pro nás, tak jako pro bu-
doucnost bude d�ležitá naše p�ítomnosti, kterou 
p�íští generace budou nazývat minulostí. 

Je p�ece nesmyslné ni�it svoji budoucnost jen 
proto, že nejsou prost�edky na záchranu naší histo-
rie. 

Rád bych vyzval všechny, kdož mohou pomoci 
zachránit památky zde, ve Švédsku, v N�mecku, v 
Rusku �i kdekoliv na sv�t�, aby odkaz dr. Makeše 
p�evzali jako nezištný p�ínos k záchran� kulturního 
d�dictví. Bylo by nanejvýš d�ležité, aby se p�ihlásili 
nástupci, kte�í budou jeho metodu dále používat a 
rozvíjet.“ 

použita tisková zpráva 
Spolku Praha–Cáchy/Aachen 

je citována �ást úvodního proslovu 
Ing. Jana Marušky 
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JAN MARUŠKA - SEVERSKÉ FRAGMENTY 
Hana Ku�erová 
V zá�í prob�hla v prostorách Café Nordica pražského Skan-
dinávského domu výstava fotografií Jana Marušky, na které 
p�edstavil své fotografie z Finska, Švédska a Norska z let 
1998 až 2004. 

„Narodil jsem se ve znamení Raka p�t let po sv�tové válce – rozu-
mí se té poslední – ve m�st�, které proslavil Rudolf Antonín, Rukopis 
královédvorský a jeden m�j spolužák, který upadl v zasloužené zapo-
mn�ní. Školu základní a st�ední jsem vychodil tamtéž. Rád vzpomí-
nám na své u�itele a všem se tímto omlouvám, že jsem nem�l pocho-
pení pro jejich pedagogické snahy. Pak jsem se ocitl �ízením osudu v 
Brandýse nad Labem. V letech 1980 – 1985 jsem nedodržel slib daný 
školství a studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.“ 

„D�ležitým p�elomem v mém život� byl rok 1994. V diplomatic-
kých službách jsem odejel do Helsinek a poté do Stockholmu. Tam 
jsem p�išel na chu� psaní a fotografování. Nejsem profesionální spiso-
vatel, fotograf, malí�, cestovatel �i sportovec. P�esto všechno, co se jen 
dotýká uvedených profesí, obdivuji a zkusil jsem. Jsem živo�ich, žijící 
na této planet� a neuznávám žádné hranice. Krom� morálních. Doká-
žu žít kdekoliv, kde jsou lidé a �istota na zemi i v duši. Obdivuji lidi, 
kte�í hodn� dokázali, a p�esto z�stali skromní. Snažím se být alespo� 
skromný, p�estože jsem moc nedokázal. Neskromn� p�iznávám, že 
mými nedostižnými vzory jsou politik JFK, fotograf Pål Hermansen, 
František Makeš, �ernošští jazzoví hudebníci, zlatý retrívr Baron a 
všichni moji známí a p�átelé, kte�í mi neublížili a mají m� rádi. P�eji 
si, abych žil do 130 let. Pokud bych m�l být posledních 50 let života 
neužite�ný, sta�í, abych žil do 80. Už dnes se ale musím snažit, abych 
žil naplno. Jsem �lenem Severské spole�nosti. Miluji Sever,“ �íká o 
sob� Jan Maruška. 

VÝSTAVA 
Velký p�ítel a obdivovatel severských zemí, který propadl prosté-

mu, avšak úchvatné nu kouzlu severské p�írody, vystavuje své jedi-
ne�né a neot�elé pohledy na tuto nevšední krásu ve svých fotografiích 
ve Skandinávském dom� v Praze pod názvem „Severské fragmenty“. 

Ing. Jan Maruška b�hem n�kolikaletého pobytu v severských ze-
mích neplnil pouze diplomatickou a obchodní misi, um�l se i pozorn� 
dívat kolem sebe, nacházel rysy spole�né všem severským zemím, i ty, 
které je odlišují. A tak své srdce rozd�lil mezi placaté Finsko, pon�kud 
hornat�jší Švédsko a velmi hornaté Norsko. Jak sám charakterizoval 
tyto zem�: materiál pro tuto p�írodní krásu použila mati�ka Zem� 
všude stejný: tvrdý kámen – žulu, lesy a vodu. Jen tyto elementy v 
každé zemi rozmístila jiným zp�sobem. 

A tak vidíme hluboký fjord se splývajícím vodopádem, melancho-
lická lesní zákoutí i typický shluk bludných morénových kamen�. I 
když ani na jednom ze snímk� nevidíme krom� sochy cara Alexandra 
II. na Senátním nám�stí v Helsinkách postavu lidské bytosti, všechny 
fotografie zobrazují p�írodu a jsou prodchnuty hlubokou lidskostí na 
pozadí pevného sep�tí �lov�ka s p�írodou. 



5 

severské listy 3/2008 

stránky Severské spole�nosti 

SLUNOVRAT NA PARNÍKU 
Jana Novotná 

Letos �len�m brn�nské pobo�ky Severské spo-
le�nosti vyšla oslava švédského svátku letního slu-
novratu Midsommar p�esn� na sobotu, kdy slunce 
zapadlo nejpozd�ji v roce, ve 21,13 hod., a tak si v 
letošním roce p�ipomenuli Slunovrat na den p�es-
n�, tedy 21. �ervna. První letní den a sou�asn� 
nejdelší den v roce, kterému se odedávna p�ipisuje 
magická moc, by nem�l minout bez povšimnutí – 
proto také, stejn� jako v jiné roky, jej brn�nští mi-
lovníci Severu oslavili dvouhodinovou plavbou 
parníkem po vodách Brn�nské p�ehrady a tokem 
�eky Svratky až k Veverské Bítýšce. Ve �ty�i hodiny 
odpoledne vyplula z p�ístavišt� lo	 s názvem Dal-
las vyzdobená vlaje�kami Švédska, Norska, Finska, 
Dánska, Islandu i dalšími ozdobnými barevnými 
vlaje�kami a nafukovacími balónky, vybavená cim-
bálovou muzikou Veronika, ob�erstvením a slav-
nostní náladou, ke které rozhodn� p�isp�l hezký 
teplý slune�ný den s modrou oblohou a bílými 
mrá�ky. 

T�sn� p�ed vyplutím si muzikanti ladili nástroje 
na zádi dolní paluby, na stolcích už bylo p�ipraveno 
ob�erstvení. Komu se necht�lo pobývat na dolní 
palub�, ten se usadil na horní, otev�ené palub�, aby 
mohl lépe sledovat míjející krajinu, h�át se na slu-
ní�ku a t�šit se z �erstvého vzduchu. Lo	 vyjížd�la 
za tón� písn� Kdo si tu p�sni�ku zazpívá, kterou se 
Veronika uvedla, a potom už následovala jedna 
p�kná moravská písni�ka za druhou. Mávali nám 
výletníci z parníku Praha, mávali nám kluci z vody, 
zamávalo i pár rybá��. Minuli jsme hrad Veve�í, ze 
kterého na nás dýchla jeho osm set let stará histo-
rie. Hodina utekla jako nic, u Veverské Bítýšky se 
lo	 oto�ila a vydala se nazp�t. 

Zpáte�ní cesta pat�ila nejen šum�ní vody, hez-
kým výhled�m, moravským písni�kám a rozhovo-
r�m s p�áteli, ale také št�st�n�, která kroužila ko-
lem všech, kte�í si koupili lístky do tomboly. V d�t-
ské �ásti slosování bylo jako první z mnoha dalších 
�ísel žluté barvy taženo �íslo t�icet t�i a �ty�letá 
Klárka v sukýnce s volánkem na n� vyhrála píš�al-
ku, v kategorii dosp�lých zase devatenáctiletý Da-
vid získal na modré �íslo �ty�icet sedm, které bylo 
též taženo jako první, balí�ek karet. Výhra stíhala 
výhru a než jsme se nadali, p�iblížila se šestá hodi-
na, p�ed našimi zraky se op�t prostíralo rozlehlé 
p�ehradní jezero. Všechno hezké musí jednou 
skon�it, ale v ten nádherný letní podve�er prozatím 
nic nekon�ilo – Midsommar trval, jen my jsme už u 
toho nebyli. 

autorka je �lenka brn�nské pobo�ky Spole�nosti  
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KIERKEGAARD VERSUS GRUNDTVIG  
Martin Damašek 

Dánská sekce Severské spole�nosti p�ed-
b�žn� plánuje na 11. listopad 2008 besedu 
Martina Damaška na téma Søren Aabye 
Kierkegaard versus Nikolai Frederik Seve-
rin Grundtvig. 

Na besed� budou p�edstaveny dv� významné 
myslitelské osobnosti Dánska 19. století. 

Sørena Kierkegaarda je možné považovat za 
jednoho z nejvýznamn�jších myslitel� moderní 
doby. U�ebnice d�jin filosofie o n�m hovo�í jako o 
zakladateli k�es�anského existencialismu. Kierke-
gaard se do d�jin zapsal nejen svým skandálním 
rozchodem s Reginou Olsenovou, ale p�edevším 
jako jeden z prvních kritiku Hegela. Kierkegaardo-
vo theologické myšlení tematizuje motivy absurdi-
ty, paradoxu, úzkosti, zoufalství, osamocení a staví 
na jedine�nosti existujícího jedince. O rozruch se 
Kierkegaard ke konci svého života postaral svým 
ostrým až skandálním útokem proti dánské národ-
ní a státní církví. 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig je v Evrop� 
sice znám mén�, než Kierkegaard, to však v�bec 
neumenšuje jeho význam pro d�jiny a spole�nost 
Dánska, ba naopak. Grundtvig je v Dánsku postava 
tém�� legendární a zbož�ovaná, s nadsázkou je 
považovat za „otce&“ dánského demokratického 
národního státu a folkehøjskole, tj. severské tradice 
vyšších lidových škol. Pravdou z�stává, že tohoto 
velmi plodného filosofa, theologa, spisovatele a 
autora velké �ásti dánského kancionálu lze považo-
vat za agilního, up�ímného a pom�rn� úsp�šného 
národního buditele. 

Kierkegaard a Grundtvig žili ve stejn� dob� a 
dokonce i ve stejném m�st�, v Kodani. Oba byli ve 
své dob� výraznými postavami koda�ského spole-
�enského života. Už mén� známé je, že jejich filoso-
fické a theologické myšlení se velmi lišilo, že spolu 
navzájem v mnohem nesouhlasili, a že se tento 
spor promítl i do jejich díla a života. 

V besed� budou p�edstaveny osobnosti Kierke-
gaarda a Grundtviga, doba, v níž oba myslitele žili, 
historické okolností Dánska a na vybraných problé-
mech bude ukázán spor obou myslitel�. Na záv�r je 
možno se pokusit o predest�eti odkazu a vlivu obou 
myslitel�. 

Podkladem presentace a besedy je bakalá�ská 
diplomová práce na stejnojmenné téma a �lánek 
„Dánsko – zem� Sørena Kierkegaarda, kde jsou 
duchovní státní zam�stnanci“, který byl publikován 
minulý rok v Severských listech. 

Literatura 
Damašek, M.: Søren Aabye Kierkegaard versus 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig, bakalá�ská 
diplomová práce, vedoucí PhDr. Miloslava Blažko-
vá, CSc., Koda� 2007, obhájeno na FHS UK v Praze 
dne 19. 3. 2008, Knihovna spole�enských v�d TGM 
v Jinonicích v Praze. 

Damašek, M.: Dánsko – zem� Sørena Kierkega-
arda, kde jsou duchovní státní zam�stnanci, in 
Severské listy, www.severskelisty.cz, Praha 27. 1. 
2007. 

N. F. S. Grundtvig (1782–1872) 
foto: Lønborg, 1872 
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VÝRO�Í MIKY WALTARIHO 
-red-  + Alena Blažejovská 
Mika Waltari, finský spisovatel, dramatik, 
scenárista a p�ekladatel by 19. zá�í 2008 
oslavil stoleté výro�í narození. Severská 
spole�nost chystá k tomuto výro�í setkání 
s p�ekladatelkou a spisovatelkou Markétou 
Hejkalovou, která v lo�ském roce vydala 
monografii Fin Mika Waltari, v�bec první 
monografii toho spisovatele na sv�t�. 

Nejv�tší finské vydavatelství WSOY p�ichystalo 
u p�íležitosti tohoto Waltariho výro�í vydání ang-
lického p�ekladu monografie Hejkalové i ve Finsku. 
Rozhlasové pásmo podle knihy Markéty Hejkalové 
bylo v zá�í za�azeno i do po�adu Sch�zky s literatu-
rou, který vysílá �eský rozhlas na stanici Vltava. 

„Mika Waltari �íkal, že všechno, co cht�l sd�lit, 
�ekl ve svých knihách, a není t�eba k tomu nic dal-
šího dodávat,“ uvádí autorka Waltariho monografie 
Markéta Hejkalova. Jako spisovatelka, p�ekladatel-
ka a vysokoškolská u�itelka finštiny ale ví, že za-
hrani�ní �tená�i stále neznají všechna díla tohoto 
spisovatele. „A také neznají finskou historii a reá-
lie, proto jsem si troufla – se svolením a podporou 
Waltariho dcery Satu Elsteläové – napsat knihu o 
jeho život� a díle a o tom, jak se do n�j promítla 
historie Finska ve 20. století,“ vysv�tluje. 

Mezi Waltariho nejpopulárn�jší romány pat�í 
Egyp�an Sinuhet, Krvavá láze�, Š�astná hv�zda 
nebo Temný and�l. Mén� se už ale ví, že psal své 
slavné romány v situaci, kdy Finsko bylo po druhé 
sv�tové válce poraženou zemí a hrozila mu sov�t-
ská okupace. „V nemilosti byl i sám Waltari – jeho 
knihy byly vy�azovány z knihoven nebo odmítány 
jako pornografické,“ podotýká Hejkalova. Rozhla-
sové pásmo vysílané u p�íležitosti stého výro�í Wal-
tariho narození vypráví o jeho chudém d�tství i 
pozd�jším závratném bohatství, rozporuplném 
vztahu k ženám �i problémech s alkoholem. 

�lánek vyšel v Týdeníku Rozhlas 38/2008 

 
Markéta Hejkalova, Mika Waltari The 
Finn, WSOY Helsinki, 118 stran,  
cena 36,60 €, ISBN 9789510343357 
 
možnost internetové objednávky 
http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/product&isbn=
951-0-34335-8 

ŠVÉDSKÉ STOPY... 
Arnošta Vieweghová

30. �ervna 2008 byla po nákladné rekonstrukci 
otev�ena další �ást benediktinského kláštera v Raj-
hrad� u Brna – jeho severní k�ídlo. Rekonstrukce 
stála 12,5 milionu korun a z 85 % byla provedena z 
tzv. Norských fond�, zbytek z prost�edk� Muzea 
Brn�nska a Památníku. Prohlídka nabízí i zhlédnu-
tí historické knihovny, kde je vystaveno 18 tisíc z 
celkového po�tu 65 tisíc svazk�. Památník v pr�b�-
hu roku po�ádá i krátkodobé výstavy. 

Hitem letošního léta bylo vystavení repliky Co-
dexu gigas – �áblovy bible. Nyní probíhá výstava 
Z knihovních sbírek Moravské zemské knihovny k 
200. výro�í této nejv�tší moravské knihovny. K 
vid�ní jsou �ásti knihoven Jakuba Demla, Josefa 
Floriána, knihy svobodných zedná��, grafické listy 
ru�n� barvených map ze st�edov�ku a �ada dalších 
grafik. Mezi nimi je vystavena i m�dirytina 20x16 
cm B. Monlorneta, která zobrazuje švédského ge-
nerála Lennarta Torstensona. 

Ve Zbrojnici stockholmského zámku probíhá od 
podzimu 2007 výstava Vále�ná ko�ist v rozsahu, v 
jakém se zatím ve Švédsku nikdy nekonala. B�hem 
mnoha válek v 17. století získala švédská armáda a 
její d�stojníci velké množství vále�né ko�isti. Ve 
�ty�ech místnostech jsou vystaveny opravdové 
skvosty. První místnost je v�nována ko�isti z pol-
ského vále�ného tažení, t�etí pak švédské válce 
proti Polsku a Dánsku v letech 1655 až 1660. Expo-
zice ve �tvrté místnosti nese název Od vále�né ko-
�isti ke kradenému zboží – Švédsko jako velmoc 
upadá a názory se m�ní. �eského návšt�vníka však 
bude nejvíce zajímat asi místnost druhá – obzvláš� 
když má k dispozici popis exponát� v �eštin�. Zde 
se i do�te o událostech z 16. �ervence 1648 i o žá-
dosti královny Kristiny o pražskou ko�ist. 

Další švédská stopa v Brn� je k nalezení v Etno-
grafickém ústavu Moravského zemského muzea, 
které ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem 
p�edstavuje výstavu Neznámí Evropané – fotogra-
fická cesta Evropou významného rakouského foto-
grafa Kurta Kaindla s texty Karla-Markuse Gausse. 
Kaindl na nich zachytil všední dny málo známých 
minorit. Mezi jinými jsou tam i Asy�ané ve Švéd-
sku. Na výstav� jsou také fotografie nap�. ze Syr-
ského ortodoxního kostela sv. Gabriela v Södertälje 
a Syrského ortodoxního kostela a kláštera sv. 
Kuryata v Norrköpingu. 

autorka je �lenka Severské sple�nosti 
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HLEDÁM KONZULA NA FEARÁCH A V GRÓNSKU  
Martin Benda 
Málokterý �eský diplomat je s ur�itým regi-
onem spjat tak intenzivn� jako severský 
nadšenec Zden�k Ly�ka se Skandinávií. Na 
pražské nordistice získal doktorát, založil 
�eské centrum ve Stockholmu, p�eložil z 
dánštiny n�kolik knih a od �ervna 2008 ve-
de naše velvyslanectví v Kodani. Dva m�síce 
po svém nástupu poskytl Severským list�m 
rozhovor. 

Ve Stockholmu jste založil a vedl �eské cen-
trum. Pro� není takové centrum i v Kodani? 
Ve Stockholmu jsme m�li více místa. P�vodn� jsme 
m�li velvyslanectví v té známé velké vile od archi-
tekta Bo�ana na Floragatan 13. V roce 1972 vyhrála 
n�kolik cen a dostala se i do u�ebnic architektury. 
Jenže pak pot�ebovala nutné opravy, na které stát 
nem�l peníze, a s rozd�lením federace se budova 
prodala. �eská ambasáda, v�etn� �eského centra, 
které tam mezitím vzniklo, se p�esunula o pár blo-
k� vedle do menší, sto let staré budovy se zachova-
ným zadním traktem. P�vodn� se to m�lo zbourat 
a postavit tam n�jaký novotvar, což ale Rada krásy 
m�sta Stockholmu nepovolila. Takže tam vzniklo 
�eské centrum s vlastním vchodem, krásnou pro-
mítací místností apod. 

Krom� toho je Stockholm blíže Helsinkám a do 
Osla je to stejn� daleko jako z Kodan�. 

Ale Koda� je hlavní a nejv�tší m�sto velmi 
bohaté Skandinávie. Nevyplatilo by se cent-
rum i zde? 
Ono zas tolik nezáleží na tom, jestli se to jmenuje 
�eské centrum. Ve Stockholmu jsem byl jediný 
�eský zam�stnanec centra, pomáhaly mi jen n�jaké 
švédské studentky. Tady v Kodani máme zase kul-
turní radu – paní Hamanovou, ovšem ta je p�ede-
vším konzula. Takže se to dá �ešit i personálním 
posílením, nemusí se z�izovat rovnou centrum. 
Takhle to d�lají t�eba Litevci, kte�í nemají n�jaká 
svá centra, ale mají kulturního radu – nap�. práv� 
zde v Kodani – který obsluhuje zárove� i Norsko a 
Švédsko. 

Taky je d�ležitý prostor. CzechTrade tu sídlí 
n�kde na Vesterbrogade, za což platí dost pen�z, 
ale beztak to není v centru, takže by tam nikdo za 
kulturou nechodil. Tady na ambasád� jsme ale 
objevili nevyužívaný prostor, kde býval snad bar, 
který jsme p�ed�lali na kinosál pro asi 50 lidí, což 
velikostn� celkem odpovídá tomu, co je ve 
Stockholmu. 

DÁNŠTINA MI HODNÉ POMÁHÁ 
Jak se vám jako diplomatovi poda�ilo, že 
p�sobíte v místech, která jsou vám kulturn� 
blízká? Tedy že absolvent dánštiny na FF 
UK d�lá velvyslance práv� v Dánsku? Váš 
p�edch�dce pan Jan�árek, absolvent portu-
galštiny, mi �íkal, že �eská diplomacie je 
malá a flexibilní, že se diplomati vybírají 
bez t�chto ohled�… 
Když jsem za komunist� studoval dánštinu, v�bec 
mne nenapadlo, že bych pracoval pro stát, natož v 
diplomatické funkci. Na MZV jsem nastoupil až v 
roce 1990 na konkurz na místo kulturního a tisko-
vého tajemníka velvyslanectví v Kodani. Vyhrál 
jsem to i díky dánštin�, kterou mí konkurenti ne-
m�li. 

P�sobil jsem tam p�t let a pak jsem na minis-
terstvu vedl odbor kulturních a krajanských vzta-
h�. Z té pozice jsem i p�ipravil vznik �eského cent-
ra ve Stockholmu, které jsem pak záhy p�ijel �ídit. 

Potom mi byly nabízeny pozice jako vedoucí 
Afrického odboru MZV, ale to jsem odmítal, proto-
že by to pro mne byla ztráta �asu a taky bych tím 
nemohl naše ministerstvo nijak obohatit. Takže 
jsem se vrátil k t�m kulturním a krajanským vzta-
h�m, ke kterým jsem m�l blízko. 

Podobn� to bylo s Dánskem, kde jsem vyst�ídal 
Ivana Jan�árka, kterého ministr pragmaticky po-
slal do Brazílie, protože Ivan umí portugalsky. Já 
jsem na ministerstvo nastoupil s tím, že jsem skan-
dinavista, vybudoval jsem �eské centrum ve 
Stockholmu a te	 chci o n�co povýšit vztahy s Ko-
daní. A znalost jazyka mi v tom neuv��iteln� pomá-
há. 

Možná i díky tomu jsem pom�rn� rychle ode-
vzdal pov��ovací listiny a mohl si taky dob�e popo-
vídat s královnou, což bylo skute�n� krásné. 

To trochu popište… 
Královna je osobnost, kterou Dán�m m�žeme závi-
d�t. Je to dáma, která má kulturní zázemí, takže se 
náš rozhovor brzy sto�il na mé p�eklady Knuda 
Rasmusena. Takže jsme se m�li o �em bavit. Taky 
jsme vzpomínali na rok 68, kdy jsem jí vypráv�l své 
zážitky. A ona p�ikyvovala a �íkala „To byly �asy…“. 

Pak jsem si neodpustil citát z Karla �apka, kte-
rý v Cest� na Sever �íká o Dánsku, že je to „sice 
malý krajíc chleba, ale tlust� namazaný máslem“. A 
královna mi �ekla, že p�ed válkou existoval dokon-
ce termín tandsmør, což znamená tlouš�ku másla 
na výšku zubu. 
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Kolik vlastn� zde p�sobících velvyslanc� 
umí dánsky? 
Není jich mnoho. Pokud vím, tak šéf zastoupení 
Evropské komise je N�mec ze Šlesvicka a dánsky 
umí. Ale jinak jsem tu p�íliš krátce, tak o dalších 
nevím. 

Dánština je ale velká výhoda. T�eba p�i jedná-
ních na diplomatické úrovni m�žete s Dány mluvit 
dánsky, zatímco další diplomati nerozumí, takže 
n�kdy závidí. 

SPOJME SEVERSKOU SPOLE�-
NOST A SKANDINÁVSKÝ D�M 
Jak již bylo uvedeno, v Praze jste vedl odbor 
kulturních a krajanských vztah� MZV, takže 
jste i rozhodoval o dotacích našim t�em se-
verským spolk�m: Severské spole�nosti, 
Skandinávskému domu a Klubu island-
ských fanatik�. Jak je hodnotíte? 
Být severským velvyslancem v Praze, tak jsem na-
prosto nadšen. Je to slušné zázemí a trochu se t�m 
ambasádám v Praze divím, že tuto �innost více 
nepodporují. Na ministerstvu jsem se ob�as setkal 
s údivem, pro� tyto spole�nosti máme financovat 
my a ne p�íslušné státy, které jsou navíc velmi bo-
haté. 

V �esku je obrovský po-
tenciál zájmu o Sever, takže 
si myslím, že by do toho 
mohlo plynout více pen�z. 
Nejen z ambasád, ale i ze 
soukromých zdroj�, protože 
p�edevším ty mají kapitál. 
Známým evergreenem je 
propojení soukromých pen�z 
a kultury. Ne ani tak skrze 
sponzorství jako spíš skrze 
partnerství ur�itých projek-
t�, které je pro ob� strany 
výhodné. 

Je otázka, jestli Skandi-
návský d�m a Severská spo-
le�nost mají být dv� odd�le-
né organizace, jestli by neby-
lo funk�n�jší to spojit do 
jedné v�tší s n�kolika sekce-
mi. 

Na webu velvyslanectví 
píšete, že chcete zinten-
zivnit vztahy s Faerský-
mi ostrovy a Grónskem. 
Co tím máte konkrétn� 
na mysli? 

Nejd�ív chci „otev�ít dve�e“ v našich vztazích skrze 
�eské dny, které se v Nuuku uskute�ní za�átkem 
zá�í. Prob�hnou taky jednání s místní vládou, která 
chce v blízké budoucnosti otev�ít sedm dol�, což je 
dobrá p�íležitost pro naše firmy. Mým cílem je také 
najít v Grónsku honorárního konzula. 

Jenom pro dokreslení: náš vzájemný obchod se 
b�hem posledních t�í let ztrojnásobil na p�l milio-
n� euro. Bilance je 95 % ve prosp�ch nás, 5 % pak 
tvo�í grónské krevety. My tam vyvážíme st�elné 
zbran�, st�elivo a taky obrazovky. 

A škodovky? 
Zatím nula. 

A vaše plány na Faerách? 
Ty jsou podobné jako v Grónsku. Obchodní poten-
ciál tam tkví p�edevším v rop� a plynu, který se 
tam ur�it� v okolním šelfu najde. Fae�ani si v téhle 
v�ci hodn� v��í a také jejich samospráva postoupila 
trochu dál než ta grónská. 

A jak jsem �ekl na zahrani�ním výboru naší 
poslanecké sn�movny, mým kone�ným cílem je jak 
v Grónsku, tak i na Faerských ostrovech najít vhod-
ného honorárního konzula. Už jenom proto, že tam 
jezdí �ím dál více �eských turist�. A když se n�co 
semele, je konzul �lov�kem k nezaplacení. 

autor je spolupracovník redakce 

 

To, že umím dánsky, mi n�kte�í diplomaté závidí, chlubí se  
absolvent pražské nordistiky Zden�k Ly�ka. foto: Martin Benda 
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ANI FINOVÉ NEZAPOMÍNAJÍ NA 21. SRPEN  
Hana Ku�erová 
V rámci letošního helsinského Festivalu 
krátkých dokumentárních film� byl v�no-
ván jeden den dokumentárním film�m o 
okupaci �SSR vojsky Varšavské smlouvy v 
srpnu 1968.  

Finové tehdy sledovali vývoj situace v naší re-
publice s velkými obavami a tedy i s velkým zá-
jmem. Dodnes vzpomínky na tyto osudové dny 
nevybledly. St�ední a starší generace má ješt� dnes 
v pam�ti plamenné reportáže finské rozhlasové 
reportérky žijící v �SSR Lieko Zachovalové, která 
se snažila informovat finské poslucha�e p�ímo od 
pramene. Již tehdy ovládala výborn� �eský jazyk a 
tak nebyla odkázána na zprost�edkovatele. 

Festival dokumentárních film� se konal 21. 
srpna 2008 ve Sklen�ném paláci Lasipatsi v centru 
Helsinek. Byly na n�m uvedeny 4 krátké filmy: 

Zmatek, režie Evald Schorm, 1969, 35 min. 
Film vypráví o p�ekro�ení hranic �SSR vojsky Var-
šavské smlouvy a o prvních dnech okupace, kdy 
Pražané �elí zrad� a zjiš�ují krutou pravdu vyjad�u-
jíce svoji v�li, aby tzv. spojenci opustili zeni. Film 
byl poprvé uveden až v roce 1990. 

Deset bod�, režie Milan Maryška, 1969, 22 
min. Studenti filmové vysoké školy FAMU pod 
vedením Milana Maryšky vyjad�ují své názory b�-
hem t�ídenní manifestace v listopadu 1968. Poža-
dují vytvo�ení nového politického vedení a formu-
lují své požadavky do deseti bod�: nap�íklad zákaz 
cenzury, žádají svobodu shromaž	ování, pohybu a 
další. 

Jan 69, režie Stanislav Milota, 1969, 7 min. 
Film ukazuje pocity Pražan� po té, kdy se student 
filozofické fakulty Jan Palach ve�ejn� upálil na 
protest proti okupaci. Stísn�ná nálada ovládla 
pražské ulice. Lidé se shromaž	ovali na ulicích a 
vzdávali úctu ob�ti, kterou p�inesl tento mladý 
muž. Film spat�il sv�tlo sv�ta teprve v roce 2002, 
kdy byl nalezen v novém �eskoslovenském filmo-
vém archivu. Fotografie po�ídil finský noviná� Rei-
jo Nikkilä pobývající tehdy v Praze. 

Ticho, režie Milan Peera, 1969, 11 min. Festival 
krátkých film� v�novaný srpnovým událostem 
kon�í p�ízna�n� filmem Ticho, tichem které se roz-
hostilo v �eskoslovenské spole�nosti po úmrtí Jana 
Palacha, kdy jeho jméno mohlo být vyslovováno 
bez nebezpe�í jen v kruhu nejbližších p�átel. 

autorka je �lenkou Severské spole�nosti 

FINSKÁ ŠVESTKOVÁ POLÉVKA 
Tento netradi�ní recept jsem získal od Marie Nová-
kové a považoval jsem proto za nezbytné, ponechat 
jej v p�vodním zn�ní, je to zážitek: 

kilo švestek 
litr �erveného 
dv� deci vodky 
cukr….jako na sva�ák a trochu víc 
mandle, o�echy, rozinky a jiné 
Va�it t�i minuty…asi 
A míchat…hhhhhhamham! 

http://f3-net.net 
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MUŽ, KTERÝ ZASTAVIL KOLONU TANK� 
Václav Drchal, LN, 21. 8. 2008 

V letošním roce jsme „oslavili“ smutné 
�ty�icetileté výro�í sov�tské okupace v roce 
1968. Jedním z aktér� pražského odporu 
proti okupant�m byl i �estný �len Severské 
spole�nosti, historik Ladislav �ezní�ek, 
dnes poddaný norského krále. 

K rozhlasu šel Ladislav 
ezní�ek 21. srpna 1968 
ze Spo�ilova p�šky. Na míst� mohl být podle svých 
slov zhruba v dev�t hodin dopoledne. Chvíli nato se 
sov�tské tanky, které na míst� hlídkovaly už od p�l 
osmé, rozjely. Tehdy šestat�icetiletý hudební histo-
rik 
ezní�ek cht�l kolonu zastavit, k�ikl na oko-
lostojící, aby mu pomohli, a sko�il pod první tank. 

K 
ezní�kovi se v první chvíli nikdo nep�idal a 
tank podle jeho slov zastavil až kousek p�ed ním. 
„D�stojník na tanku zavelel, tank zastavil a v tu 
chvíli se vyhrnuli lidé, za�ali diskutovat, a on už 
nemohl dál,“ vzpomíná 
ezní�ek. 

Tanky podle n�j z�staly na míst� nejmén� n�-
kolik desítek minut. „V tu chvíli ale n�kdo zapálil 

nádrž na jednom tanku a Rusové za�ali st�ílet do 
vzduchu. Tanky se pak daly do pohybu, odsunuly 
barikádu z tramvaje a rozjely se k Václavskému 
nám�stí,“ pokra�uje. 

Takových p�íb�h� se v srpnu 1968 udály desít-
ky. Ten 
ezní�k�v se liší v tom, že je zachycený 
hned na n�kolika fotografiích. Nejd�íve se 
ezní�ek 
poznal na snímku neznámého autora, který vyšel 
už v srpnu 1968 v mimo�ádném �ísle �asopisu Mla-
dý sv�t. Leží na n�m sám na zemi a kolem postává 
hlou�ek protestujících lidí a n�kolik okupa�ních 
voják�. Další celosv�tov� proslulé snímky po�ídil 
fotograf Josef Koudelka. Na jeho fotografiích už 

ezní�ek stojí obklopený davem lidí a opírá se o 
p�edek sov�tského tanku. 

LADISLAV �EZNÍ�EK INCIDENT 
U ROZHLASU P�EŽIL 

Dalších šestnáct lidí však takové št�stí nem�lo. 
P�esn� zrekonstruovat události, které se 21. srpna 
seb�hly na Vinohradech u rozhlasu, dnes již podle 

Ladislav �ezní�ek si 40 let po okupaci prohlíží na fotografii sám sebe  
v knize Josefa Koudelky Invaze 1968. Na snímku je druhý zleva. foto LN 
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historika Lukáše Cvr�ka nejde. „Jednotlivá sv�dec-
tví se po 40 letech samoz�ejm� výrazn� liší,“ vy-
sv�tluje historik. 

Spolehliv� se ví, že Sov�ti byli u rozhlasu asi v 
p�l osmé ráno. Tanky se proti lidem opakovan� 
rozjížd�ly. Demonstranti jim ale bránili v pohybu 
vlastními t�ly i budováním improvizovaných bari-
kád z tramvají a autobus�. 

N�kdy okolo poledne za�aly n�které tanky ho-
�et. Demonstranti jim totiž proráželi barely s pali-
vem na korbách. Okupanti zase st�íleli do vzduchu 
a do okolních dom�. Nakonec se tanky rozjely proti 
barikádám a svou vahou je rozdrtily a smetly. 

Celkem podle Cvr�ka u rozhlasu zem�elo 16 lidí. 
Zhruba polovinu zabily sov�tské kulky. �ty�i de-
monstranti zem�eli poté, co explodoval Sov�ty 
opušt�ný tank. Další �ty�i, a podle n�kterých sv�-
dectví dokonce p�t lidí, rozdrtilo nákladní auto, 
které z dosud nevysv�tlených p�í�in n�kdo pustil 
dol� z kopce Italskou ulicí. 

„Když m� kamarád zvedal ze zem�, �íká: Ty 
blb�e, vždy� t� mohli p�ejet. Tu v�tu si od té doby 
pamatuji a vím, že �lov�k ob�as neuvažuje,“ �íká 
hudební historik Ladislav 
ezní�ek, který si 21. 
srpna 1968 lehl p�ed tank a zastavil popojížd�jící 
sov�tskou kolonu. 

Jak rok 1968 ovlivnil váš život? 
Já jsem se z roku 1968 pou�il ve dvou d�ležitých 
v�cech. Nejd�íve hned když jsem ležel na ulici p�ed 
rozhlasem a za�ali se ke mn� sbíhat lidé. Jeden z 
nich, m�j kamarád a producent z televize, mi �íká: 
„Ty blb�e, vždy� t� mohli p�ejet.“ Bylo to tém�� 
švejkovské a já si tu jeho v�tu od té doby pamatuji 
a vím, že �lov�k v ur�itých okamžicích neuvažuje, 
co se m�že stát a co m�že následovat. Mohl jsem 
zmizet z tohoto sv�ta a sv�t by možná n�co zazna-
menal nebo také ne. Druhé d�ležité pou�ení p�išlo, 
když jsem s �adou dalších lidí emigroval do Norska 
a setkal se tam s celou tou gardou lidí, kte�í tam žili 
už od roku 1948. Najednou jsem se dostal do pro-
st�edí úpln� odlišného, než na jaké jsem byl zvyklý. 
Pak jsem si uv�domil, jaký je mezi námi rozdíl, 
mezi lidmi z roku 1968 a 1948, že nová krev nemu-
sí být lepší, a že ti sta�í ze sebe n�co dávali, aniž by 
cokoliv sami cht�li. 

Co vás vedlo k tomu lehnout si pod tank? 
Nevím, to bylo okamžité rozhodnutí. Náhle vám v 
hlav� n�co, ne snad praskne, ale �ekne, že to máte 
ud�lat. Možná v tom sehrálo roli to, jak jsem byl 
vychován a v pozadí také mohla být úvaha, že ne-
budu sám. 

Jak dlouho jste tam ležel? 
Jen okamžik. D�stojník na tanku zavelel, tank za-
stavil a v tu chvíli se vyhrnuli lidé, za�ali diskutovat 

a on už nemohl dál. Ta diskuse trvala dlouho, mož-
ná desítky minut. Z jednoho tanku pak dokonce 
vylezl Rus v civilním oble�ení, který nám perfektní 
�eštinou �íkal, abychom se rozešli. V tu chvíli ale 
n�kdo zapálil nádrž na jednom tanku a Rusové 
za�ali st�ílet do vzduchu. Tanky se pak daly do po-
hybu a odsunuly barikádu z tramvaje a rozjely se k 
Václavskému nám�stí. 

V listopadu 1968 jste emigroval. M�žete 
vysv�tlit pro�? 
Velmi dlouho jsem nemohl d�lat svoji práci. Od 
roku 1966 jsem ale mohl tisknout a podílel jsem se 
dokonce na natá�ení n�kolika dokumentárních 
film�. Po 21. srpnu jsem si ale uv�domil, že to už 
nep�jde. Navíc už v lednu 1968 jsem dostal stipen-
dium a vízum do Norska. Rok p�ed tím jsem totiž v 
univerzitní knihovn� našel životopis Edvarda Grie-
ga, který napsal Josef Bohuslav Foerster. Šlo p�i-
tom o první Griegovu biografii v�bec. Nory to ne-
smírn� p�ekvapilo a pozvali m�, abych to téma pro 
n� zpracoval. V lednu 1968 se mi ale pochopiteln� 
necht�lo do Norska jet. Ne snad kv�li zim�, ale v 
�eskoslovensku náhle skon�ila cenzura. Po srpnu 

Ladislav �ezní�ek na fotografii  
Josefa Koudelky z roku 1968 
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jsem si na stipendium vzpomn�l a 7. listopadu, na 
„slavné“ výro�í �íjnové revoluce, odjel. V roce 1970 
mi z Prahy p�išlo upozorn�ní, že se nezákonn� zdr-
žuji v zahrani�í a mám se vrátit. Napsal jsem dob-
romysln� zpátky, že ješt� nejsem hotov s prací na 
Griegovi, ale oni mi na to odpov�d�li jen to, že jsem 
dostal tolik a tolik za nezákonné zdržování se v 
cizin�. Kolik to bylo, si už ale nepamatuji. 

Jak vás v Norsku p�ijali? 
Už v Praze jsem dostal kontakt na paní Annu Kva-
pilovou, která mi okamžit� sehnala ubytování v 
jedné rodin� a také zam�stnání, protože v Norsku 
vedla odbo�ku vysokého komisa�e OSN pro uprch-
líky, která se v p�ekladu jmenovala Norsko-
�eskoslovenský vzájemn� pomocný spolek. Anna 
Kvapilová pat�ila mezi nejbližší spolupracovnice 
Milady Horákové a podobn� jako dalším lidem z 
jejího okolí jí šlo hlavn� o to, aby se národ dál vyví-
jel v Masarykov� duchu. Pro mne bylo nesmírné 
obohacení potkat tuto dámu s vysokým morálním 
kreditem. 

M�žete popsat, co Anna Kvapilová pro emi-
graci d�lala? 
Organizovala kulturní akce pro emigranty z �esko-
slovenska. M�l jsem to št�stí, že jsem se mohl zú-
�astnit její práce pro d�ti. Anna Kvapilová totiž 
každý rok po�ádala prázdninovou školu pro d�ti 
uprchlík� z �eskoslovenska. Tím ale její práce ne-
kon�ila. Zajiš�ovala jazykové kurzy pro emigranty a 

v Norsku vybudovala knihovnu �eské a slovenské 
literatury. Byly tam slabiká�e pro d�ti, spisy Masa-
ryka a Beneše a hlavn� beletrie. Krom� toho ale 
osobn� pomohla �ad� jednotlivých emigrant�. Se-
hnala jim byt, práci nebo ob�anství, což byl p�ípad i 
n�kolika známých hokejist�-emigrant�. 

Jak Norové �eskoslovenskou emigraci p�ija-
li? 
Norové nás obrovsky podporovali a to v dob�, než 
se z Norska stala bohatá ropná zem�. Velkou záslu-
hu na tom m�la Anna Kvapilová, která byla za vál-
ky zav�ená v Ravensbrücku s 56 norskými ženami. 
To jí pak v Norsku po roce 1948 otev�elo dve�e, 
protože ty ženy získaly významná postavení. Dostá-
vali jsme peníze, ale �asto také potraviny. Jedna 
továrna nám t�eba dala 20 tisíc olejovek. Jindy 
jsme zase p�ivezli 30 pytl� mouky, ze kterých se 
pekly kolá�e pro �eské d�ti. Charakteristické je, že 
Anna Kvapilová na sebe v�bec nemyslela. Jejím 
výborným p�ítelem byl starosta Osla Albert Nor-
dengen, p�esto spolu s p�ítelkyní bydlela v malé 
garsonce. O peníze nebo zisk jí nešlo. Také po sob� 
zanechala minimum v�cí – auto a pár korun, ale 
ovšem obrovské množství materiál�. Ty nyní spra-
vuje knihovna Libri prohibiti a p�ipravuje o Ann� 
Kvapilové monografii. 
 
 

Josef Koudelka p�ed svými fotografiemi  
ze srpnové invaze, foto �tk 
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CENY GRATIAS AGIT 2008  
Milena Štráfeldová, Radio Praha 
Libuše Müllerová dává možnost �eským vý-
tvarník�m vystavovat ve své galerii v Koda-
ni. 

V pátek 3. �íjna 2008 ud�lil ministr zahrani�-
ních v�cí Karel Schwarzenberg letošní ceny Gratias 
agit. Tyto ceny se p�edávají každoro�n� za ší�ení 
dobrého jména �eské republiky ve sv�t� a dosud je 
získalo více než 160 laureát�. Jsou mezi nimi bohe-
misté, u�itelé, um�lci, v�dci i podnikatelé, ale i 
desítky �eských krajan� a exulant�. K letošním 
nositel�m pat�í i Libuše Müllerová z Dánska. Už 
�ty�icet let se v�nuje práci pro uprchlíky, zabývá se 
ochranou lidských práv, propaguje ale také �eskou 
kulturu a v její galerii Shambala v Kodani vystavují 
své práce �eští i zahrani�ní um�lci. V rozhovoru 
pro krajanskou rubriku se zmínila i o �eších žijí-
cích v Dánsku. 

Jaká byla situace �eských uprchlík� v Dán-
sku v dobách, kdy jste jim t�eba i vy sama 
mohla pomáhat v jejich za�átcích? 
M�že se �íct, že �eši p�išli v dob�, kdy je byla mož-
nost velice rychle umístit na pracovní trh. Tehdy 
ješt� dánská uprchlická organizace nebyla p�ipra-
vena na to, aby se pomáhalo dlouhodob�. Pomohlo 
se ale tím, že se zpo�átku našla práce, a pak, i když 
to nebyla práce v oboru, byla možnost, aby se kaž-
dý za�ídil podle svého. Pracovní trh tehdy nebyl tak 
nep�íznivý jako pozd�ji. 

Pokud ale vím, tak �eši víc než tohle nepo-
t�ebovali. Sta�ilo, aby dostali práci, a pak už 
byli schopni se o sebe postarat sami. 
Práv� tak. Um�li se o sebe postarat sami. A spousta 
�ech�, kte�í tam z�stali a mají tam rodiny, je to 
vlastn� už další generace, jsou velice dob�e situová-
ni a žijí velice dob�e. 

Taková situace mezi �eskými exulanty je v 
podstat� všude na Západ�. Nicmén� byly 
tam i problematické p�ípady? 
Samoz�ejm�, protože je jedno, ze které zem� lidé 
p�icházejí – jsme r�zní a jsou r�zné potíže. A� už 
proto, že se �lov�k nem�že sblížit a p�izp�sobit té 
nové zemi, kam se dostal, nebo že byly možná jiné 
požadavky a jiná o�ekávání. Hodn� �eských exu-
lant� odjelo dál, do Kanady, do Austrálie, nebo se 
také vrátili dom�, protože tam to znali lépe než v 
Dánsku. 

Jaké akce vlastn� na �eském velvyslanectví 
v Dánsku probíhají? 
Já bych �ekla, že všichni velvyslanci, které jsem 

tam zažila od r. 1990, toho ud�lali spoustu. �eské 
dny, které byly letos v únoru a v b�eznu, byly fan-
tastickým úsp�chem, protože se pro jednou nesou-
st�edily jenom na kulturu, ale byla tam i rozvojová 
�ást. Byla možnost vid�t, jak prosperují �eské pivo-
vary, koda�ská Hlavní knihovna byla zapojena s 
výstavou Pressfoto. Lidem se to strašn� moc líbilo, 
takže �esko se opravdu Kodani p�iblížilo velice 
krásn�. 

Je pro �echy i n�jaké neoficiální centrum, 
kde by se mohli potkávat krom� �eské am-
basády? 
To vám nepovím. Vím, že se setkávají na vyslanec-
tví, jinak jsou ale samoz�ejm� r�zné soukromé 
kroužky. Já sama se musím p�iznat, že d�íve jsem 
byla velice aktivní v �eském spolku, ale také už 
nejsem. Láska k tomu �eskému je tam po�ád, m�la 
jsem ale také lásku pro svou práci, rozší�enou na 
jiné zem�. To znamená, že když �lov�k chce být 
aktivní v širším m��ítku, není �asu na setkávání 
tolik. 

Nicmén� �eský spolek tak pracoval a pracu-
je? 
�eský spolek byl d�íve velice silný. Pracuje stále, 
te	 ale spíš na kulturn� sociálním poli, protože ta 
politická složka už není d�ležitá. Je to spíš spole-
�enská akce, hrdost na to být �echem a jednou za 
�as se p�i r�zných p�íležitostech vid�t. 

11. �íjna 2008 

Celý rozhovor Mileny Štráfeldové z Radia Praha 
s Libuší Müllerovou naleznete na našich stránkách 
nebo na www.radio.cz/cz/clanek/109199 

cena Gratias Agit 
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JAK SE DA�Í �ECH�M VE ŠVÉDSKU 
Michal Popelka, HN-Exportér 

Kdo vejde, nedokáže odolat. Jen t�žko se p�í-
chozí vzep�e podbíziv� se tvá�ícím stovkám kalorií 
v podob� zákusk� a zmrzliny. Jen málokdo tuší, že 
„Ice cream cafe“ pod výv�sním štítem Fructus, kam 
m�že ke stolk�m usednout kolem t�iceti host�, 
pat�í ve švédském Göteborgu �ech�m. Blanka a 
Rudolf Hlinkovi, žijící už p�knou �ádku let v této 
severské �ásti sv�ta, m�li zkušenosti už z Prahy. 
Díky nim se dokázali v zasn�žené krajin� prosadit, 
t�eba práv� báje�nou zmrzlinou. Nyní se svým pro-
sperujícím „sladkým“ byznysem pat�í mezi úsp�šné 
podnikatele. „Máme stále co d�lat, kalendá� mám 
nap�chovaný sch�zkami,“ souhlasí Blanka Hlinko-
vá. 

Na svou vlast však oba nezapomn�li. „P�i každé 
vhodné p�íležitosti propagují �esko,“ �íká spokoje-
n� göteborský konzul Antonín Petr. „Když se zde 
t�eba prezentují kraje a �eské firmy a vystupují zde 
se svými výrobky, neváhají propaga�ní akci spon-
zorovat,“ dodává. 

Hlinkovi samoz�ejm� nejsou jediní, kte�í se v 
nejv�tší skandinávské zemi dokázali uplatnit. Když 
místní obyvatel zasedne u št�drého švédského stolu 
(smörgasbord), pak si zajisté pochutná na naklá-
dané zelenin�, studených omá�kách nebo ke�upu 
zna�ky Felix. Moc se ovšem neví, že Herbert Felix 
pocházel z �eskoslovenska, v roce 1939 emigroval a 
o p�t let pozd�ji se zú�astnil operace v Normandii. 
Ve Švédsku pak založil impérium, které nyní ovlá-
dá rozhodující segment tamního potraviná�ského 
sektoru. Herbert Felix, který zem�el v roce 1973, po 
sob� zanechal prosperující firmu, sahající do dal-
ších deseti zemí, v�etn� tuzemska. 

Celkov� se podle Švédského statistického ú�adu 
usadilo v zemi tém�� sedm a p�l tisíce �ech�. 
Zna�ná �ást z nich se dokázala prosadit jako podni-
katelé nebo ve státní správ�. „�eši pat�í k národ-
nostem, které ve Švédsku nejvíc usp�ly. Jsou to 
v�tšinou intelektuálové,“ vysv�tluje bývalá velvy-
slankyn� �eské republiky ve Stockholmu Marie 
Chatardová. 

Ve Skandinávii nežijí jen starší generace �ech�. 
V devadesátých letech se na severu objevili také 
novousedlíci, i když jich je o poznání mén�. „Vedu 
už dva roky firmu, která nabízí ekonomické vzd�lá-
vání. P�itom p�sobím ve stockholmském Centru 
pro finan�ní analýzu a oce�ování akcií,“ vypráví 
Kate�ina Hellströmová. Cizinec se ale podle ní pro-
sazuje v byznysu dost t�žce: „Aby m�l �lov�k n�ja-
kou šanci, musí být lepší než Švédové,“ odhaluje 

recept na úsp�ch a dodává, že každý p�íchozí musí 
po�ítat se severských charakterem, tedy odm��e-
ností v��i cizinc�m. 

„Jsou v��i cizinc�m skute�n� dost podezíraví – 
v takových chvílích jako by se sebou byli spokojeni 
až p�íliš. Zvláš� vid�t je to na pracovním trhu, kde 
imigranti t�žce hledají uplatn�ní. Našt�stí je �ada 
t�ch, kte�í lidi nehodnotí podle barvy k�že nebo 
osobních doklad�, ale ve smyslu lidských hodnot a 
nadstátních kritérií,“ d�lí se o vlastní zkušenost 
Tomáš Sniego�, který jako vysokoškolský u�itel 
p�ednáší historii a v zemi p�sobí jako dlouholetý 
dopisovatel agentury �TK. 

Ur�itá odm��enost Švéd� by se však nem�la 
chápat jako netolerance. Tamní spole�nost je nao-
pak velmi tolerantní. „Prakticky v každé t�íd� na-
jdete alespo� jedno dít� �erné nebo žluté barvy 
k�že. Jde hlavn� o p�ist�hovalce z Asie a Afriky. 
Tolerantnost v��i imigrant�m je tu skute�n� maxi-
mální, i když i ve Švédsku existují extremistické 
skupiny, které se chovají rasisticky,“ tvrdí p�ekla-
datel Zbyn�k �erník. 

Výše zmín�ná odm��enost pon�kud znesnad-
�uje úsilí „zapadnout“ mezi místní. T�eba i proto, 
že �eši byli ješt� donedávna vnímáni jako sou�ást 
jakési sm�sice cizích národ� z východu. „Poprvé 
jsem byl ve Švédsku v roce 1976 a lidé, s nimiž jsem 
tenkrát mluvil, si nás tradi�n� pletli s Jugoslávci. 
Dokonce i vzd�lanci a zcestovalí lidé. Dnes si nás 
už nepomýlí. Netroufám si tvrdit, že každý je scho-
pen na map� ukázat, kde naše zemi�ka leží, ale 
ur�it� v�dí, kdo jsme,“ �íká Michael Stanovský, 
šéfredaktor �asopisu Severské listy. Svá slova do-
kládá zkušenostmi z nedávné výpravy na sever: 
„Dost m� p�ekvapilo, že zhruba polovi�ka Švéd�, se 
kterými jsem mluvil, u nás bu	 už byla, nebo se do 
�eska chystá. Švédy zase p�ekvapuje, že naše život-
ní úrove� je srovnatelná s Evropou. Ješt� p�ed dva-
ceti lety si v�tšinou mysleli, že je u nás h�� než v 
rozvojové Africe“. 

18. prosince 2003 

�ást �lánku uve�ejn�ného v HN – Exporter v�no-
vaného Švédsku 
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kultura 

BERGMANIÁDA 
Zbyn�k �erník 
P�i vyslovení jména Ingmara Bergmana si 
obvykle p�edstavujeme um�lce pohroužené-
ho do vlastního sv�ta a pon�kud odtrženého 
od reality. Pravý opak je však pravdou. 

Švédský mág m�l nemalý obchodní talent a 
nikdy neskrýval, že mu velmi záleží na tom, aby 
jeho filmy a divadelní inscenace byly úsp�šné a 
chodilo na n� co nejvíc lidí. Už když nap�íklad za-
mlada v M�stském divadle v Malmö nastudoval 
Peer Gynta s Maxem von Sydowem v hlavní roli, 
neopomn�l sladit p�edstavení s jízdním �ádem tak, 
aby p�espolní diváci stihli poslední p�ím�stský 
vlak. 

S trochou cyni�nosti bychom ho proto mohli 
podez�ívat, že si snad pe�liv� na�asoval a zrežíroval 
i vlastní smrt. Když totiž loni v lét� zem�el, propuk-
la bergmanománie, která letos plynule p�ejde 
v oslavy jeho nedožitých devadesátin, p�ipadajících 
na 14. �ervence. Na nedostatek pozornosti odborné 
i laické ve�ejnosti si Bergman nem�že st�žovat ani 
v nebi: jeho podobizna se dostala na nové švédské 
známky, byly po n�m pojmenovány ulice a nám�stí 
ve Stockholmu i dalších švédských m�stech, na 
jeho po�est se po�ádají filmové a divadelní festiva-
ly, jeho filmová díla se prodávají na DVD, reeditují 
se jeho scéná�e, filmové povídky a memoáry. 

A také vycházejí díla o Bergmanovi. Za mnohé 
jiné jmenujme luxusní publikaci p�ipravovanou 
n�meckým nakladatelstvím Taschen, obsahující 
krom� tisícovky fotografií portrét, který napsal 
herec Erland Josephson, Mistr�v v�rný p�ítel a 
spolupracovník, �i nové vydání knihy nemén� v�r-
né spolupracovnice Katinky Faragó, která po Berg-
manov� um�leckém boku strávila t�icet let a podí-
lela se na vzniku dvacítky jeho film�. Patrn� nejzá-
sadn�jší nové dílo spat�ilo sv�tlo sv�ta p�ed n�koli-
ka týdny: jmenuje se Chu	 a démoni a jeho auto-
rem je spisovatel, dramatik a esejista Mikael 
Timm. 

Navzdory množství jiných švédských i zahrani�-
ních titul� zabývajících se bergmanovskou proble-
matikou je Timmova šestisetstránková kniha první 
zcela vy�erpávající a úplnou monografií o život� a 
díle velkého Švéda. Je zde o n�m opravdu vše, od 
jeho film�, �inoherních a operních inscenací p�es 
proslulou hereckou stáj až po �etné milenky, man-
želky a d�ti. Kniha navíc obsahuje �adu soukro-
mých dopis�, poznámek, nepublikovaných text� a 
dalších dosud neprozkoumaných archivních mate-
riál�. Výsledkem je obraz Bergmana jako superak-
tivního a superagilního �lov�ka, který nikdy nepo-
levoval ve svém um�leckém úsilí a v okamžiku, kdy 
se konala premiéra n�jakého jeho filmu nebo diva-
delního p�edstavení, se vždy v myšlenkách zabýval 
už dalším projektem. Proto také pro n�j p�i �tení 
recenzí, „bylo to, co se psalo ve (švédských) ve�er-
nících, d�ležit�jší než to, co se (pozd�ji) objevilo v 
New York Times.“ 

I p�es zna�ný rozsah své knihy se Timm n�kte-
rých stránek Bergmanovy osobnosti dotýká jen 
letmo a ne vždy m�že jít zcela do hloubky. Chu	 a 
démony lze proto považovat za svého druhu p�íru�-
ku, úvod do dalšího bergmanovského studia. 
V každém p�ípad� jde o p�íru�ku nanejvýš užite�-
nou. 
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kultura 

STIEG LARSSON – SPORY O D�DICTVÍ 
Zbyn�k �erník 
V posledních letech zažívají renesanci poli-
cejní romány slavné švédské autorské dvoji-
ce Maj Sjöwallová – Per Wahlöö. Vycházejí 
jak v Evrop�, �esko nevyjímaje, tak v Ame-
rice, tam dokonce s novými p�edmluvami 
významných sv�tových detektivká��. 

Ve stopách Sjöwallové a Wahlööho úsp�šn� 
krá�ejí jejich mladší krajané, jako nap�íklad ze� 
Ingmara Bergmana Henning Mankell, Åke Ed-
vardsson �i Leif G W Persson: i ti se už definitivn� 
prosadili a sklízejí vav�íny doma i v zahrani�í. Prv-
ní housle v orchestru autor� napínavého žánru 
z�ejm� hraje Stieg Larsson, a to navzdory skute�-
nosti, že roku 2004 p�ed�asn�, v pouhých padesáti 
letech, zem�el. Jeho t�i posmrtn� vydané detektivní 
thrilery jsou totiž nejv�tšími bestsellery poslední 
doby: jejich celkový náklad dosáhl už výše šesti 
milion� a každý den se jich na sv�t� prodá dalších 
šest tisíc výtisk�. První ze t�í svazk�, nazvaný Muži, 
kte�í nenávidí ženy, vyjde letos na podzim také 
�esky. 

Larsson, p�vodn� noviná� a politický aktivista, 
inklinoval v mládí k trockismu, pozd�ji se osobn� 
angažoval v mezinárodních krizích, jako byla ob-
�anská válka v Etiopii �i kurdské osvobozenecké 
hnutí, a inicioval vznik nadace a �asopisu Expo, 
upozor�ujících na rasistické a nacistické organiza-
ce a nebezpe�né tendence ve spole�nosti. Jeho po-
liti�tí odp�rci mu ur�itou dobu hrozili fyzickou 
likvidací, o tu se ale nakonec postaral infarkt. 
Nicmén� ani smrtí všechno zdaleka neskon�ilo, 
spíš naopak: politický konflikt vyst�ídal spor o 
zhruba stopadesátimilionové d�dictví. 

Ú�astníky sporu jsou Larssonova životní part-
nerka Eva Gabrielssonová na stran� jedné a jeho 
otec a bratr na stran� druhé. A�koli zatím nepadl 
definitivní soudní verdikt, zdá se, že Gabrielssono-
vá nezd�dí ani korunu, protože úsp�šný autor si ji 
nesta�il vzít za ženu ani napsat záv�� v její pro-
sp�ch. 

Naproti tomu se nedávno objevila jiná záv��, 
pocházející z roku 1977: tehdy t�iadvacetiletý Lars-
son jí odkázal sv�j majetek, v té dob� ješt� zcela 
zanedbatelný, Komunistickému d�lnickému spolku 
v rodném m�st� Umeå. Tento testament sice nebyl 
notá�sky ov��en, a je tudíž neplatný – a Socialistic-
ká strana, nástupnická organizace Komunistického 
spolku, se navíc nároku na d�dictví dobrovoln� 
vzdala, ale situace i tak z�stala složitá a nejasná. Po 
autorov� smrti se totiž v jeho notebooku našel dal-

ší, �tvrtý, nedokon�ený román. Problém je v tom, 
že i když notebook zatím fyzicky vlastní Larssonova 
partnerka, nárok na n�j a hlavn� na jeho obsah si 
�iní jeho p�íbuzní. Bude tedy asi ješt� n�jakou do-
bu trvat, než rukopis spat�í sv�tlo sv�ta. Vypadá to, 
skoro jako kdyby si spisovatel nedokázal dát pokoj 

D�TI Z BULLERBYNU NA DVD 
Vydavatelství KM Records (spíše známé jako 

Levné knihy) se zapsalo do srdce p�átel kultury Se-
veru již n�kolikrát. Nap�íklad sérií DVD 
s Bergmanovými filmy. Dlužno podotknout, že v�-
bec první DVD po�in Levných knih byla Bergmano-
va Sedmá pe�e	 (Det Sjunde inseglet, 1957). Nikdo 
jsme tehdy p�íliš nedoufal, že zrovna tímto sním-
kem, který je oblíben spíš u znalc�, než 
„spot�ebák�“, si nakladatelství ov��í, zda se vyplatí 
vydávat filmy na DVD za stovku. Ukázalo se, že ano 
a krom� spousty nekvalitní komerce, která se bo-
hužel prodává nejlépe, naleznete na pultech Lev-
ných knih celou �adu kvalitních filmových titul�, 
nap�íklad již zmi�ovanou tém�� desítku Bergma-
n�. 

V t�chto dnech naleznete na pultech prodejen 
Levné knihy i dva tituly pro d�ti – filmy o d�tech 
z Bullerbynu nato�ených na motivy knížek Astrid 
Lindgrenové. Dva disky o d�tech z Bullerbynu jsou 
z nejoblíben�jších film�, které byly nato�eny na 
motivy knížky Astrid Lindgrenové. P�íhody šesti 
kamarád� jsou vypráv�ny z pohledu Lisy, která nás 
seznámí se svými sourozenci Lassem a Bossem a s 
kamarády Ollem, Annou a Brittou. Všichni jsou z 
malé švédské vesni�ky, kde stojí jen t�i statky vese-
lých d�tí. Strávíme s d�tmi jaro s ko�átky, léto s 
prázdninami, podzim se školou a zimu s váno�ními 
svátky. A protože jsou to p�íb�hy, které v r�zných 
podobách m�že zažít každé dít�, t�ší se stále neutu-
chajícímu zájmu malých i velkých divák� na celém 
sv�t�. 

 
D�ti z Bullerbynu, režie: Lasse Hallström, 
DVD, cena 49 K� 
Návrat d�tí z Bullerbynu, režie: Lasse Hall-
ström, DVD, cena 49 K�, 
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CINEMART UVÁDÍ FILM UKRUTN� Š�ASTNI 
-red- 
Vít�zný film z 43. MFF v Karlových Varech 
Ukrutn� š�astni m�l sv�tovou distribu�ní 
premiéru 2. �íjna 2008 v �eských kinech. 

Dánský film režiséra Henrika Rubena Genze, 
který letos na MFF v Karlových Varech získal K�iš-
�álový globus pro nejlepší film. Jde o groteskn� 
lad�ný p�íb�h mladého policisty, který p�ijíždí z 
velkom�sta na osi�elý zapadákov, kde se musí p�i-
zp�sobit podivínskému zp�sobu života místních 
obyvatel. Zdánliv� ospalé m�ste�ko ale skrývá v 
okolních mo�álech �adu temných tajemství. Film 
p�ipomíná svou stylizací, temnou atmosférou a 
smyslem pro �erný humor nejlepší filmy brat�í 
Coen�. Policista Robert je za trest p�evelen z Koda-
n� do odlehlé vesnice v Jutsku obklopené mo�ály. 
Od první chvíle je jasné, že tady se mnoho dít ne-
bude. Na pohled oby�ejní obyvatelé vesnice mají 
však svá temná tajemství, která p�ed nov� p�íchozí 
„rukou zákona“ pe�liv� skrývají. Robert zpo�átku 
zachovává p�i �ešení p�estupk� postup „podle p�í-
ru�ky“… což jde místním obyvatel�m po�ádn� na 
nervy. Brzy ale i on pochopí, že je jednodušší zlod�-

je po�ádn� ude�it než si jeho p�estupek zapsat do 
bloku… co na tom, že je to ješt� dít�. Nez�stane 
však pouze u toho… Brzy dojde ve vesnici k první 
vražd�. Pachatele Robert zná až nebezpe�n� dob�e. 

Um�lecká �editelka MFF Karlovy Vary Eva Zao-
ralová �íká o výb�ru filmu do sout�že: „Už první 
Genz�v film �í
an nadchl mne i mé spolupracov-
níky a t�ebaže na první pohled je film Ukrutn� 
š�astni nato�en v naprosto jiném žánru, vyzna�uje 
ho podobná sm�sice ironického humoru a skepse, v 
níž ale nechybí pochopení pro lidské slabosti. Ani v 
tomto p�ípad� jsme proto neváhali s p�ijetím filmu 
do hlavní sout�že, a jak se ukázalo, i festivalovým 
divák�m i mezinárodní porot� se zdál pozoruhod-
ný.“ 

Film byl první akvizicí na letošním karlovar-
ském filmovém festivalu. Vedoucí Film Industry 
odd�lení Andrea Szczuková k tomu dodává: „Film 
Ukrutn� š	astni vyvolal už b�hem svého uvedení 
na festivalu, kde m�l sv�tovou premiéru, velký zá-
jem distributor� a zástupc� filmových festival� z 
celého sv�ta. Poté, co získal hlavní cenu, byla spo-
le�nost vlastnící práva k filmu kontaktována desít-
kami distribu�ních spole�ností. Film tak bude v 

kultura 
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následujících m�sících uveden nejen v kinech �es-
ké republiky a Dánska, ale také v Polsku, na Slo-
vensku, v zemích Beneluxu, ve Spojených státech, 
Špan�lsku a dalších zemích“. 

„Strohý scéná� pouze na�rtne situaci, postavy a 
jejich základní pohnutky n�kolika �rty jako trámy v 
prostoru, který pak m�že divák zapl�ovat svou 
p�edstavivostí a filmovou zkušeností. A jak vyprá-
v�ní postupuje, každá z hlavních postav za�ne pro 
své �iny mít dva až t�i r�zné motivy. Je na divákovi, 
aby si mezi nimi vybral,“ píše ve své recenzi na 
stránkách Lidových novin Vojt�ch Rynda. „Taková 
benevolence ze strany tv�rce bývá vzácná. Místo 
toho, aby režisér a spoluautor scéná�e Henrik Ru-
ben Genz vedl publikum za ru�i�ku, ponechává 
volné pole výkladu a soust�edí se radši na vykresle-
ní tíživé atmosféry komunity, kde platí odv�ké po-
�ádky, v hospod� má každý své p�id�lené místo, 
ponožky se na š��ru v�sí pouze jediným zp�sobem 
a Robert�v elektrický zubní kartá�ek tam zapadne 
jako splachovací záchod do 14. století. Zdánlivou 
úspornost filmu, v n�mž existuje pouze hrstka lo-
kací v�etn� zlov�stného mo�álu, rozši�ují nenápad-
né, ale o to ú�inn�jší metafory. Není lepší poetická 
zkratka pro domácí násilí než záb�r, v n�mž Robert 
namí�í pistoli na ko�ku a ona se lísav� ot�e o její 
hlave�.“ 

kultura 

Premiéra snímku v Dánsku se uskute�ní až 24. 
�íjna 2008 a �eští diváci tak m�li mimo�ádnou p�í-
ležitost vid�t film v kinech ve sv�tovém prvenství, 
d�íve než Dánové. To je jeden z d�vod�, pro� uve-
dení filmu podpo�ilo Divadlo Na zábradlí, které se 
programov� zam��uje na uvád�ní her v �eské �i 
sv�tové premié�e. „V Divadle Na zábradlí víme, 
kolik úsilí je zapot�ebí k uvedení sv�tové premiéry. 
Film Ukrutn� š	astni je senza�n� vypointovaný 
p�íb�h s notnou dávkou �erného humoru a výte�-
nými hereckými výkony. Takže bezpochyby za tu 
námahu stojí. Po zhlédnutí jsem byla skute�n� 
š�astná, že se takové snímky to�í. A� se filmu 
Ukrutn� š	astni a Cinemartu da�í!“, �íká dramatur-
gyn� divadla Ivana Slámová. 

Distribu�ní spole�nost Cinemart pokra�uje 
snímkem Ukrutn� š	astni v tradici uvád�ní skandi-
návských film�. Do �eských kin již p�ivedl více než 
20 snímk� severských kinematografií. Mimo profi-
l� slavných režisérských osobností F. T. Friðrikss-
ona nebo Akiho Kaurismäkiho uvedl do kin snímky 
debutant� z Islandu, Dánska, Švédska nebo napo-
sledy z Norska film Kurz negativního myšlení reži-
séra Bårda Breiena. 
 
podle tiskové zprávy a informací na internetových 
stránkách www.cinemart.cz  
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FILM „MAMMA MIA“ ROZPOUTAL V RAKOUSKU ABBAMÁNII  
Jaroslav Knot, Víde	
V pátek 18. �ervence 2008 se ve Vídni kona-
la slavnostní rakouská premiéra filmu 
„Mamma mia – the Movie“ (n�mecká verze 
„Mamma mia – Der Film“), jehož p�edlo-
hou se stal dnes již legendární sv�toznámý 
muzikál stejného jména.  

Všechna rakouská média, a� již ta seriózní jako 
nap�. Der Standard, Kurier �i Die Presse nebo 
bulvární Neue Kronen Zeitung a Österreich v�no-
vala výše zmín�nému kulturnímu po�inu zna�nou 
pozornost. Vedle vesm�s velmi pozitivního hodno-
cení kritiky na herecké a p�vecké výkony hlavních 
protagonist� – hollywoodských hv�zd Meryl Stree-
pové a ex-Bonda Pierce Brosnana, se rakouští žur-
nalisté zam��ili na hlavní klí� úsp�chu muzikálu i 
filmu – písn� skupiny ABBA, jakož i osudy jejích 
�len�. V této souvislosti lze uvést, že velmi pozorn� 
byly v Rakousku sledovány ob� dv� hlavní sv�tové 
premiéry filmu, tj. jak londýnská, ale p�edevším ta 
stockholmská, kde se �lenové Abby po dlouhých 26 
letech poprvé spole�n� objevili na ve�ejnosti. 

O tom, že je ABBA u našich jižních soused� 
po�ád nesmírn� populární nap�í� genera�ním 
spektrem, sv�d�í rozsah doprovodných akcí 
k oficiální rakouské premié�e. Nap�íklad oblíbená 
víde�ská rozhlasová stanice Arabella nabízela pra-

videln� každé ráno svým poslucha��m, že když 
dokáží zazpívat na melodie slavných hit� Abby 
alespo� �ást originálního textu, obdrží dv� vstu-
penky na premiéru filmu. Zájem byl po skon�ení 
akce dle vyjád�ení moderátor� stanice obrovský a 
podle zkušenosti autora �lánku byla ohromující i 
znalost text�. No schváln� si to zkuste zpívat v 8:15 
zpam�ti text Dancing Queen do rádia! 

Švédské hudební legend� byly v�novány i speci-
ální p�ílohy. Nejdále šly v daném sm�ru štýrské 
Kleine Zeitung, které otiskly obrovskou fotku �len� 
skupiny ABBA ve známých pestrých kostýmech pro 
skladbu Waterloo na titulní stran� svého vydání 
v den premiéry filmu. Ba co více – kvartetu byla 
v�nována i celá následující dvoustrana. A to v �ase, 
kdy Rakouskem ot�ásá n�kolik finan�ních skandá-
l� a v plném proudu je p�íprava na volební kampa� 
k zá�ijovým parlamentním volbám. Ale možná prá-
v� proto se tito „giganti dobré nálady“, jak hlásá 
nápis nad fotkou Abby ve zmín�ném deníku, t�ší 
zájmu ze strany oby�ejných Rakušan�. A nejen 
jich, nebo� jak uvádí statistika, denn� se v pr�m�ru 
prodá kolem neuv��itelných 3000 zvukových na-
hrávek této veleúsp�šné skupiny. Celou kampa� 
kolem rakouského uvedení filmu Mamma mia vy-
stihl jiný oslavný titulek na adresu skupiny, který je 
n�meckým p�ekladem jejího sv�toznámého hitu – 
Danke für die Musik! 

19.  7.  2008 

kultura 
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Na p�elomu �ervence a srpna letošního roku vyrazila dvou�lenná skupina zástupc� redakce 
na expedici do nejodlehlejších kon�in finského Laponska.  

Zhruba prvních �trnáct dní bylo v�nováno Národnímu parku Urho Kalevy Kekkonena, zbytek potom nejse-
vern�jší finské divo�in� Kaldoaivi, na záv�r dvoudenní trek na jižních b�ezích Sevettijärvi. Také jsme na-
vštívili n�kolik lokalit v tradi�ní oblasti u jezera Inari. 
Zpravodajství a fotografie jsme zasílali, pokud byl signál, prost�ednictvím mobilního telefonu, denn�. Dá se 
nalézt na internetové adrese www.severskelisty.cz/expedice. 
Expedice m�la n�kolik cíl�, jeden z hlavních bylo navštívit kon�iny poblíž finsko-ruských hranic, poznat 
n�které artefakty laponské války a místa boj�, kde n�mecká vojska p�i svém ústupu zanechávala spouš�. 
Navštívili jsme oblast Sevettijärvi, kam se po druhé sv�tové válce p�esídlily n�které rodiny sámského kme-
ne Skolt� (když Rusové zabrali území jejich p�vodního osídlení).  
Toto první první ze série �lánk�, které jsou expedicí inspirovány. 

HISTORIE DOBÝVÁNÍ ZLATA VE FINSKÉM LAPONSKU 
Michael Stanovský
Oficiální historie t�žby zlata ve Finsku se 
datuje od roku 1868, o dva tisíc let pozd�ji 
než ve st�ední a jižní Evrop�, kde již sta�í 
�ímané t�žili zlato. A tak zlatá historie fin-
ského Laponska t�žko m�že sout�žit 
s jinými oblastmi sv�ta, co se tý�e délky do-
bývání. Není také porovnatelná s význam-
n�jšími zlatými hore�kami na sv�t�. Jinde 
to byly i stovky tisíc lidí, kte�í cestovali t�e-
ba i do jiných kontinent� vedeni touhou 
zbohatnout, ve Finském Laponsku se po�ty 
prospektor� po�ítaly na stovky. Zlatá histo-
rie Laponska však má, a	 tak nebo onak, 
ohromný místní význam, urychlovala rozvoj 
severního Finska v r�zných sm�rech po ví-
ce, než sto let. 

IVALOJOKI 
Na ja�e roku 1868 byla do oblasti Ivalojoki vy-

slána oficiální expedice financovaná Senátem. M�la 
prozkoumat a zmapovat �eky Laponska, zda je 
v nich v�bec co hledat. V�dcem expedice byl Johan 
Conrad Lihr, �editel finské Mincovny. 

Za nejvýznamn�jší zjišt�ní této expedice lze 
považovat objev zlata na �ece Ivalojoki v oblasti 
Nulkkamukky. Stalo se tak uprost�ed zá�í 1868 – a 
objev okamžit� vedl ke zlaté hore�ce na Ivalojoki. 
Trvala t�i roky a dob� nejv�tší slávy zde bulo až 
500 hleda�� zlata. 

Vlastní zlatou hore�ku vyprovokovaly nejspíš 
velké nálezy zlata v pozdním lét� roku 1869, kdy 
dva prospekto�i – Jakob Ernst z Oulu a Nils Le-

pistö z Raahe, sta�í mazáci z Kalifornie – nalezli 2 
kg zlata b�hem jednoho týdne. 

Vesnice Kultala (Zlatá vesni�ka) u Ivalojoki 
byla založena v roce 1870 – m�la p�es �ty�icet sta-
vení a sloužila také pro orgány státní správy, které 
zde byly kv�li regulaci hledání a dobývání zlata. 
Ú�edníci vydávali povolení pro hledání zlata, vyku-
povalo se nalezené zlato, centralizovaly se tu poža-
davky na t�žbu. 

Po n�kolika letech však význam Kultaly pomi-
nul a tak na po�átku roku 1880 byl její význam 
p�ehodnocen. Vzniklo tu centrum pro tým u�enc�, 
kte�í studovali severní polární zá�i. V té dob� byla 
zlatá nalezišt� i budovy pronajímány soukromým 
prospektor�m. Dnes jde p�edevším o památkovou 
rezervaci starých budov. 

V oblasti Hammastunturi (pom�rn� oblíbená 
turistická „divo�ina“, tedy kraj, kam se jezdí na 
treky, ale žádné zna�ené cesty zde neexistují) je 
ješt� n�kolik vícemén� dochovaných „zlatých“ ves-
ni�ek, nap�íklad u potok� Pahaoja a Moberginoja, 
p�ítocích �eky Sotajoki, nebo na Ritakoski. Všechna 
dochovaná stavení nebyla v posledních �ty�iceti 
letech v dobré kondici, ale alespo� n�která z nich 
byla zrestaurována a mnohá z nich slouží nap�íklad 
jako voln� otev�ené sruby pro p�espání treka��. 

LAANILA 
Na po�átku 20. století vzniklo n�kolik prospek-

torských spole�ností zabývajících se vyhledáváním 
a t�žbou zlata. Zejména v oblasti Laanila. Ta leží 
zhruba 3 km na jih od dnešního turistického centra 
v laponské Saariselce, cca 30 km na jih od Ivala. 
Jsou tu dodnes patrné poz�statky po t�žebních 
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pracech. T�žbu zlata tu p�evzaly pr�myslovými 
podniky, jako Prospektor a Kerkela – hornické 
spole�nosti první dekády 20. století, Lapin Kulta 
Oy a Ivalojoki Oy v dvacátých letech a zahrani�ní 
spole�nosti v letech t�icátých. Všechny tyto podni-
ky postupn� skon�ily s t�žbou, mnohdy spole�nosti 
kon�ily bankrotem. Vždy se však na uvoln�ný 
prostor vrhli jednotliví prospekto�i, kte�í bedliv� 
prohledávali každou záto�inu �eky. 

LEMMENJOKI 
Kompenzací nep�íliš dlouho trvající slávy iva-

lojockých naleziš� se zdály být r�zné oblasti regio-
nu Lemmejoki, dnes rozsáhlého národního parku. 
Již v roce 1902 se za�aly ší�it zv�sti, že existují bo-
hatá nalezišt� zlata v této oblasti. Nebylo jednodu-
ché se sem dostat. Ani v dnešní dob�, kdy je národ-
ní park protkán n�kolika cestami v základní oblasti 
a spoustou vyšlapaných stezek v oblasti divoké, 
v dob� kdy existují dobré mapy a r�zné naviga�ní 
systémy, není jednoduché se do této oblasti dostat. 
Zna�ná �ást národního parku je pokryta nepro-
stupnými b�ezovými houštinami, rašeliništi a roz-
sáhlými mok�ady a bažinami v �í�ních korytech. 
P�ed sto lety to byla nep�edstavitelná divo�ina. 

A tak se tu zlato za�alo t�žit až ve �ty�icátých 
letech. Ve stejné dob� byly objeveny zlaté claimy i 
v oblasti lépe p�ístupné Tankavaary. Zv�sti o boha-
tých nalezištích sem p�ilákaly tucty lidí toužících 
zbohatnout, ale žádné velké nálezy se zde nekonaly, 
a tak nalezišt� byla po druhé sv�tové válce pozapo-
menuta. 

Nejv�tší boom zažila oblast �eky Lemmenjoki 
ve �ty�icátých letech, když t�i brat�i Ranttilové, 
Niilo, Uula a Veikko, našli zlato na dolním toku 
�í�ky Morgamoja (léto roku 1945). Dodnes je tu 
n�kolik d�ev�ných budov, které tuto slavnou dobu 
p�ipomínají. V roce 1946 brat�i Jomppanenové 
(dnes velmi široký a bohatý rod Sám� obývajících 
tuto oblast), Niilo a Raumala – a pár dalších pro-
spektor� p�išlo zkusit jejich št�stí. M�li je všichni. 
Zprávy o zlat� se za�aly ší�it a tak za�alo z�ejm� 
nejslavn�jší a zárove� zlaté opojení v Laponsku. Na 
p�elomu �ty�icátých a padesátých let zde byly vybu-
dovány dv� letištní dráhy na vrcholcích kopc� 
Jakalapaa a Matiniiskonpalo, dodnes je m�žete 
najít vyzna�ené na turistických mapách. Letišt� 
m�ly usnadnit dopravu k zlatých nalezištím. Letišt� 
jsou i v dnešní dob� oficiáln� evidována a slouží 
k malému leteckému provozu v lét�. 

TANKAVAARA 
Oblast Tankavaary se nalézá u dnešní hlavní 

„arktické“ silnice, asi 80 km na jih od Ivala. Je tu 
velké zlatokopecké muzeum, po�ádají se zde mis-
trovství sv�ta v rýžování zlata Gold Panning Fin-
nish Open (letos od 8. do 10. srpna 2008). 

Zlato zde bylo nalezeno místním Sámem Asla-
kem Peltovuomou z blízké vesnice Purnumukka v 
roce 1934. Prý vid�l zátoku Hopiaoja ve snu. 
Nejd�íve zde zlato dobývali jen vesni�ané. Pozd�ji 
vznikly i velké projekty, nap�íklad Werner Thiede 
plánoval zde otev�ít velký zlatý d�l. Nikdy se mu to 
nepoda�ilo, nicmén� jeho vila v Tankavaa�e stále 
ješt� stojí. 

DALŠÍ OBLASTI 
Na poz�statky t�žby zlata m�žete ve finském 

Laponsku narazit na mnoha místech. Nap�íklad u 
�eky Suomujoki, která protéká skrz národní park 
Urho Kekkonena do Ruska, byla zlatá nalezišt�. 
Dnes na míst� zvaném Suomun Ruoktu (Domov na 
�ece Suomu) naleznete již jen p�kn� opravenou 
starou zlatokopeckou saunu. Je to technická pa-
mátka, je voln� otev�ená a každý, kdo jde okolo, 
v ní m�že p�espat. Byla p�vodn� postavena v roce 
1935 pro vojenské hlídky, pak loužila zlatokop�m 
jako sauna a za druhé sv�tové války byla využívána 
op�t k vojenským ú�el�m,  jako strážní srub a poz-
d�ji i pro ubytování voják�. 

Kdysi zde byly dva zlatokopecké tábory – Terä-
väpää a Tylppäpää, ale asi o 400 m dále. Tábory se 
však nedochovaly, pouze tato sauna. Dnes poslední 
dochovaná budova za války zna�n� zchátrala, první 
opravy se za�aly d�lat až v srpnu 1947 partou d�lní-
k� pod vedením Jonne Saastamoinena, nejd�leži-
t�jší opravy byly dokon�eny v �ervnu 1948. Od 
sedmdesátých let 20. století pat�í budova do sou-
boru technických památek a jako taková je i chrá-
n�na. 

Míst, kde v této oblasti byly zaznamenány po-
kusy rýžovat zlato, je nepochybn� více, velkého 
významu však nikdy nenabyly, nebo se o tom dnes 
p�íliš nehovo�í. V dnešní dob� se totiž více propa-
gují oblasti dob�e p�ístupné, protože jsou lépe ko-
mer�n� využitelné. 

Ale zlata je v Laponsku ješt� hodn�. 
A tak, až pojedete do finského Laponska, stavte 

se alespo� v muzeu v Tankavaa�e. Každé ráno do 
zdejšího potoka rozhodí pár šupinek zlata a 
„zlatachtiví“ návšt�vníci si je mohou za pár euro 
pokusit vyrýžovat zp�t. 
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ZLATÉ NUGETY A ODVRÁCENÁ STRANA ZLATOKOPECTVÍ 
Michael Stanovský 

Finský deník Kaleva v pátek 11. �ervence 
2008 referoval o nálezu zlatého nuggetu o 
váze 113 gram� v povodí �eky Lemmenjoki. 
Š�astný nálezce Raimo Kanamäki �íká, že je 
jeden z nejt�žších, který se objevil v posled-
ních deseti letech. Cena je odhadována na 
30 000 €. 

Šanci uvid�t p�kný nugget ve volné p�íro-
d� asi oby�ejný návšt�vník Finska nemá. Mohl 
si to však vynahradit v muzeu Finské banky, 
kde byl k vid�ní nejv�tší valoun zlata, který 
byl ve Finsku kdy nalezen. Jmenuje se Aleksi a 
byl nalezen roku 1910 v katastru obce Laanila 
poblíž Inari v Laponsku. Nugget byl pojmeno-
ván po svém nálezci Aleksovi Kiviniemi, váží 
385 gram� a delší strana m��í 57 mm. 

Koncem dvacátého století jsem v Lemme-
njoki potkával party h�motných Fin� vybave-
ných krumpá�i a velkými pánvemi, kte�í sem 
jezdili zlato rýžovat spíš ze sportu a na prázd-
niny. V poslední dob� se však obnovila i pr�-
myslová t�žba. Zna�ená stezka vedoucí par-
kem byla odklon�na, turisté tedy nic nevidí – 
až na to, že n�které potoky jsou podez�ele 
siln� zakaleny žlutohn�dým jílem. 

Správ� národního parku, lesnímu institutu 
Metsähallitus, z�ejm� míra p�etekla a za�al 
„�ád�ní“ zlatokop� omezovat. Ve Finsku je 
b�žn� zakázáno v národních parcích provozo-
vat komer�ní �innost. Výjimek 
moc není. Ale v Lemmenjokki, 
kde je globáln� chrán�n spíš 
celkový ráz krajiny s tradi�ní 
�inností, soba�ením a ryba�e-
ním – se zlatokopectví tp�lo. 
Za�átkem prázdnin jsme se ve 
finském deníku Helsingin Sa-
nomat mohli do�íst, že všichni 
dnešní zlatokopové budou tvrd� 
stíháni i za používání lehké 
techniky (terénní motorové 
�ty�kolky aj.) mimo oblast 
Miessijoki, která je dnes bohu-
žel už hrozn� rozrytou strou-
hou. Tu ochraná�i už asi vzdali, 
zbytek parku by rádi ochránili. 
Firmy dobývající zlato však 
n�jaká ochrana p�írody p�íliš 
nezajímá. 

28tunové  rypadlo v Miessijoelle v Lemmenjoki, foto HS.fi 

 

nejv�tší fnský nugget Aleksi, foto archiv 

údolí �eky Miessijohky (Miessijoki) ozna�eno hv�zdou 



24 

severské listy 3/2008 

cestujeme 

VIKINSKÉ MUZEUM V BORGU  
text a foto Marianna Gorro	ová 
Vikinské muzeum v Borgu, to je kolébka 
do minulosti lofotského souostroví. 

Roku 1981 oral norský farmá� Frik Harald 
Bjerkli o n�co hloub�ji na polích dnes malé 
vesni�ky Borg o pouhých 400 obyvatelích a 
našel tam p�du pon�kud tmavší nežli její okolí. 
Když poté amatérský archeolog Kare Ringstad 
objevil sklen�né korále a zbytky francouzské 
keramiky, jednalo se o skute�n� unikátní ná-
lez. Roku 1983 za�aly vykopávky a do roku 
1989 bylo území d�kladn� zkoumáno. Výsled-
kem bylo objevení základ� nejspíše nejv�tšího 
obytného domu z období viking� nejen v Nor-
sku, ale i v celé Evrop�. 

Dle archeologických nález� víme, že se zde 
nejprve v 6. století našeho letopo�tu stával 67 
metrový dlouhý d�m vikinského ná�elníka se 4 
místnostmi, který byl ale o 200 let pozd�ji roz-
ší�en na 5 místností. Tato nová struktura se 
skládala z obytné �tvrti s centrálním ohn�m, 
kde se mimo jiné praktikovala r�zná �emesla 
jako tkaní, výroba bot, zpracování d�eva �i 
sušení ryb. Další místností byla velká hala, ve 
které se odehrávala setkání místních obyvatel. 
Dlouhé lavice a místo pro ohe� nazna�ují, že se 
zde konaly také r�zné oslavy a rituály. Samot-
ný ná�elník a jeho žena sed�li u samostatného 
stolu v severní �ásti místnosti. Pod sloupy, 
které halu podpíraly, se u ná�elnického stolu 
našly zajímavé zlaté desti�ky „gullgubber“. 
Zobrazují mytickou mileneckou dvojici, jež je 
nap�íklad interpretována jako severský b�h 
Frey a obryn� Gerd, �i také jako b�h Odin a 
obryn� Skadi. Vále�ník Olav Tvennumbrúni z 
Lofot pokládá v jedné ze ság boha Odina za 
svého p�edka. Dv�ma menšími místnostmi je 
p�edsí� s hlavním vchodem mezi t�mito dv�-
ma velkými místnostmi a sklad. Poslední míst-
ností byla stáj, kde spolu s asi 50 kusy dobytka 
spali i otroci. Dnes je zde ale výstava artefakt�, 
které se našly na území Borgu �i v p�ilehlém 
okolí. 

D�m byl však okolo roku 900 opušt�n. 
P�í�ina z�stává dodnes otázkou. Možná zde 
opravdu žil již zmi�ovaný Olav Tvennumbrúni, 
který pocházel z Lofot a té doby odjel jako jiní 
na Island, aby nepodlehl tyranovlád� Haralda 
Krásnovlasého. Nicmén� byl od té doby d�m 
pustý, ale m�sto nezaniklo. Roku 1355 postavili 
místní obyvatelé kostel, který i po n�kolika 

Obytná �tvr� 
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vyho�eních stojí dodnes a schází se v n�m lute-
ráni k pravidelným modlitbám �i koncert�m. 

Mimo ná�elníkova domu je okolí samotného 
m�sto Borg bohatým nalezišt�m. Ješt� dnes 
m�žeme spat�it podél jezera, jež se pod hlavní 
silnicí vlévá do mo�e, zbytky dom�, ve kterých 
byly schovány lod�, základy farem i dom� sa-
motných od doby kamenné po dobu železnou. Z 
doby železné jsou však nálezy nejhojn�jší. Valná 
�ást z nich je však bohužel již zarostlá a d�kazy o 
nich existují jen v odborných mapách. 

Nedaleko ná�elníkova domu byly nalezeny 
základy domu z let 1000 až 1400, kde byla obyt-
ná �tvr� i stáj. Také se blízko n�j zachovaly ruiny 
domu kn�ze, který sloužil v místním kostele v 
dob� st�edov�ku. 

Dnešní muzeum v Borgu je p�kn� udržované 
a poskytuje cenné informace o minulosti místa z 
vikinské doby. Hlavním objektem je zrekonstru-
ovaný d�m vikinského ná�elníka se 3 velkými 
místnostmi, p�edsíní a pr�chozí chodbou. 

Návšt�vníci si mohou v obytné �tvrti zkusit 
�emesla na vlastní k�ži �i sledovat samotné 
zru�né �emeslníky ve st�edov�kých od�vech. Ve 
velké hale se tém�� každý ve�er koná pro zájem-
ce ve�e�e a b�hem ve�era ú�inkující tan�í a zpí-
vají a nechybí ani p�ípitek ná�elníka. V tehdejší 
„stáji“ jsou dnes nálezy z p�vodního domu a 
také z okolí. Krom� již zmi�ovaných zlatých 
desti�ek zde m�žeme nalézt zbytky vikinského 
mostu z roku 1050 našeho letopo�tu, který spo-
joval vnit�ní a vn�jší záliv. Je to jediný norský 
most, který je z vikinské doby znám. 

Mimo m�sta Borg jsou Lofoty hojným mís-
tem na výskyt základ� dom� i úschovny lodí. 
P�íkladem m�že být st�edisko Trondenes u m�s-
ta Harstad, odkud mohli pocházet legendární 
vále�níci Tore Hund a jeho synovec Asbjorn 
Selsbane. Nálezy základu úschoven lodí sv�d�í o 
tom, že lod� mohly být v�tší a delší než dosud 
nejv�tší známé lod� z vikinské doby, které byly 
nalezeny na jihu Norska pod Oslem. Stopy vi-
king� lze nalézt i dále na sever, kdy tam v 9. 
století zavítal obchodník Ottar z Halogalandu, 
oblasti na severu Norska. Ottar se tedy mohl 
pohybovat i na území hojn� osídlené Sámy. 

Návšt�va Lofotského souostroví je dle mého 
názoru p�ínosná jak z pohledu historie, tak i pro 
milovníky p�írody a spanilých zákoutí. A� tato 
místa p�sobí vzdálen�, lze se dnes za p�ibližn� 
600 �eských korun dostat vlakem z Osla do Bo-
do, odkud je to jen pár hodin lodí. 

 
Internetové stránky muzea: www.lofotr.no 

Ná�elník�v stolec ve velké hale 

Moderní rekonstrukce nacházející se 
 vedle p�vodního domu 

Bohové 
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VÁLE�NÉ MUZEUM NA LOFOTECH VE SVOLVÆRU  
Marianna Gorro	ová 

V malém a p�esto rušném m�st� 
Svolvær na ostrov� Vestvagøy v Lofot-
ském souostroví na severu Norska se 
nalézá menší, ale velice bohaté a zají-
mavé muzeum pojednávající o událos-
tech, lidech a p�edm�tech z období 
druhé sv�tové války v letech 1940 – 
1945. Zájem postaršího muže Willia-
ma Hakvåga o tento historický úsek 
našich d�jin jej vedl k realizaci a ote-
v�ení muzea, které se pyšní svými 5 
místnostmi titulem nejv�tšího vysta-
vovatele vále�ných artefakt� v celém 
Norsku. 

A� nebylo Norsko b�hem druhé 
sv�tové války zasaženo do takové míry 
jako státy st�ední Evropy, byl i zde 
silný vliv války a dodnes m�žeme po 
celé zemi najít zbytky vále�ných 
„tábor�“, kde byli v�zn�ni a kde pra-
covali lidé, z nichž valná �ást dožila 
poslední roky svého života. Nap�íklad 
u dnes již moderního m�sta Harstad v 
historické oblasti Trondenes na severu 
Lofotského souostroví se nachází po-
z�statek schodišt� vedoucího do tábo-
ra, ve kterém žili mimo v�z�� i hasi�i, 
policajti �i také nemocnice a pošta. 
Roku 1942 tam byli v�zn�ni p�evážn� 
Rusové a 800 z t�í tisíc tam díky bíd-
ným podmínkám zem�elo. 

Období druhé sv�tové války nebylo 
pro Nory zrovna nejleh�í. Mnoho vo-
ják� bylo mladých a žilo daleko od 
domova. Chladná zima a dlouhé noci 
jim také mnoho nep�idávaly. 4. b�ezna 
roku 1941 se vydala po�etná jednotka 
po vnitrozemí. Dalším významným 
po�inem bylo zbudování tehdy nejmo-
dern�jší rybá�ské lod� zvané M/S 
Hamburg, která ale byla zni�ena a 
potopena. Poté bylo m�sto Svolvær a 
jeho okolí posíleno bunkry a dalšími 
obrannými jednotkami. Dv� norské 
vzdušné lod� Blom a Voss evakuovaly 
ran�né z polní fronty. 

Nájezdy p�icházely z n�mecké a 
rakouské strany od tzv. „gebirgsjäger“ 
neboli alpských lovc�. Tito lidé byli 
nejlépe trénovanými vojáky na sv�t�. 

Muzejní vchod 

naho�e: Pohled do expozice 
 
vpravo:  
Norský voják z roku 1945, univerzální uniforma 
Nápis oznamující zákaz dopravy v daném úseku 
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Další jednotky pocházely z Wehrmachtu a z oddílu 
SS. Ze samotných Lofot bojovalo plno lidí mimo 
území Norska. Roku 1940 vyplulo 30 rybá�ských 
lodí s uprchlíky do Anglie a o rok pozd�ji na 
Shetlandy. Ne všichni uprchlíci však dosáhli pevni-
ny, n�které lod� zmizely v bou�ích. Mezi lety 1941 a 
1945 se na Shetlandské ostrovy celkem p�eplavilo 
373 uprchlík� a 383 tun vále�ného vybavení. 

Roku 1940 se v severonorském Narviku ode-
hrála bitva mezi N�mci a místním obyvatelstvem. 
Mnoho voják� pocházelo také z Lofot. Žili v nesku-
te�ných podmínkách n�kolik dní bez jídla, spánku 
a v hromadách sn�hu. Jednotky byly samy o sob� 
mezi lidmi populární a tiskly se o nich humorné 
historky v �asopisech, realita byla ovšem jiná. Je-
nom v Krét� utrp�lo Norsko v kv�tnu roku 1941 
ztrátu o po�tu 4000 lidí. 

Muzeum ve Svolværu je malé, ale doslova 
„p�ecpané“ figurínami zobrazujícími r�zné národ-
nosti a hodnosti lidí aktivn� p�sobících ve druhé 
sv�tové válce. Krom� n�meckých, norských, rus-
kých i jiných voják� tam m�žete shlédnout d�ti, 
které pomáhaly v�z��m zásobami jídla a zachráni-
ly tak mnoho život�. Mimo Nor�, N�mc� a Rus� se 
války ú�astnili i Sámové, kte�í se svými soby p�evá-
želi uprchlíky do neutrální zóny na území Švédska. 
Byly mezi nimi i ženy a jejich úkol nebyl lehký. 
Sámové museli urazit dlouhé vzdálenosti, a když se 
dlouho nevraceli, vrhali podez�ení, že padli do ru-
kou N�mc�m. 

Krom� r�zných postav se v muzeu také nachází 
p�edm�ty z druhé sv�tové války, nap�íklad sn�žná 
bota užívaná Angli�any v severním Norsku roku 
1940 �i r�zné silni�ní sm�rovky, uniformy, vojen-
ské �epice, fotky �i odznaky. 

Místní obyvatelé jsou zvláš� hrdí na svého kra-
jana Olafa Mathisena, který roku 1945 sloužil na 
námo�ním likvida�ním plavidlu Stord a jeho uni-
forma je ke zhlédnutí p�ímo v muzeu. 

Muzeum ve Svolværu p�sobí na první pohled 
skromn�, ale p�i vstupu vidíte plno figurín, unifo-
rem a ostatních v�cí doslova natla�ených vedle 
sebe. V jedné dlouhé místnosti s �ty�mi menšími 
m�žete shlédnout šest let nezapomenutelné histo-
rie. Opravdu se to až nedá v��it, že v takto malém 
prostoru získá každý p�ehled o základních událos-
tech, které se v Norsku za druhé sv�tové války p�i-
hodily. Jak ale �íká sám majitel: „Naším cílem není 
otev�ít staré rány. Snažíme se pouze jednoduše a 
jasn� vysv�tlit pocity z oné doby.“ 

 
Internetové stránky muzea: 
www.lofotenkrigmus.no 
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ZNOVU NA FINNMARKSLOP-
PET - 1000 KM 
Tisková zpráva: Jana Henychová se rozhod-
la p�ekonat sv�j vlastní úsp�ch a p�ihlásila 
se do norského závodu psích sp�ežení na 
1000 km. 

Letos v b�eznu dosáhla Jana Henychová jedi-
ne�ného úsp�chu, když se svým psím sp�ežením 
sibi�ských husky ujela jako první �eška v historii 
extrémní závod na 500 km v Norsku. Tehdy jela ve 
dne v noci. S povinnými p�estávkami jí cesta trvala 
3 dny, 20 hodin a 6 minut. Jejím cílem bylo jedno-
duše „p�ežít“ – p�ekonat t�žké chvíle, správn� roz-
ložit síly své a svých ps� a ujet celou tra� až do kon-
ce. Z 58 psích sp�ežení dokon�ilo závod jen 32. V 
zá�í uskute�nila Henychová své nové rozhodnutí a 
oficiáln� se p�ihlásila do norského závodu Finn-
marksloppet na tra� s dvojnásobnou délkou, na 
cestu dlouhou 1000 km. Závod startuje 7. b�ezna 
2009 v norském m�ste�ku Alta. 

„Je to výzva,“ �íká Henychová. „Když jsem p�ed 
deseti lety poprvé stála na startu svých prvních 
závod�, neum�la jsem si p�edstavit, jak tu délku 
zvládnu. A to šlo t�eba jen o 100 km. Stejný pocit 
jsem zažila letos v b�eznu v Norsku jako nová�ek 
na trati 500 km. Když vyrazíte na tra�, najednou si 
uv�domíte, že dál už je to jen a jen na vás. Pojedete 
sami a vaší jedinou záchranou budou vaši psi, stej-
n� tak jako jedinou záchranou pro n� budete vy. 
B�hem t�ch stovek kilometr� d�láte stovky rozhod-
nutí a všechna zodpov�dnost je na vás. T�eba i ta 
závod p�ed�asn� ukon�it. Vzdálenost 1000 km je 
zatím v mých p�edstavách strašlivá. Ale chci se 
postavit na start a jet co nejlépe.“ 

Jen pro p�edstavu, délka 1000 km je nap�íklad 
stejná jako z Prahy do Benátek v Itálii nebo z Prahy 
do Bruselu. Pr�b�žné informace a všechny podrob-
nosti závodu, stejn� jako zajímavosti ze života psí 
sme�ky získáte na internetu (www.huskies.cz). 

 
�lánek Jany Henychové o její ú�asti na závod� na 
500 km jsme uve�ejnili v minulém �ísle Sever-
ských list� 2/2008 na stran� 21 

LONELY PLANET – PR�VOD-
CE PO ISLANDU  
Již v druhém vydání vychází oblíbený pr�-
vodce – „plane	ák“ po Islandu 

Island je ostrovem kontrast� – leží daleko od 
ostatních zemí, a p�ece udává tón. Je pustý, a p�ece 
romantický, ultramoderní, a p�ece záhadný. Tato 
neobydlená divo�ina, utvá�ená pouhou silou p�íro-
dy, má velké kouzlo a mocný ú�inek. Pokud vás ba-
ví poznávat nové v�ci, tady budete mít spoustu p�í-
ležitostí: m�žete se pono�it do geotermálního bazé-
nu, pozorovat zábavné papuchalky, a pokud budete 
mít št�stí, spa�íte možná na p�lno�ní obloze pro-
bleskovat polární zá�i. Island je fantastickým h�iš-
t�m pro nejr�zn�jší adrenalinové sporty. Vyzkoušet 
si m�žete spoustu aktivit a vždycky p�i nich budete 
obklopeni p�írodou výjime�né krásy. V této knize 
najdete nejen mnoho informací týkajících se ubyto-
vání, aktivit, turistických cíl� ale i mapy, klimatické 
tabulky, informace o tom, kde se dob�e najíst, a 
další rady. 

 
Island – pr�vodce Lonely Planet, 2. �eské 
vydání, p�eloženo ze 6. anglického vydání z 
roku 2007, nakladatelství Svojtka 2008, 
b�žná cena 399 K�, 356 str., 
ISBN: 978-80-7352-794-5 
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ISLANDSKÁ POLICIE ZAST�ELILA LEDNÍHO MEDV�DA
Islandská policie zast�elila ledního medv�-
da. Šelma, která se na ostrov� neobjevila 
posledních dvacet let, patrn� p�iplavala na 
odlomené ledové k�e z t�i sta kilometr� 
vzdáleného Grónska. Podle policie šlo o 
hrozbu, veteriná� to zpochyb�uje. Záb�ry se 
objevily na YouTube. 

Zhruba t�íletý, asi �tvrt tuny vážící samec do-
plul za�átkem �ervna do Skagafjörðuru v severní 
�ásti Islandu. Podle p�vodních plán� m�l být 
uspán a p�epraven zpátky do Grónska. 

„V oblasti ale byla mlha a hrozilo, že nám v ní 
zmizí,“ vysv�tlil policejní d�stojník Stefan Vagn 
Stefansson. „Nemohli jsme si dovolit ztratit ho z 
dohledu a nebyl �as �ekat na uspávací prost�edek. 
Proto jsme se rozhodli jednat rychle a medv�da 
zast�elit,“ dodal. 

Ministryn� životního prost�edí Thórunn Svein-
bjarnardóttir jim k tomu dala svolení. Správný 
uspávací prost�edek podle ní nebyl na ostrov� k 
mání a doprava by údajn� zabrala více než den. 
„Neexistuje žádná strategie uvád�jící, co by se v 
podobných situacích m�lo d�lat,“ cituje ji agentura 
�TK. 

Místní veteriná� Egill Steingrímsson na to má 
jiný názor. Tvrdí, že m�l anestetikum v aut� a sta�i-
lo zajet pro uspávací pušku. Policii rovn�ž spílá, že 
neuzav�ela horskou silnici, kde se za�al srocovat 
dav lidí, kte�í se o p�ítomnosti šelmy doslechli. 

„Bylo tam asi 50 nebo 60 p�ihlížejících. Policie 
nem�la mnoho jiných možností, když se medv�d 
rozb�hl dol� a blížil se k nim. Jsem velmi nespoko-
jený, že se policie nepokusila medv�da chytit živé-
ho a neuzav�ela silnici,“ �ekl agentu�e AP. 

Na Islandu p�išel o život další 
lední medv�d o dva týdny pozd�ji. 
Stalo se tak p�esto, že vláda tento-
krát pozvala odborníky z Dánska, 
aby medv�da odchytili. Vysílenému 
zví�eti, které se na Islandu ocitlo po 
500 kilometr� dlouhé plavb� na k�e 
cht�ly dát islandské orgány šanci. 

P�izvaly specialisty z Dánska s 
puškami umož�ujícími st�ílet uspá-
vací injekce, a po odchycení zví�ete 
p�ipoušt�ly dv� varianty. Medv�d 
m�l být p�evezen bu	 zp�t do Grón-
ska, nebo pokud by nebyl samostat-
ného života schopen, do koda�ské 
zoo, kde se z n�j m�la stát místní 
atrakce. 

Medv�da místní média okamžit� 

pojmenovala Ófeig (Ten, který nemá zem�ít), ale 
jméno zví�eti p�íliš nepomohlo. Doslova osudný se 
mu stal práv� p�ílišný zájem médií: zví�e obkli�o-
vané p�i pokusu o odchyt nejen lovci a policií, ale 
stále dot�rn�ji se chovající skupinou fotograf� a 
noviná�� zareagovalo v panice úto�n� a rozb�hlo se 
divoce proti žurnalist�m. To policejní st�elci vy-
hodnotili jako krizovou situaci a zví�e zast�elili. 

„Rozb�hl se proti lidem sm�rem k mo�i. Nem�li 
jsme jinou možnost než st�ílet,“ �ekl podle agentu-
ry DPA vrchní zv�roléka� koda�ské zoo Carsten 
Gröndahl. Riziko dalších útok� zví�ete na lidi bylo 
podle n�j p�íliš vysoké. 

Mrtvé zví�e pak p�ipravilo svým p�emožitel�m 
poslední p�ekvapení. Nešlo o „staršího unaveného 
samce“, jak se p�vodn� domnívali, ale o pom�rn� 
mladou samici o délce 1,9 metru a váze 147 kilogra-
m�. Z�ejm� dlouhé putování na k�e Atlantikem 
zp�sobilo, že byla zna�n� vyhládlá a vyhublá, a 
navíc m�la zran�ní na jedné tlap�. Proto byla ner-
vózní a reagovala na p�ítomnost spousty lidí neob-
vykle. 

Dánští odborníci došli po zjišt�ní zuboženého 
stavu medv�dice k záv�ru, že zví�e by pravd�po-
dobn� dávku uspávacího prost�edku nep�ežilo. 

Spojené státy p�ed �asem umístily ledního 
medv�da na seznam ohrožených živo�ich�, protože 
jejich životní prost�edí – arktický led – taje kv�li 
klimatickým zm�nám. V�dci p�edpovídají, že dv� 
t�etiny sou�asné populace ledních medv�d�, která 
�ítá asi 25 000 kus�, by mohly zmizet do roku 
2050. 

zdroj: �tk, miz, iDNES.cz, Reuters, 
foto prvního icidentu: Youtube.com 

 



30 

severské listy 3/2008 

kaleidoskop informací 

V�TRNÁ ENERGIE, I KDYŽ 
NEFOUKÁ 
�tk, afp, 25. kv�tna 2008 
V�trná energie bez v�tru? Jeden malý nor-
ský ostr�vek, který je pr�kopníkem v této 
oblasti, nyní zkouší, jak by bylo možno skla-
dovat tuto alternativní energii pro dny, kdy 
nevane žádný vítr, napsala agentura AFP. 

Utsira, která leží v Severním mo�i u pob�eží 
Norska a je otev�ená v�tru ze všech stran, zkouší 
projekt spo�ívající v transformaci p�ebytku elekt�i-
ny vyráb�né v�trnými elektrárnami ve spalitelný 
vodík. Inženýr Inge Linghammer, usazen na vr-
cholku turbíny ve výšce 40 metr� nad zemí, vysv�t-
luje, že se v�trné elektrárny ve dnech, kdy vítr fi�í 
p�íliš siln�, nebo naopak vane velmi slab�, zastavu-
jí. „Proto pot�ebujeme pomocný zdroj energie,“ 
kyne hlavou sm�rem k lopatkám elektráren, které 
jsou zrovna v naprostém klidu. 

V p�íznivých dnech ob� turbíny na Utsi�e, po-
stavené na pahorku nad �ervenými d�ev�nými 
domky, produkují více energie, než pot�ebuje 210 
obyvatel. Když nefungují, získává zna�ná �ást ost-
rova energii z kontinentu. 

Deset domácností má ovšem i nadále v�trnou 
energii, nezávisle na meteorologických podmín-
kách, a to díky projektu, který byl zahájen v �erven-
ci 2004 a umož�uje skladovat energii vyráb�nou 
v�trem tak, že ji p�em��uje na vodík. 

Elekt�ina vyráb�ná z v�tru rozkládá elektrolý-
zou vodu na vodík a kyslík. Vodík je stla�en a skla-
dován v nádrži, která pojme dostatek plynu k to-
mu, aby mohly být pokryty pot�eby deseti domác-
ností po dva dny bez v�tru. 

Zd�raz�uje, že kombinace obnovitelné energie 
a vodíku je smysluplná v odlehlých oblastech, jako 
jsou �etné ostrovy v Evrop� a komunity vzdálené 
od civilizace v Austrálii, které musely být až dosud 
zásobovány naftou. 

Výroba a skladování energie tímto zp�sobem je 
však i �ty�i roky po zahájení projektu mnohem 
nákladn�jší než výroba ve vodních elektrárnách v 
pevninské �ásti Norska. StatoilHydro rozhodn� 
nechce vyvíjet tento systém proto, aby konkuroval 
výrob� energie ve velkém m��ítku. Ovšem ani cíle 
u�init ji konkurenceschopnou na trhu, na n�jž je 
zam��ena – tedy na malé izolované komunity – 
bude dosaženo až za n�kolik let. 

„Dnes to není komer�ní projekt. Musíme vyrá-
b�t v mnohem v�tším m��ítku, abychom byli 
schopni konkurence, a to bude trvat léta,“ konsta-
tuje Oeya. 

PRVNÍ ELEKTRÁRNA 
USKLAD
UJÍCÍ CO2 

�tk, afp, 5. zá�í 2008 
Historickým milníkem, který je svým význa-
mem p�irovnáván k za�átku pr�myslové re-
voluce, má být první uhelná elektrárna na 
sv�t� schopná zachytávat oxid uhli�itý a 
skladovat ho. Elektrárnu spustila švédská 
energetická firma Vattenfall v bývalém vý-
chodním N�mecku poblíž Sprembergu. 

Elektrárnu tvo�í jen malý komplex vedle gigan-
tické elektrárny Schwarze Pumpe. Je to pr�kopnic-
ký projekt, jež má za úkol prov��it možnosti výroby 
elekt�iny bez úniku emisí oxidu uhli�itého. 

„Jsme velmi hrdí, myslíme si, že toto je pro uhlí 
budoucnost,“ prohlásil vedoucí projektu Hubertus 
Altmann ze spole�nosti Vattenfall, která program 
financuje. Hlavní princip skladování tohoto nejroz-
ší�en�jšího skleníkového plynu spo�ívá ve spalová-
ní fosilního paliva s �istým kyslíkem. P�i procesu 
jsou zvláš� odd�leny ne�istoty, oxid si�i�itý a oxid 
uhli�itý. Stla�ený plyn se pak ukládá do šachet po 
vy�erpaném zemním plynu. 

Švédská energetická firma Vattenfall investova-
la do projektu na 70 milion� eur a dva roky vytrva-
lé práce s nad�jí, že vy�eší základní otázku, jak bez-
pe�n� využít zásoby uhlí, p�itom nezne�iš�ovat 
ovzduší. Jestli bude nová technologie výhodná a 
konkurenceschopná, by se m�lo vyhodnotit v pr�-
b�hu dvou- až t�íleté zkušební doby. 
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NOVÉ ROPNÉ LOŽISKO 
Pavla Kozáková, LN, 25. 7. 2008 

V oblasti Arktidy se nalézá 90 miliard ba-
rel� ropy a velké množství zemního plynu. 
Vyplývá to ze v�era zve�ejn�ných výsledk� 
amerického vládního geologického pr�zkumu. 
Zpráva o takovém množství strategických 
surovin v polární oblasti s nejv�tší pravd�po-
dobností znovu rozdmýchá boj o kontrolu 
tohoto území. 

„Rozsáhlé nalezišt� v arktické oblasti by 
mohlo p�edstavovat nejrozsáhlejší neprozkou-
mané zásoby ropy na sv�t�,“ cituje deník Fi-
nancial Times ze zprávy. Ropa vyt�žená z to-
hoto nalezišt� by byla schopná pokrýt celosv�-
tovou spot�ebu ropy (v sou�asné výši) na t�i 
roky. Asi 30 miliard z celkem 90 miliard bare-
l� ropy se podle amerických expert� nachází 
na Aljašce. Zbytek v ruské �ásti Barentsova 
mo�e, na jihu a západ� Grónska a na východ 
od Kanady. 

O tyto obrovské zásoby p�írodních surovin 
se však z�ejm� strhne velký boj. Na nalezišt� v 
této oblasti si totiž mohou �init nároky všech-
ny takzvané polární státy. Jedná se o státy, 
které jsou v této oblasti historicky a politicky 
aktivní, tedy Rusko, USA, Norsko, Kanada, 
Dánsko a Grónsko. Závod o kolonizaci drsné-
ho severu již za�al. Loni v srpnu nap�íklad 
Rusko umístilo svoji vlajku zhruba �ty�i kilo-
metry od severního pólu a vyvolalo tak obavy 
ostatních zemí. Ty m�ly strach, že se Rusko 
pokusí samo ovládnout zásoby strategických 
surovin. Aby omezilo sout�živost zú�astn�-
ných zemí, svolalo Dánsko v kv�tnu na Grón-
sko sch�zku této šestky. 

PARAMETRY NOVÉHO NALE-
ZIŠT� V ARKTID� 

Nové nalezišt� obsahuje 90 miliard barel� 
ropy, a adekvátní množství zemního plynu. 
Toto množství p�edstavuje zhruba 13 procent 
sv�tových neobjevených zásob ropy a 30 pro-
cent zemního plynu. Arktické ložisko by po-
krylo celosv�tovou spot�ebu ropy na t�i roky. 
Celosv�tové zásoby ropy se odhadují na 1,24 
bilionu barel�. 

YOKO ONO UD�LILA CENU 
podle icelandreview.com 

Yoko Ono, vdova po slavném Beatlovi Johnu Lenno-
novi, letos ud�lila dv� Ceny míru „LennonOno“. 

První pat�í celému islandskému národu, druhá in-
dickému v�dci Dr. Vandanovi Shivovi. Krom� toho ne-
chala Ono znovu rozsvítit V�ž míru Yoko Ono – Imagi-
ne na ostrov� Videy u Reykjavíku. Stalo se tak, stejn� ja-
ko loni, op�t v den nedožitých Lennonových narozenin 
dne 9. �íjna. 

„Pokud je mi známo, ješt� nikdy nebylo takové oce-
n�ní ud�leno celému národu,“ �ekla Yoko Ono b�hem 
ob�adu. Yoko Ono ješt� uvedla, že islandský národ do-
stal toto ocen�ní za svoji oddanost a pr�kopnickou práci 
na využití geotermální energie za uplynulá desetiletí. 
Ocen�ný Ind Vandan Shiva dostal odm�nu za své úsilí 
za úsilí, které v�noval práci na laserové V�ži míru – i za 
angažovanost p�i ochran� životního prost�edí. Ob� oce-
n�ní jsou spojena s odm�nou ve výši 50 000 USD. 

V�ž míru Yoko Ono se rozsvítila minulý rok poprvé, 
bude rozsv�cována vždy u p�íležitosti Lennonových na-
rozenin od 9. �íjna a nezhasne do 8. prosince, dne, kdy 
byl zast�elen. Krom� toho se „v�ž“ bude rozsv�covat i o 
zvláštních p�íležitostech, jako nap�íklad o Silvestru. 

Viz též �lánek v minulém tišt�ném vydání Sever-
ských list�. 

Další informace o cen� a v�ži též na internetových 
stránkách: www.imaginepeace.com 

Yoko Ono, foto worldpress.com 
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NOBELOVA CENA DO FINSKA 
zdroj: �tk, idnes.cz 
Nobelovu cenu za mír získal letos finský 
exprezident a vyjednava� Ahtisaari. 

Letošní Nobelovu cenu za mír získal bývalý 
finský prezident Martti Ahtisaari. Nobel�v výbor 
71letého politika ocenil za mnohaleté snahy urov-
návat mezinárodní konflikty na n�kolika kontinen-
tech. Podle institutu p�isp�la Ahtisaariho práce k 
v�tšímu klidu ve sv�t� a k bratrství mezi národy. 

Mezi jeho nejv�tší zásluhy pat�í to, že zpro-
st�edkoval jednání mezi indonéskou vládou a Hnu-
tím svobodného Acehu. Znep�átelené strany tam v 
roce 2005 podepsaly po 30 letech ozbrojeného 
konfliktu p�ím��í. 

Samotný Ahtisaari však považuje za sv�j nejv�t-
ší úsp�ch p�sobení v Namibii. Jako diplomat OSN 
m�l velké zásluhy na tom, že zem� v roce 1990 zís-
kala jako jedna z posledních v Africe nezávislost. 
„Namibie byla nejd�ležit�jší, protože cesta k její 
nezávislosti byla tak dlouhá,“ prohlásil po získání 
Nobelovy ceny Martti Ahtisaari s tím, že za úsp�š-
nou práci považuje také mise na Balkán�. 

Západ p�ivítal letošní volbu Nobelova výboru s 
nadšením. Nap�íklad bývalý generální tajemník 
OSN Kofi Annan �ekl, že nikdo lepší nemohl cenu 
vyhrát. „Je to jediný �lov�k, kterého znám, jenž se 
zasloužil o mír na t�ech kontinentech.“ 

Oproti tomu Moskva ud�lení ceny Ahtisaarimu 
zkritizovala. „Nemohu pochopit, za co dostal Nobe-

lovu cenu �i jiná ocen�ní,“ prohlásil podle n�mec-
kého listu Spiegel ruský velvyslanec p�i NATO 
Dmitrij Rogozin s tím, že se Finovi poda�ilo jeho 
plánem pro Kosovo rozd�lit Srbsko. Ud�lení Nobe-
lovy ceny Ahtisaarimu si Moskva vykládá i jako 
snahu Západu urychlit proces uznání samostatné-
ho Kosova. 

Podle bývalého �eského prezidenta Václava 
Havla si tuto cenu zaslouží. „Raduji se z toho a 
budu mu blahop�át. Já se s ním znám a je to výbor-
ný chlapík. Jist� dostal zasloužen� tu cenu. Zpro-
st�edkoval na Balkán� p�ím��í a má velký podíl na 
tom klidu zbraní,“ �ekl �TK Havel, který dnes v 
Praze p�evzal Cenu Jaroslava Seiferta. Jméno �es-
koslovenského a �eského prezidenta Václava Havla 
n�kolikrát figurovalo mezi kandidáty v minulých 
letech. Pokaždé však vyšel naprázdno 

Bývalý �eskoslovenský ministr zahrani�í Ji�í 
Dienstbier to považuje za ocen�ní Ahtisaariho celo-
životního díla, nebo� se podle n�j zasadil o mírové 
vy�ešení �ady konflikt� zejména v Africe. Za neú-
sp�ch Ahtisaariho mírového plánu pro Kosovo prý 
nenese vinu jeho autor, ale mocnosti, které prosa-
zovaly nezávislost této bývalé srbské provincie, 
poznamenal Dienstbier. 

„V porovnání s jinými si tu cenu nepochybn� 
zaslouží, odvedl ur�it� dobrý kus práce,“ �ekl �TK 
vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Von-
dra. Sou�asn� míní, že by výbor m�l více vybírat z 
kandidát�, pro n�ž není boj o mír p�ímo v popisu 
práce. „Já jsem si vždy myslel, že ta cena p�ísluší 

spíše lidem, 
kte�í bojují o 
lidská práva 
s nasazením 
n�jakého 
rizika. Prost� 
že to ned�lají 
jako diplo-
maté, kte�í to 
mají v popisu 
práce, ale 
jako lidé, 
kte�í tím 
riskují krimi-
nál nebo 
život.“ 

 



33 

severské listy 3/2008 

kaleidoskop informací 

SPÁLENÝ LES ROZKLÁDÁ HUMUS 
zdroj: Jaroslav Petr, LN 
Ve finském národním parku Pyhä-Hakki se 
mohou návšt�vníci pou�it, jak lesní požáry 
pomáhají p�i obnov� severského lesa – taj-
gy. Poz�statky pro vypálených lesích (n�kdy 
je zapalují i sami obyvatelé) se dají nalézt na 
mnoha místech i ve Švédsku. Objev švéd-
ských v�dc� však komplikuje mapování vli-
vu požár� na klima. 

Ekologové nevidí v lesním požáru jen p�írodní 
katastrofu. Ho�ením d�eva se na jedné stran� uvol-
ní do atmosféry oxid uhli�itý, který jako skleníkový 
plyn p�ispívá ke globálnímu oteplení. Na druhé 
stran� ale zbude po požáru i zna�né množství zu-
helnat�lého d�eva. Takto vzniklé d�ev�né uhlí je 
chemicky stabilní a p�dní mikroorganismy jej ne-
dokážou dále rozkládat. V�dci byli p�esv�d�eni, že 
z�stává beze zm�ny v p�d� po dlouhá staletí. Ur�i-
tá �ást uhlíku, který stromy odebraly z ovzduší ve 
form� oxidu uhli�itého, se tak m�la dostávat ze hry 
a nem�la posilovat skleníkový efekt. 

Tým ekolog� ze Švédské zem�d�lské univerzity 
v Umeå vedený Davidem Wardlem tyto p�edstavy 
vyvrací. Jejich d�kazy o ne�ekaných ú�incích d�e-
v�ného uhlí zve�ejnil v�decký týdeník Science. 
„D�ev�né uhlí není v p�d� inertní,“ shrnul Wardle 
výsledky bádání v rozhovoru pro v�decký �asopis 
Nature. 

Švédští v�dci provedli n�kolikaleté pokusy, p�i 
kterých zahrabali do lesní p�dy �ty�i stovky sí�ova-
ných pytl� napln�ných bu	 d�ev�ným uhlím, hu-
musem, nebo sm�sí humusu s d�ev�ným uhlím v 
pom�ru 1 : 1. Pytle opakovan� vážili a ur�ovali v 
nich obsah dusíku a uhlíku. Už po roce zaznamena-
li, že se obsah pytl� se sm�sí humusu a uhlí inten-
zivn� rozkládá. Uhlí z�stávalo stabilní, jak velela 
zavedená teorie. Záhadným zp�sobem však urych-
lovalo rozklad humusu a uvol�ovalo z n�j kvanta 
oxidu uhli�itého. 

O p�í�inách tohoto procesu mohou v�dci jen 
spekulovat. Povrch �ástic d�ev�ného uhlí dovoluje 
celou �adu chemických reakcí. P�íhodné podmínky 
tu nacházejí z�ejm� i p�dní mikroby žijící v humu-
su. Tempo, jakým se humus rozkládá, a množství 
uvol�ovaného oxidu uhli�itého jsou p�esto obrov-
ským p�ekvapením. „D�ev�né uhlí i v našich poku-
sech zadržovalo více uhlíku, než kolik jej dokázalo 
uvolnit rozkladem humusu,“ �íká Wardle. 
„Schopnost d�ev�ného uhlí vázat uhlík je ale z�ásti 
vymazána tím, jak p�sobí na okolní p�du.“ Zname-
ná to, že je spálený les vydatným zdrojem oxidu 

uhli�itého i dávno poté, co uhasly poslední plame-
ny požáru? To není tak úpln� jisté. N�kte�í v�dci 
jsou p�esv�d�eni, že pokusy švédských ekolog� 
nenapodobily dost v�rn� podmínky, jaké zavládnou 
v lesní p�d� po skute�ném požáru. 

Ve spáleném lese není d�ev�né uhlí ihned po-
h�beno pod povrchem, ale z�stává n�jakou dobu 
vystaveno zv�trávání. Povrch zv�tralých �ástic d�e-
v�ného uhlí nemusí mít na rozklad humusu tak 
razantní ú�inek. 

Nejasný z�stává také efekt d�ev�ného uhlí na 
r�zné typy p�d, p�edevším na ty, které nejsou tak 
bohaté na organické slou�eniny jako humus použi-
tý ve švédských experimentech. 

 

 

ŠVÉDSKÁ PRINCEZNA PRÝ 
POLÍBILA ŽÁBU 
Tomáš Sniego	 
Známé pohádkové pravidlo o polibku, který 
ze žáby vykouzlí krásného prince, prý ne-
platí.  

Alespo� ne u švédského královského dvora a 
korunní princezny Victorie. Následnice tr�nu to 
prozradila, když nedávno otvírala jeden z nových 
pavilon� p�írodní rezervace Nordens Ark (Archa 
Severu). 

Rezervace, která se nachází u západošvédského 
pob�eží, se zam��uje na ochranu ohrožených dru-
h�. V �ásti, kterou princezna navštívila, se p�itom 
v�nuje práv� ochran� druh� žijících v bažinatých a 
mo�álovitých oblastech, tedy i žab. Práv� proto dal 
jeden z místních um�lc� princezn� sošku malé 
žabky. Sta�il se jí také zeptat, zda v��í, že se po 
polibku od princezny prom�ní žába v prince. 

„Nestane se v�bec, v�bec nic,“ zasmála se Vic-
toria a na vysv�tlenou dodala: „V��te mi, já jsem to 
už zkusila.“ Svého vysn�ného prince však t�icetiletá 
následnice švédského tr�nu už asi potkala, a to i 
bez pokus� s líbáním žab. Se svým o �ty�i roky star-
ším p�ítelem Danielem Westlingem chodí princez-
na n�kolik let a stále �ast�ji se proslýchá, že králov-
ská svatba je na spadnutí. 
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LYŽOVÁNÍ NA OSTROV� BEZ 
SN�HU 
Evropská unie poskytla 100 000 eur (2,5 
milionu K�) jednomu Dánovi na vybudování 
lyža�ské dráhy na ostrov� Bornholm v Balt-
ském mo�i, jemuž se �íká „slune�ný ostrov“, 
kde sn�ží jen z�ídkakdy a kde nejvyšší vr-
cholek má st�ží 100 metr�. Napsal o tom 14. 
�íjna 2008 o tom dánský deník Ekstra Bla-
det. 

„Nemyslil jsem, že by podpo�ili n�co tak blázni-
vého. Ale pon�vadž byly peníze uvoln�ny, není 
d�vod tento projekt nerealizovat,“ �ekl deníku 
š�astný p�íjemce finan�ního obnosu Ole Harild. 

V roce 2006 nemohl jet se svou p�ítelkyní v 
zim� do zahrani�í lyžovat, a tak si �ekl: „Pro� by-
chom si nemohli postavit naši vlastní sjezdovku?“ 
Zaslal žádost o subvenci do EU, ale v�bec nev��il 
tomu, že by jí Brusel mohl vyhov�t. Když peníze 
p�išly, zakoupil stroj na zna�kování dráhy, sn�hové 
d�lo a 80 pár� lyží a bot, jež cht�l p�j�ovat. Sn�ho-
vé vlo�ky, v Dánsku vzácné, však ne a ne padat. 
„Minulou zimu jsme dráhu otev�eli na den a p�l,“ 
konstatoval Harild, Doufá, že zima jednou p�ijde, a 
to i p�es nepochybné oteplování klimatu. 

Ekstra Bladet dále citoval n�kolik dalších p�í-
klad�, kdy Unie poskytla Dánsku „zvláštní“ dotace 
– nap�íklad na sout�ž o nejlepší krmi Baltského 
mo�e nebo na golfové h�išt� v klášte�e. 

Ministryn� zem�d�lství Eva Kjer Hansenová, 
jejíž resort zodpovídá za režim dotací z EU, deníku 
p�iznala, že m��ítka pro získání podpory nejsou 
dosti p�ísná, a slíbila, že je v p�íštím roce zost�í.    
(�tk) 

MISTROVSTVÍ SV�TA V SAU-
NOVÁNÍ JE VE FINSKU 
P�i desátém mistrovství sv�ta v saunování 
ve finském m�st� Heinola potvrdili místní 
borci všeobecn� rozší�enou p�edstavu, že 
Finové jsou v saun� jako doma. 

Získali zlaté medaile v kategorii muž� i žen. Le-
tošního šampionátu se zú�astnilo na 150 borc� ze 
24 zemí. Diváci je mohli sklen�nými pr�zory sledo-
vat, jak se od�ni do plavek potí v saun� neustále vy-
h�ívané na zhruba 110 stup�� Celsia. 

Jediným kritériem úsp�chu je doba, kterou zá-
vodník vydrží – nesmí p�i tom nijak rozptylovat 
soupe�e a p�edevším musí dokázat místnost opustit 
sám, bez cizí pomoci. Vít�z mužské kategorie Bjar-
ne Hermansson si prvenství zajistil 18 minutami a 
15 sekundami. 

Finové jsou tradi�n� považováni za favority 
upoceného zápolení. Saunování je v jejich p�timili-
onové zemi mimo�ádn� oblíbené a n�které statisti-
ky tvrdí, že na každé dva Finy p�ipadá jedna sauna. 
Svérázné mistrovství pat�í ke kratochvílím, kterými 
si Finové unavení dlouhou zimou rádi zpest�ují ži-
vot v lét�.   (�tk, LN) 

 

NO�NÍ KLUB PRO NESLYŠÍCÍ 
No�ní klub pro neslyšící funguje ve finském 

m�st� Jyväskylä. Využívá v�ní, vibrujícího tane�ní-
ho parketu a znakové �e�i ve snaze „p�eložit“ svým 
zákazník� „emoce hudby“. Podnik zam�stnává tak-
zvaného aroma diskžokeje, aby neslyšícím návšt�v-
ník�m zprost�edkovali v�n� charakterizující muzi-
ku. 

Odéry z vonných olej� jsou voleny tak, aby na-
vodily náladu písni�ek; nap�íklad optimistické, ve-
selé nahrávky provázejí citrusové v�n�, píše britský 
list The Daily Telegraph. Klub zam�stnává také 
„vizuální diskžokeje“, kte�í host�m interpretují po-
žitek z um�ní prost�ednictvím kombinace znakové 
�e�i a tane�ních pohyb�. 

Podnik SenCity vymyslel Nizozemec Ronald Li-
gtenberg, který cht�l umožnit neslyšícím mladým 
lidem užít si emotivnosti a lyriky hudby v klubech. 
No�ní kluby pro hluché existují už n�jaký �as, p�i 
zprost�edkovávání zvuku ale spoléhají výlu�n� na 
basové vibrace. 

„Neslyšícím lidem, jako jsem já, pomáhají v�n� 
rozpoznat emoce a styl hudby,“ libuje si Hokin Zer-
gaová, která vážila cestu do no�ního klubu v Jy-
väskylä až z Francie.   (�tk) 
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BAKTERIE POMOHOU  
T�ŽIT KOVY 
Mikroorganismy se mohou uplatnit nejen 
p�i výrob� biopaliv, ale také p�i získávání 
n�kterých nerostných surovin. Finská spo-
le�nost Talvivaara experimentuje s využitím 
bakterií p�i t�žb� kov�.  

Informovala o tom na Evropském veletrhu vý-
zkumu a inovací v Pa�íži. �ást výzkumu probíhala v 
rámci evropského projektu Bioshale, na kterém se 
podíleli i v�dci z �eské geologické služby. 

V sou�asné dob� se nikl, m�	, kobalt a zinek 
získávají pražením a tavením rudy, což je energe-
ticky náro�né. N�které teplomilné bakterie, které 
se v p�írod� vyskytují nap�íklad v sope�ných oblas-
tech nebo v horkých pramenech, ale umí „vyt�žit“ 
kov z rudy jednodušším zp�sobem. 

Zatímco v�tšina živo�ich� získává energii z or-
ganického uhlíku, tyto bakterie se živí anorganický-
mi látkami v�etn� pyritu, arzenopyritu a dalších 
sulfid� kov�, které jsou sou�ástí kovových rud. 
B�hem svého hodování bakterie oxidují sulfidy a 
odd�lují z nich kovy. Práv� této vlastnosti cht�jí 
v�dci využít p�i takzvaném biologickém loužení. 

Postup je pom�rn� jednoduchý: ruda se rozdrtí 
a naveze na haldu, která se polévá kyselým rozto-
kem s bakteriemi. Ruda za�ne reagovat a p�i oxida-
ci se zah�ívá až na 50 stup�� Celsia, což bakteriím 
vyhovuje. Proces se opakuje, halda se n�kolikrát 
„prolije“ stejným roztokem, až se do n�j vylouhuje 
dostate�né množství kovu. Ten se pak z roztoku 
vysráží a je p�ipraven k pr�myslovému využití. 

Hlavní výhodou této metody je podle zástupc� 
spole�nosti Talvivaara p�edevším šetrnost k život-
nímu prost�edí. Krom� toho je údajn� efektivn�jší 
než tradi�ní zp�soby, takže lze dobývat kovy i z 
mén� bohatých rud. 

Výsledky jsou zatím tajné Zatím se biologické 
loužení teprve testuje. Na pokusné hald� se 17 tisíci 
tun rudy finští experti zkoušejí, jaké mikrobiální 
kultury jsou nejvhodn�jší pro získávání niklu a jaká 
je optimální kyselost, teplota, zp�sob provzduš�o-
vání haldy. Finové pracují s bakteriemi, které v 
dané oblasti p�irozen� žijí. Podrobnosti o používa-
ných kmenech i dosažených díl�ích výsledcích jsou 
ovšem sou�ástí obchodního tajemství. 

�eští v�dci se v rámci projektu Bioshale, který 
probíhal v letech 2004 až 2007, zabývali p�edevším 
získáváním platinových kov� z �erných b�idlic. 
„Odebírali jsme vzorky b�idlic na nalezištích v Pol-
sku, ve Finsku v oblasti Talvivaary a srovnávací 
vzorky i na dalších místech sv�ta. Zkoumali jsme, 

kolik platinových kov� obsahují, v jaké form� a 
jaká by byla možnost je z t�chto rud získávat,“ vy-
sv�tluje Jan Pašava z �eské geologické služby. 

Spolu s britskými mikrobiology z univerzity v 
Bangoru se také snažili laboratorními pokusy zjis-
tit, zda by šlo platinové kovy extrahovat pomocí 
bakterií podobn� jako klasické kovy. „To se zatím 
bohužel nepoda�ilo. Populace bakterií, které jsme 
nasadili, v daném prost�edí nefungovaly. Je možné, 
že pro n� bylo prost�edí p�íliš toxické,“ �íká �eský 
expert.    (ev, LN) 

 
 

RUSKÁ LETADLA  
PROVOKUJÍ DÁNY 
Ruská vojenská letadla se jen za posledního 
p�l roku sedmkrát p�iblížila k dánskému 
vzdušnému prostoru natolik, že dánské vo-
jenské letectvo muselo vyhlásit pohotovost 
k odražení narušitele. Podle Dán� jde o 
z�ejmé provokativní akce podobné sov�t-
ským provokacím z dob studené války. 

Dánská média je dávají do souvislosti s postu-
pem jednání o umíst�ní amerického radaru v �eské 
republice a s ruským znepokojením nad t�mito 
plány USA. Dánská lidová strana dnes v koda�-
ském parlamentu, Folketingu, dokonce požadova-
la, aby ruský velvyslanec v Dánsku byl p�edvolán 
na ministerstvo zahrani�í a upozorn�n na dánské 
znepokojení. „Studená válka skon�ila p�ed dvaceti 
lety, ale Rusko si po�íná tak, jako by se tak nikdy 
nestalo,“ �ekl k tomu zahrani�n�-politický mluv�í 
strany Sören Espersen. 

V letošním roce se po�et incident� ve srovnání 
s lo�skem prudce zvýšil. Loni podle deníku Ber-
lingske Tidende zaznamenalo Dánsko „pouze“ �ty�i 
podobné ruské provokace. Zatímco Finsko a Švéd-
sko jsou neutrálními zem�mi a problémy s ruskými 
p�elety nemají, Dánsko a Norsko coby �lenské ze-
m� NATO jsou z�ejm� pro ruské pokusy vhodn�jší-
mi cíli. 

Generál Henrik Dam ze severního st�ediska 
letové kontroly NATO nedaleko Viborgu na Jut-
ském poloostrov� dánskému tisku �ekl, že po�et 
ruských let� sm�rem k západnímu vzdušnému 
prostoru nyní skute�n� odpovídá po�tu z dob stu-
dené války. „Není ale zatím d�vod obávat se o dán-
skou bezpe�nost,“ dodal. 

(LN) 
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V NORSKU - VOLNOST NAD VOLNOST 
Jan Zvelebil, Reflex 

Extremely expensive – p�íliš drahé. Ta-
hle slova slyším b�hem návšt�vy u manžel� 
Iny Iversenové (40) a Mortena Ednese (43) 
p�i nejr�zn�jších p�íležitostech. �íkají to 
bez sebemenšího ostnu nelibosti, závisti �i 
opovržení v hlase, ale �íkají to �asto. P�íliš 
drahá jsou pro n� divadla a lepší restaura-
ce, p�íliš drahé je mít auto, p�íliš drahé je 
kupovat jiné maso než rybí, p�íliš drahé je 
oble�ení jiné než z výprodeje. Škudlilové? 
Nebo snad chudáci? Samá voda. Jen znají 
cenu pen�z a v�dí, že v život� jsou d�ležit�j-
ší v�ci než hromad�ní majetku. Mnohem 
d�ležit�jší v�ci. Nap�íklad volný �as. Nebo 
svoboda. Možnost být tím, kým �lov�k vnit�-
n� cítí, že by být m�l. 

Díky nález�m ropy a zemního plynu 
u mo�ských b�eh� je Norsko nejbohatší zemí širo-
ko daleko. Kuvajt Evropy. Nezam�stnanost je tu 
prakticky nulová, m�na silná a stabilní, vstup do 
Evropské unie je daleko a domácí výrobci klidn� 
oddechují v záv�t�í celních bariér. Na p�lmiliono-
vém hlavním m�st� téhle zemi�ky je to vid�t líp než 
kde jinde. Oslo jen kvete a z makroekonomického 
hlediska vzato – chybí tu jediný d�vod, pro� by 
jeho dosp�lí, zdraví a schopní obyvatelé museli 
v kapse obracet každou korunu. 

Nemuseli by to d�lat ani Ina s Mortenem. Tím 
spíš, že s d�tmi a dalšími p�íbuznými žijí dom�, 
který pat�í rodin�, a za bydlení moc neutratí. Jenže 
to by asi nemohli žít zp�sobem, jaký mi Morten 
popisuje, když m� první den provází m�stem, ces-
tou do obchodu s od�vy, který nedávno oznámil 
výprodej. Morten si tam kupuje kalhoty (vzhledem 
k láci hned dvoje) a pak jdeme do levné p�ístavní 
hospody na pivo. 

Morten je Nor a s Inou žije už osmnáct let. Má 
s ní dv� dcery, devítiletou Almu a �trnáctiletou 
Elenu. Když byly Elen� t�i roky, rodi�e se vzali, ale 
jména si nechali každý svoje, jak je prý v kraji zvy-
kem. Svého �asu Morten živil rodinu jako no�ní 
služba v tábo�e pro uprchlíky (nakonec to prý dotá-
hl až na �editele), ale dnes pracuje jen na zlomek 
úvazku jako pr�vodce a správce po�íta�ového od-
d�lení v Norském technickém muzeu. Obvykle 
slouží každý druhý víkend, což obnáší �ty�i pracov-
ní dny m�sí�n�. Když pot�ebuje trochu víc pen�z na 
dovolenou, vezme pár služeb za kolegy a d�lá t�eba 
i osm dní v m�síci. Sou�asn� ve svých t�ia�ty�iceti 
letech chodí na vysokou. Není to poprvé – po 

st�ední škole studoval norštinu, literaturu a film na 
Stockholmské univerzit�. Celkem sedm semestr�. 
Také zkoušel historii a ruštinu. Te	 zkouší archi-
tekturu a z�ejm� našel to pravé, do absolutoria mu 
už chybí poslední rok. 

Ina je p�vodem Dánka, do Norska se s matkou 
p�ist�hovala až v pubert�. Po st�ední škole p�l roku 
pracovala, za úspory si koupila motorku a rok jez-
dila po Špan�lsku jako bojovnice za ženská práva. 
Když se dostala do Alhambry, za srdce ji chytla 
kultura Maur� a po návratu vystudovala na vysoké 
arabistiku. Posledních p�t let zajiš�uje hlavní p�í-
jem domácnosti ona. Ženská práva vyst�ídal boj za 
práva obecn� lidská, zhruba každé dva m�síce p�i-
pravuje nové �íslo ob�asníku norské pobo�ky 
Amnesty International. 

Pobo�ka je od p�ístavu, co by kamenem doho-
dil. Úderem �tvrté má Ina padla a na kole jí to 
k nám trvá jen chvili�ku. Pijeme pivo a koukáme na 
vlny. Je to lepší v Norsku než v Dánsku? „Mám to 
tady rad�ji,“ tvrdí Ina. „Kolemjdoucí do tebe klidn� 
vrazí, prodava�ka v obchod� t� nepozdraví, lidé 
jsou tu trochu neurvalí. Ale zato �eknou na rovinu, 
co si opravdu myslí. Dánové jsou zdvo�ilí a všechno 
okecají, ale �asto nevíš, co za jejich slovy opravdu 
je.“ 

PLACHTA NA OBZORU 
Víkend pat�í výletu. Když není moc �asu, jezdí 

Ina s Mortenem a d�tmi alespo� do p�írody za 
m�sto. Když je volna víc, což je práv� tento p�ípad, 
volba v�tšinou padá na sedmdesát kilometr� vzdá-
lený Larkollen. V lese nedaleko této vesni�ky, sotva 
t�icet metr� od mo�ského b�ehu stojí rodinné letní 
sídlo – žlut� nat�ený d�ev�ný d�m s prosklenou 
verandou a útulným podkrovím. 

Krom� mne sem Ina s Mortenem pozvali ješt� 
n�kolik svých p�átel, které dlouho nevid�li. Celkem 
je nás šest dosp�lých a p�t d�tí, ale do prostorného 
domu se hrav� vejdeme. Nep�irozen� po�etná se 
zdají jen jízdní kola venku – na nich po vystoupení 
z vlaku urazila v�tšina host� posledních deset kilo-
metr� cesty. T�i z nás sem p�itom výjime�n� svezla 
Ina starým citroenem, který si vyp�j�ila od bratra 
Eskila. 

Vybalujeme bagáž a potraviny nakoupené po 
cest� v supermarketu (obchod v nedaleké vesnici je 
extremely expensive a tudíž se do n�j nikdy necho-
dí). Kdybych o to stál, mohl bych si prý zaryba�it, 
nebo jen tak vyplout na mo�e. Nabídka je široká, 
v k�ln� u b�ehu (nebo spíš malé stodole?) odpo�ívá 
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kajak, vedle n�ho kanoe, u ní malá rychlá plachet-
nice, jedna lo	, ve které prý vyplouvají na mo�e 
samy d�ti a pak ješt� jedna. A jako by toho nebylo 
dost, dv� veslice odpo�ívají nep�ipoutané jen tak 
na pláži. 

Nijak se do toho nehrnu, jen pozoruji ostatní. 
S výjimkou Iny a jedné její p�ítelkyn� se do koupá-
ní ve studeném mo�i za celé dva dny nikdo nežene. 
Také lod� zahálejí. Dosp�lí vedou �e�i a d�ti si klid-
n� a bez k�iku hrají. Žádné z nich své rodi�e s ni�ím 
neobt�žuje a ti se na oplátku do života svých rato-
lestí rovn�ž nijak nepletou. Že má kup�íkladu Ele-
na rýmu a už druhý den slyšiteln� popotahuje? No 
a co. Dob�e ví, kde má kapesník. 

Druhý den se nebe zatahuje a vítr od mo�e p�i-
náší p�ekvapení: v dálce se objevuje malá jachta 
a In� zvoní v kabelce mobil. Hlásí se již zmín�ný 
bratr Eskil, který se s p�ítelem vrací z Dánska. Kv�-
li špatnému po�así u nás nem�že zakotvit, ale staví 
se prý doma. 

Sestra je ráda a já taky. Eskilovi je šestat�icet 
a jeho život (podobn� jako v p�ípad� Iny �i Morte-
na) op�t b�ží daleko od obvyklé cesty, kterou p�ed 
v�tšinu lidí narýsuje vzd�lání, kariéra, zvyk, cokoli. 
Po st�ední škole se rozhodl pro vysokoškolské stu-
dium fyziky. Konkrétn� ho zajímala kvantová me-
chanika – t�šil se, že pochopí, jak a pro� se to�í 
sv�t. Smysluplnou odpov�	 však nenašel, jen abs-
traktní rovnice a za nimi prázdno. Nakonec zatou-
žil živit se vlastníma rukama a po škole si otev�el 
malou opravnu jízdních kol. Pracuje v ní p�t m�sí-
c� v roce, což mu sta�í ke skrovné obživ�, a v�tšinu 
ostatního �asu medituje – práce slavného matema-
tika Davida Böhma ho p�ed deseti lety dovedly 
k buddhismu. 

Nedávno strávil t�i m�síce v buddhistickém 
chrámu v Los Angeles (Ina s Mortenem už si mys-
leli že se nevrátí), ale život mnich� ho nijak neosl-
nil. „�lov�k si tam nem�že d�lat to svoje,“ �ekne 
mi, když se pozd�ji setkáme. V gestech má tutéž 
ladnou grácii a v o�ích stejný hluboký klid, jako 
jeho sestra. „P�ísná disciplína pro m� není. A taky 
mi vadí, když se všechno kontroluje. Spíš se budu 
snažit vnést buddhistické zásady a praxi do všední-
ho života.“ 

VZPOMÍNKA NA AFRIKU 
Poslední ve�er pat�í diaprojektoru a rodinnému 

archivu. Ina a Morten vybírají z n�kolika tisíc dia-
pozitiv� jen reprezentativní zlomek, ale i tak trvá 
promítání p�es hodinu. Z po�ízených záb�r� je 

znát, že váše� pro cestování sdílí celá rodina. A d�ti 
si ho užívaly odmala. Nejd�ív v p�ív�su, který Mor-
ten tahal za svým kolem (do skládací konstrukce se 
jako do ko�áru vešly ob� holky a pod n� ješt� zava-
zadla), pozd�ji na zvláštním kole pevn� p�ipojeném 
k rodi�ovskému, takže malý spolujezdec nemusel 
držet rovnováhu, ale už mohl pomáhat se šlapá-
ním. 

„Objevil jsem tohle za�ízení v cyklistickém �aso-
pise asi p�ed osmi lety,“ chlubí se Morten. „Vyrábí 
ho jedna anglická firma jako ru�ní práci a pouze na 
objednávku. Poslal jsem ji po Internetu a stal se 
prvním zákazníkem mimo Anglii.“ 

V�tšina snímk�, s výjimkou Ininých záb�r� 
p�írody, není výtvarn� nijak zvláš� zajímavá. Udi-
vující je ovšem jejich rozsah. Z n�hož je jasné, kam 
mizí zhruba v�tšina pen�z, které Ina s Mortenem 
díky skromnému zp�sobu života ušet�í. Itálie, N�-
mecko, Dánsko, Švédsko… A samoz�ejm� Norsko. 
Pro cyklisty úplný ráj, nebo� tu prý platí zákon, 
který – s podmínkou dodržení stometrové vzdále-
nosti od domu vlastníka – umož�uje tábo�it i na 
soukromých pozemcích. 

Zmín�ný muž babi�ky Lisy (a otec jejích �ty� 
d�tí) je z manžel� v po�adí prost�ední a s ostatními 
dv�ma se mi trochu plete. Všichni t�i totiž na sním-
cích figurují jako �lenové stále stejné spole�nosti 
a vysv�tlující komentá� k jednotlivým záb�r�m 
brzy za�ne splývat. P�emýšlím, jestli si na tohle 
téma m�žu dovolit pár osobních otázek, ale pak si 
vzpomenu, co mi Lise den p�edtím bez velkých 
okolk� vypráv�la o matce svého druhého muže. Ta 
se jednoho dne sebrala a odjela se svým milencem 
do Afriky, kde lovila lvy a užívala dobrodružného 
života. Svého sedmiletého syna p�itom nenechala 
u rodi��, jak by snad n�koho napadlo, nýbrž ho 
sv��ila k opatrování milencov� zákonné manželce. 
A vrátila se, když bylo chlapci patnáct. 

Historku jsem b�hem návšt�vy slyšel dvakrát, 
pokaždé v jiné souvislosti, a vedle silných osobností 
a ost�e vyhran�ných život� ostatních ani nezn�la 
tak exoticky, jak by asi m�la. O volnosti partner-
ských vztah� na severu Evropy však leccos nazna�il 
p�edevším nevzrušivý klid, s jakým se v rodin� 
vypráví i poslouchá. Možná až p�íliš velký klid. Ale 
co naplat – v p�íbuzenstvu, mezi jehož �leny chybí 
snad jen zaklína� had�, holt podobný p�íb�h tro-
chu zapadne. 

 
Otišt�no s laskavým svolením autora. P�vodní 
�lánek vyšel v �asopise Reflex 4/2000 
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LÉTAJÍCÍ FIN 
Hana Ku�erová 
Ve velkém m�st� a ve velké zemi se letos 
konají Letní olympijské hry. V malém m�st� 
a v malé zemi se konaly p�ed 56 lety. Bylo to 
v roce 1952 ve Finsku, v Helsinkách. Zažeh-
nutím olympijského ohn� byl tehdy poct�n 
„Létající Fin“ – Paavo Nurmi. 

Co tedy vykonal a jaký byl tento nenápadný 
tichý Fin z Turku, že se mu dostalo tak mimo�ádn� 
�estného úkolu? 

Paavo Johannes Nurmi se narodil 13. �íjna 
1897 ve Finsku ve m�st� Turku a jako mladý závod-
ník na dlouhé trat� se zpo�átku p�íliš neprosadil. 
Až p�išel rok 1920, kdy udivil celý sv�t svým výko-
nem a na Olympijských hrách v b�hu na 10 000 m 
v Antverpách získal první zlatou medaili. A pak již 
p�icházely zlaté medaile jedna za druhou; ješt� v 
roce 1920 v Antverpách za terénní b�h na 8 000 m 
a v témže roce za terénní b�h v družstvech, též na 
8 000 m. Další zlaté medaile získal na Olympij-
ských hrách v Pa�íži v roce 1924 za b�h na 1500 m, 
za b�h na 5 000 m, za terénní b�h na 5 000 m, za 
terénní b�h družstev na 5 000 m, za terénní b�h na 
3 000 m družstev a v roce 1928 v Amsterdamu za 
b�h na 10 000 m. Celkem dev�t zlatých medailí. K 
tomu p�ibyly ješt� t�i st�íbrné medaile z roku 1920 
za b�h na 5 000 m v Antverpách, v Amsterdamu v 
roce 1928 za b�h na 5 000 m a rovn�ž v Amsterda-
mu v témže roce za p�ekážkový b�h na 3 000 m. 
Není tedy divu, že se mu dostalo p�ezdívky „Létající 
Fin – Lentävä suomalainen“. 

Po Olympijských hrách se p�est�hoval do Helsi-
nek a koncem roku 1924 odjel do USA, kde 6. ledna 
1925 v Madison Square Garden dosáhl �asu 4:13.6 
na jednu míli a 14:44.6 na 5 000 m, což byl tehdy 
rekord v halovém mistrovství v b�hu. Závodní kari-
éra Paavo Nurmiho skon�ila v roce 1932, kdy byl v 
Americe prohlášen za profesionála, nebo� obdržel 
peníze za závody a nemohl se proto zú�astnit 
Olympijských her v Los Angeles. O toto prohlášení 
se p�edevším postaral Švéd Sigfrid Edström, �len 
olympijského výboru. Po této události sportovní 
styky mezi Finskem a Švédskem na dlouhá léta 
velmi ochladly a Paavo Nurmi se stáhl do soukro-
mí. 

Po skon�ení závodní kariéry založil stavební 
firmu a v�noval se podnikání ve stavebnictví. Byl 
znám jako uzav�ený �lov�k, který nerad komuniko-
val s lidmi a neposkytoval interview. U�inil jen 
jednu výjimku a to p�ímo na požádání tehdejšího 
prezidenta Urho Kekkonena. V roce 1932 se oženil 

se Sylvií La-
aksonenovou, 
s ní m�l syna 
Mattiho. I 
když Matti byl 
též dobrý 
b�žec, nikdy 
n e d o s á h l 
v�hlasu svého 
otce. Napo-
sledy mohla 
v e � e j n o s t 
vid�t b�žet 
legendárního 
s p o r t o v c e 
Paavo Nurmi-
ho práv� p�i 
slavnostním 
z a p a l o v á n í 
olympijského 
ohn� v roce 
1952 v Hel-
sinkách. Ze-
m�el 2. �íjna 
1973 a je pochován ve svém rodném m�st� Turku. 

Finové si nesmírn� váží svých významných ob-
�an� a dovedou je náležit� ocenit. Proto nap�íklad 
v roce 1987 finská desetimarková bankovka zobra-
zovala na jedné stran� Paavo Nurmiho a na druhé 
stran� Olympijský stadion. V roce 1997 Sportovní 
stadion v Turku byl p�ejmenován na Stadion Paavo 
Nurmiho. Pomník Paavo Nurmiho je ve �ty�ech 
finských m�stech. V Turku se každoro�n� organi-
zuje b�h Paavo Nurmiho. Ulici Paavo Nurmiho 
najdeme jak v Helsinkách, tak v Turku. Prestižní 
americký �asopis TIME zvolil Paavo Nurmiho za 
b�žce století v roce 1997. 

Lehká atletika a zvlášt� b�žecké discipliny mají 
ve Finsku velkou tradici. Proto také náš Emil Záto-
pek, který získal tak cenné medaile na Olympij-
ských hrách ve Finsku, byl jakoby pokra�ovatelem 
Paavo Nurmiho a Finové mu dali p�ezdívku 
„Lidská lokomotiva – ihmisten veturi“ nebo 
„Pohádkový Petr – Satupekka“. V jeho stínu však 
neprávem z�stává Dana Zátopková, jeho žena, 
olympijská vít�zka v hodu ošt�pem a nositelka zla-
té medaile z helsinských olympijských her z roku 
1952. 

autorka je �lenkou Severské spole�nosti 
a vedoucí Finské sekce 

 

 

na fotografii je Paavo Nurmi 
v Antverpách roku 1920, foto wiki 
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DO SKANDINÁVIE PUTUJE Z PEKINGU 26 MEDAILÍ 
Eva Kadlecová 
O celkový po�et 26 medailí se pod�lilo všech 
p�t skandinávských zemí, které získaly do-
hromady šest zlatých, dvanáct st�íbrných a 
osm bronzových medailí. To je sice o t�i me-
daile více, než v Athénách, ale p�ed �ty�mi 
roky nasbírali Skandinávci jedenáct zla-
tých!  

Letos chyb�li p�edevším švédští atleti a dánské 
házenká�ky. Nejvíce si pohoršilo Švédsko, které 
m�lo v Athénách �ty�i zlaté, polepšili se naopak 
Finové, Dánové i Norové, p�estože ti získali o jedno 
zlato mén�, ale p�idali více t�ch dalších. Obhájit 
zlato se povedlo t�em sportovc�m – Nor�m Tufte-
mu (veslování) a Thorkildsenovi (atletika) a dánské 
vesla�ské �ty�ce lehkých vah. 

Jednu medaili získal tentokrát i Island (pátou v 
historii), jehož házenká�i se p�ekvapiv� probojovali 
až do finále olympijského turnaje, kde však nesta�i-
li na suverénní Francii a podlehli 23:28. P�esto je 
st�íbrná medaile historickým úsp�chem islandské 
házené, která pro obyvatele ostrova znamená totéž, 
co pro �echy fotbal nebo hokej. 

Nejúsp�šn�jší skandinávskou zemí bylo Nor-
sko, které získalo t�i zlaté, p�t st�íbrných a dv� 
bronzové medaile a v hodnocení zemí obsadilo 21. 
místo a bylo dokonce lepší než �eská republika, 
která byla 24. O zlaté medaile se zasloužili vesla� 
Olaf Tufte, který ve skifu porazil našeho Ond�eje 
Synka, družstvo házenká�ek, které ve finále smetlo 
Rusky 34:27 a ošt�pa� Andreas Thorkildsen, který 
hodem 90,57 m vytvo�il olympijský rekord a obhá-
jil zlato z Athén. P�t st�íbrných medailí vybojovali 
norští sportovci v p�ti r�zných sportech – Kjersti 
Tysse Platzer v ch�zi na 20 km žen, Eirik Veraas 
Larsen v kajaku na 1000 m, st�elec Tore Brovold ve 
skeetu, plavec Alexander Dale Oen na 100 m prsa a 
Nina Solheim v taekwondu žen ve váhové kategorii 
nad 67 kg. Bronz pak vybojovali plavkyn� Sara 
Nordenstam na 200 m prsa a senza�n� také jezdec-
ké družstvo ve skoku ve složení Stein Endresen, 
Morten Djupvik, Geir Gulliksen a Tony Andre Han-
sen. 

Druhou nejúsp�šn�jší zemí bylo Dánsko se dv�-
ma zlatými, dv�ma st�íbrnými a t�emi bronzovými 
medailemi. Zlato získala ve veslování �ty�ka leh-
kých vah ve složení Thomas Ebert, Morten Joer-
gensen, Mads Ch. K. Andersen a Eskild Ebbesen, 
druhé zlato p�idala dvojice jachta�� Jonas Warrer a 
Martin Kirketerp ve t�íd� 49er. K této medaili p�i-
sp�lo Dán�m Chorvatsko – poslední rozjíž	ku totiž 

jela dánská dvojice na vyp�j�ené chorvatské lodi, 
protože na té své zlomili st�že� a v tak krátké dob� 
ho nemohli nahradit. Chorvati se do finálové roz-
jíž	ky nekvalifikovali, a tak Dán�m svou lo	 p�j�i-
li. Dv� st�íbrné medaile byly rovn�ž dílem kolekti-
v�. Tím prvním byl deblkajak muž� Kim Wraae 
Knudsen a Rene Holten Poulsen na 1000 m, dru-
hým pak cyklistické družstvo stíha�� Michael 
Faerk Christensen, Michael Moerkoev, Casper 
Joergensen a Jens-Erik Madsen, kte�í nesta�ili jen 
na naprosto suverénní Brity. Bronzovou medaili 
pak pro Dánsko získala plavkyn� Lotte Friis na 800 
m volný zp�sob, dvojskif lehkých vah Mads Re-
inholdt Rasmussen a Rasmus N. Q. Hansen a jez-
decké družstvo v drezú�e ve složení Anne van Olst, 
Nathalie Zu Sayn-Wittgestein a Andreas 
Helgstrand. 

Finsko získalo �ty�i medaile, po jedné zlaté a 
st�íbrné a dva bronzy. O zlato se zasloužila st�elky-
n� Saton Makela-Nummela v trapu, st�íbro vybojo-
val dvojskif lehkých vah žen Sanna Sten a Minna 
Nieminen a bronz Henri Häkkinen ve st�elb� ze 
vzduchové pušky a ošt�pa� Tero Pitkämäki, který 
za svým norským soupe�em zaostal o �ty�i a p�l 
metru a o necelý p�lmetr ho porazil ješt� Lotyš 
Kovals. Za Pitkämäkim skon�ili na �tvrtém a pátém 
míst� další Finové Järvenpää a Wirkkala. 

Bez zlata se tentokrát museli obejít Švédové, 
kte�í vybojovali jen �ty�i st�íbra a jeden bronz a to 
je oproti minulým OH (4-2-1) zna�ný propad. Nej-
v�tší podíl na výpadku m�la p�edevším atletika. 
Výška� Stefan Holm byl až �tvrtý, d�íve suverénní 
víceboja�ka Carolina Kluft se tentokrát soust�edila 
jen na dálku a neusp�la, neprosadila se ani p�ekáž-
ká�ka S. Kallur. Citeln� chyb�l také zran�ný troj-
skokan Ch. Olsson a výška�ka Kajsa Berqqvist, 
která ukon�ila kariéru. St�íbro pro Tre Kronor tak 
získali cyklisté Gustav Larsson v �asovce jednotliv-
c� a Emma Johansson v silni�ním závod� žen, teni-
sový pár Simon Aspelin a Thomas Johansson a 
jezdec Rolf-Goran Bengtson ve skoku jednotlivc�. 
Bronzovou medaili pak vybojovali jachta�i Fredrik 
Loof a Anders Ekstrom ve t�íd� Star. 

 
autorka je �lenkou Severské spole�nosti 
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NA OBÁLCE 
P�ední strana: Rógar 2008, Pomsta viking�. Rekonstrukce vikinských boj�. K�e�ovice u Neveklova, �ervenec 2008, 
foto Ji�í Barto
. 
Zadní strana: Finské Laponsko - pohled na jezero Luirojärvi ze Sokosti, nejvyššího kopce národního parku Urho 
Kekkonena, foto Michael Stanovský 

 

Projekt byl finan�n� podpo�en z prost�edk� Ministerstva zahrani�ních v�cí �eské republiky 

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 naleznete na Internetu. Nemáte-li k n�mu p�í-
stup, pošlete dopis na sekretariát se svým jménem, adre-
sou, telefonním a p�ípadn� i e-mailovým kontaktem. 
Stru�n� popište své severské zájmy p�ípadn� napište i svá 
p�ání aktivn� pracovat v n�které ze sekcí Spole�nosti. 
�lenskou agendu vede a informace rozesílá tajemník pro 
�lenskou agendu 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. 






