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EDITORIAL 
Vážení tená i,

dostáváte do rukou váno ní íslo Severských list ,
okolo jejichž vydávání vznikly v poslední dob  n -
které dohady. Tento asopis, který je nedílnou sou-
ástí innosti Severské spole nosti, se zrodil p ed 

18 lety ve velmi skromných podmínkách s cílem 
informovat všechny leny a p íznivce spole nosti 
jednak o její innosti, jednak o zajímavých infor-
macích ze zemí Skandinávie, a kam jeho vydavatel 
zahrnul posléze i innost spole ností, spolk  a klu-
b , které vznikly pozd ji. 

Na innost Severské spole nosti poskytuje Mi-
nisterstvo zahrani ních v cí R dotaci, jejíž zna ná 
ást p ipadá na náklady na vydávání Severských 

list .
Pracovní vytížení Ing. Michaela Stanovského, 

kterému tímto za odvedenou práci d kujeme a p e-
jeme hodn  úsp ch  v další innosti, p isp lo 
k jisté radikalizaci postoj , o níž jste byli z jeho 
pohledu obsáhle informováni. Nejde jen o rozdílné 
názory na funkci a obsah Severských list  a potíže 
s financováním, ale i to, že je pro nevýd le nou 
innost mén  prostoru. Dalším aspektem problému 

je i to, že tišt ná forma slova je v i elektronické 
verzi pracn jší a považuje se za mén  efektivní a 
tudíž neatraktivní. 

To jsou asi nejzásadn jší problémy, pro které 
zpravodaj Severské spole nosti – Severské listy – 
v tišt né podob , na jakou jste za poslední léta 
zvyklí, tímto íslem zatím kon í.

Výbor Severské spole nosti, jejímž lenem je i 
Ing. Stanovský, který ve spolupráci s vedením Spo-
le nosti asopis jedenáct let tvo il a vydával, 
v sou asné dob  hledá možnosti jak ve vydávání 
asopisu pokra ovat, nebo  jsme si v domi, že ne 

každý z našich len  má p ístup k Internetu a chce-
me, aby byl asopisem pro všechny v kové katego-
rie. To je úkol, k jehož spln ní zvu Vás, leny Spo-
le nosti, abyste p isp li radou i reálnou pomocí. 

Severská spole nost bude i v p íštích letech pro 
své leny p ipravovat Zpravodaj – informa ní tis-
kovinu o innosti a akcích Severské spole nosti, 
který lenové obdrží minimáln  4x ro n . Ing. Sta-
novský potvrdil, že bude spolupracovat redak n
na vydávání Zpravodaje. 

P eji Vám a Vašim blízkým klidné a bohaté 
Vánoce a do nového roku hodn  zdraví, št stí a 
spokojenosti. 

T ším se na Vaše nápady i spolupráci na akcích 
v roce 2009. 

Marta Janíková 
p edsedkyn  Severské spole nosti 
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Vánoce 

VYHLÁŠENÍ „VÁNO NÍHO KLIDU“ VE FINSKU 
Hana Ku erová
Zítra, z v le Boží, 
oslavíme milostné narození Našeho pána a Spasitele, 
a proto vyhlašuji všeobecný váno ní klid s tím, 
aby všichni slavili Vánoce náležit  klidn  a pokojn
nebo  ten, kdo poruší tento váno ní klid jakýmkoli 
protizákonným nebo nevhodným chováním bude 
potrestán podle zvlášt  tvrdého zákona 
za každý jednotlivý in. 

Záv rem p eji všem obyvatel m m sta š astné
 a veselé Vánoce. 

Na Št drý den, úderem 12 hodiny v poledne 
zazní fanfáry a na balkon  radnice m sta Turku se 
objeví jeho starosta a na obyvateli p epln ném 
nám stí p ednese historickou, výše uvedenou de-
klaraci. Od této hodiny nastane neobvyklé ticho po 
celé zemi, nebo  Finové jsou disciplinovaní a zá-
sadn  dodržují zákony a na ízení.

Text Váno ního vyhlášení je starobylý a b hem 
staletí byl upravován podle pot eb té které doby. 
P vodní hlavní zásady však byly zachovány. Dnešní 
text byl sepsán podle vzpomínek m stského tajem-
níka po velkém požáru v Turku v r. 1827. 

Vyhlášení bylo teno p vodn  jen ve švédském 
jazyce, avšak v r. 1711 se stalo „strašlivé nešt stí,
nebo Váno ní vyhlášení bylo teno ve švédském i 
ve finském jazyce.“ Dnes je toto vyhlášení teno v 
obou jazycích a rovn ž tak, probíhá celá slavnost, 
která je od r. 1984 p enášena televizí a je napjaté 
sledována každou finskou rodinou. 

Je to oficiální zahájení váno ních svátk  a kaž-
doro ní rituál, který sjednocuje všechny Finy bez 
rozdílu v ku, náboženství, politického i jiného 
názoru již od r. 1935, kdy tato slavnost byla poprvé 
vysílána rozhlasem. 

Váno ní vyhlášení klidu je napsáno na perga-
menu, který zhotovil v r. 1956 Rauno Torpo podle 
st edov kého modelu. Je zape et no kopií m stské
pe eti z r. 1309 a je bezpe n  uloženo v kancelá i
m sta Turku.  
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Vánoce 

VÁNOCE VE ŠVÉDSKU 
swedenabroad.com 
Vánoce ve Švédsku jsou stejn  jako v mnoha 
zemích sv ta sm sí starých tradic i nov j-
ších zvyk .

Váno ní svátky za ínají první adventní ned lí.
V té dob  je již v tšina obchod  a restaurací váno -
n  vyzdobena a lidé chodí na sváte ní ve e i k Vá-
no nímu stolu, který nabízí pestrou kombinaci 
váno ních jídel a obvyklého švédského stolu smör-
gåsbord. 

V domácnostech jsou v dob  adventu za oknem 
rozsv covaný váno ní adventní svíce, každou ned -
li jedna. Svíce jsou ve speciální krabi ce zdobené 
chvojím se azeny v ade za sebou. Na mnoha oken-
ních tabulích se objevují ervené adventní hv zdy, 
které se d íve d lávaly z papíru, dnes jsou ale mno-
hem ast ji ze d eva i kovu. 

Oba tyto zvyky pocházejí z N mecka, do Švéd-
ska se dostaly teprve ve dvacátých a t icátých le-
tech minulého století. Pochází odtud také adventní 
kalendá , který se ve Švédsku za al prodávat ve 
stejné dob  a dnes je sou ástí váno ních symbol .
V dob  adventu se také pe ou speciální ko en né 
kolá ky, kterým se íká pepparkakor. P ipomínají 
trochu naše zázvorky nebo perní ky.

Dalším váno ním svátkem je den svaté Lucie. 
Její svátek p ipadá na 13. prosince. Lucie je oslavo-
vána mnoha r znými zp soby. Je zvláštní, jak váš-
niv  luteránští Švédové slaví sicilskou svatou Lucii, 
která ve své rodné Itálii nemá zdaleka takovou váž-
nost a podporu. Po ádají se pr vody, p i nichž dív-
ky v dlouhých bílých habitech p evázaných v pase 
ervenou šerpou a s v ncem z chvojí na dlouhých 

sv tlých vlasech chodí m stem. V ruce drží zapále-
né svíce a zpívají tradi ní váno ní písn .

Vánoce jsou ve Švédsku svátky plné dárk , sví-
ek a r zných jídel. Na Št drý den p ináší dárky 

Jultomte – váno ní muží ek, který nejvíce p ipo-
míná po celém sv t  známého svatého Mikuláše. 
Chodí s pytlem p es rameno, klepe u dve í a ptá se: 
„Máte tu n jaké hodné d ti?“ Na Št drý den d ti 
napjat  o ekávají, zda se ozve klepání na dve e, po 
n mž obvykle nacházejí dárky. Váno ní sk ítek ale 
vždy zmizí nepozorován ve tm .

V dávných dobách st edov ku byl váno ním 
symbolem kozel, který také d íve p inášel dárky. 
Dodnes však z stává váno ním symbolem a jako 
figurka ze slámy je typickou švédskou váno ní oz-
dobou. Dalším váno ním zvykem p ineseným do 
Švédska z N mecka je váno ní strome ek a jesli -
ky. 

Eygló Svala Arnarsdóttir  
V d sledku dopad  ekonomické krize se li-
dé na Islandu stále více vrací k tradi ním, 
zdravým a levným jídl m. Domácí rybí kou-
le, které byly oblíbené jídlo d tí minulých 
generací se vrací na islandské stoly.  

Základní surovinou je syrové nebo va ené rybího 
maso, obvykle treska. Kuli ky z va eného masa se 
nazývají daudar bollur (mrtvé kuli ky) a koliv jsou 
stejn  chutné. 

Suroviny: 

300–400 rybího masa 
1 velká cibule 
1 vejce 
mouka pšeni ná 
bramborová mou ka nebo strouhanka 
máslo
¼ litru mléko nebo lépe smetana 
esnek 

pep
muškátový o íšek
s l

P íprava: 

Syrové rybí maso se o istí a rozemele. P ed ro-
zemletím se maso m že uva it, ale není to nutné. 
Do va ící se vody dá n kolik rybích plátk  a vypne 
se var. Po 10–15 min. se plátky vyjmou, v do kast-
rolu a nechají vychladnout. Vzniklý vývar lze poz-
d ji použít na p ípravu polévky. P ebyte ná voda se 
z vychladlého masa odstraní pomocí cedníku. Na 
uvedených 300–400 kg masa nastrouháme 1 vel-
kou cibuli, m že se p idat též pár stroužk  rozm l-
n ného esneku. Osolí se 1,5 ajové lži ky soli. 
Oko ení se osminou ajové lži ky pep e, n kdy se 
uvádí ješt  p idat p l až jednu ajové lži ky mušká-
tového o íšku.

Vše se smíchá a p idá se jedno vejce, asi 3 lžíce 
mouky a 1,5–2 lžíce bramborové mou ky, ta se m -
že nahradit strouhankou. Nakonec se p idá cca 2,5 
dcl smetany nebo mléka a vše se dob e promíchá. 

Na másle se pak smaží kuli ky vytvarované po-
mocí lži ky. Použije-li se va ené maso, nemusí se 
smažit dlouho, jen co kuli ky dostanou z každé 
strany zlatavou barvu. 

Kuli ky se podávají s va enými brambory maš-
t nými slaným máslem a ozdobenými pažitkou i
petrželkou, p ípadn  s okurkou. 

K jídlu se výborn  se k tomu hodí salát ze strou-
hané mrkve a jablek dopln ný pomeran ovou š á-
vou a rozinkami. Dobrou chu .

ISLANDSKÉ KOULE Z RYBY 
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Z BRNA NAP Í  FINSKEM 
Jana Novotná 
Podmanivé kouzlo severu o arovalo nás 
všechny, kte í jsme se ve st edu 12. listopa-
du 2008 sešli v salonku hotelu Continental, 
abychom se odsud rozjeli nap í  Finskem – 
Severská spole nost, pobo ka Brno, zde 
po ádala Finský ve er.

Cestou nás provázela vedoucí finské sekce Ta-
mara Sedlá ková, která si na téma Finsko p ichys-
tala p ednášku, dopln nou videoprojekcí filmu 
Krásy Finska. eský nevlídný podzimní ve er jsme 
nechali za zády a rozb hli se po arokrásné zemi, 
která sice sahá až za polární kruh, na mnoha mís-
tech nás však vítala proslun nou modrou oblohou, 
p iod nou jen lehkými útržky b lostných mrá k .
Co jsme o Finsku nev d li to, jsme se v salonku 
hotelu Continental dozv d li. Jen neradi jsme se s 
ním pak po dvou hodinách lou ili – jak už tomu na 
p ednáškách a projekcích, po ádaných zdejší Spo-
le ností, zpravidla bývá. 

Když nás Tamara Sedlá ková ve své poutavé 
p ednášce seznámila s historií i sou asností zem ,
zahájili jsme svoji cestu s projektorem a promíta-
cím plátnem ve m st  Turku. To bývalo nejen vý-
znamným obchodním st ediskem a centrem k es-
anství, ale do roku 1809, kdy byla zem  p ipojena

k Rusku a statut sídelního m sta získaly Helsinky, i 
hlavním m stem Finska. Prošli jsme se zdejším 
p ístavem, navštívili hrad z 11. století, kde byl v 
roce 1743 uzav en mír s Ruskem (tak jako všude na 
sv t , i tady si d jiny razily cestu násilím, vždy , jak 
jsme se od Tamary dozv d li, i zdejší první osídlen-
ci, kte í p icházeli z oblasti mezi Uralem a Kaspic-
kým mo em, vytla ili p vodní obyvatele, Laponce, 
co nejdál na sever, zastavili jsme se na nám stí a na 
tržišti, kde nad kyticemi slune nic unisono bzu ely 
roje v el. V Helsinkách jsme zase prodleli u sochy 
cara Alexandra II., který uznal finštinu jako státní 
jazyk, prošli se ulicemi a uli kami, zaposlouchali se 
do hlasu harmoniky. A potom jsme ješt  chvilku 
okoun li p ed kavárni kou na nám stí, kde hosté 
usazení na zahrádce nabízeli v poklidné chvilce své 
nahé tvá e se zav enýma o ima slune ním pa-
prsk m a p ipomínali tak tichým odevzdáním se 
zdroji tepla a sv tla slune nice v Turku. 

Cesta dál k severu nás provedla ješt  mnoha 
dalšími m sty a místy zem  tisíc  jezer. T ch je tu 
na sto devadesát tisíc, mnohá s k iš álov istou
vodou, a nejv tší z nich, Saimaa, se prostírá na 
ploše 1000 km2. Vid li jsme nedohledné lesy, tvo í-
cí šedesát osm procent finského území, mnohé z 

nich nedot ené rukou lov ka. Vid li jsme borovice 
a b ízy, tak typické pro krajiny severu Barevné 
domky s bílými okenicemi, které jako by vystoupily 
z pohádek, d ev ný kostelík, sochu polárního med-
v da, m sto Lahti – nejv tší finské sportovní cent-
rum s lanovkami, sjezdovkami, skokanskými m st-
ky a lyža ským muzeem. Navštívili jsme i Laponsko 
s jeho divokými potoky a í kami, s jeho soby, kte-
rých tu žije na dv  st  tisíc. S jeho laponským skan-
zenem a také s muzeem Arcticum, v novaném kul-
tu e Laponc . Prošli jsme se po polárním kruhu, 
kde jsme navštívili „Ježíškovu poštu“ a poslali p á-
telský pozdrav všem, kte í mají rádi Sever. A na-
hlédli k hranicím, za kterými už ale bylo Norsko. 

STALO SE: 
6. listopad 2008 – Henrik Wergeland. Beseda s 
dr. Ladislavem ezní kem o norském spisovateli a 
básníkovi. (Praha) 
11. listopad 2008 – Søren Aabye Kierkegaard 
versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Beseda 
s Martinem Damaškem. (Praha) 
12. listopad 2008 – Finský ve er. P ipravila Ta-
mara Sedlá ková. (Brno) 
26. listopad 2008 – O spolupráci R a Švédska 
p i p íprav  p edsednictví Evropské unie. Beseda s 
J. E. Catherine von Heidenstamovou, velvyslanky-
ní Švédska v Praze. (Praha) 
3. prosince 2008 – Norsko a Lofoty. P ednáška 
zástupce CK Periscope T. Kubíka. (Praha) 
9. prosinec 2008 – Mika Waltari. Beseda s Mar-
kétou Hejkalovou o Waltariho monografii. (Praha) 
13. prosinec 2008 – Lucia Fest. Tradi ní prosin-
cové setkání s Lucií a jejím doprovodem. (Brno) 
14. prosinec 2008 – P átelské setkání p i p íle-
žitosti svátku sv. Lucie. Parolo  Czechia. (Praha) 

P IPRAVOVANÉ AKCE 
leden – P ednáška Ivona ernohausové-Bardak 
o dánském filmu. 
leden – Promítání celove erního islandského fil-
mu na FAMU. 
1. tvrtletí – Beseda s Dány  žijícími v echách.  
1. tvrtletí – P ednáška Zdíka Šímy o dánském 
astronomovi Tychonovi Brahe. 
Termíny jsou p edb žné a mohou se zm nit.
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FINSKO A ESKÝ BALET 
Hana Ku erová
V podzimní podve er 8. íjna 2008 se kona-
la v Klubu Lávka p ednáška a beseda o fin-
ském a eském baletu. 

Choreografka a baletní pedagožka Jana Eriks-
son – Tomanová nás nejprve seznámila s po átky 
eského baletu a provedla nás jeho historií až do 

sou asné doby. Stejný scéná  zvolila pro p iblížení 
finského baletu tj. jeho za átky ovlivn né p ede-
vším ruskou školou a jeho další moderní západní 
vývoj až do dnešních dn .

Poda ilo se ji získat eskou primabalerínu pro 
naši besedu Barboru Kohoutkovou, která p sobila 
n kolik let jako sólistka Finského národního baletu 
v Helsinkách a která se s námi pod lila o své zkuše-
nosti ze svého angažmá ve Finsku v následujícím 
rozhovoru: 

Kdy jste vyhrála sv tovou baletní sout ž?
V roce 1996 v New Yorku jsem získala první cenu 
Grand Prix, která nebyla ud lena po 12 let. Po sou-
t ži jsem odešla na angažmá do Helsinek, kde byl 
šéfem baletu Jorma Uotinen, jenž je jednou z nej-
výrazn jších osobnosti finského baletu. Ten mne 
cht l angažovat již v r. 1995, kdy jsem na sout ži v 
Helsinkách vyhrála rovn ž první cenu Grand Prix, 
to jsem však odmítla, protože mi bylo teprve 16 let 
a cht la jsem v Praze nejprve dokon it školu. Avšak 
za rok, po vít zství v New Yorku, i pres velké množ-
ství nabídek, jsem odešla do Helsinek. 

Pro  jste se rozhodla pro Finsko? 
Pro velmi dobrou zkušenost s p. Jormou Uotine-
nem, šéfem baletu. 

Kdy Jste odešla do angažmá do Helsinek a 
c0 to pro Vás znamenalo? 
Bylo to v srpnu 1996 a cht la jsem tan it po letech 
d iny na pražské konzervato i.

Jaký repertoár jste studovala? 
Byla to Julie v Prokof vov  baletu Romeo a Julie. 
J. Uotinen m l 17letou Julii jak jak si p ál. Byla to 
velká zodpov dnost a pro mne velký úkol. Premié-
ra byla v íjnu 1996. P ed premiérou se mi stal úraz 
na nártu, t i reprízy jsem ud lala pod anestezií a 
pak jsem byla dva m síce na lé ení. Po vylé ení 
jsem studovala v choreografii Natálie Makarové 
Bajaderu a zlomenina se op t ozvala, následovalo 5 
m síc  lé ení. Po uzdravení p išly další velké role 
jako La Sylfide v chor. Perre Laeotte, Labutí jezero, 
role bílé i erné labut  v chor. Burgmeistera, Gisel-
le S. Vidine, Balanchinova Serenade, Popelka amer. 
choreografa Bena Stievensona, Balet Pathetic 

v choreografii Jormy Uotinena. 

Jak m žete charakterizovat zp sob práce v 
Helsinkách oproti zkušenosti v eské re-
publice? 
R znorodost choreografií, hostující um lci z celého 
sv ta, nap . David Howard, Josef Amiell, balerína z 
Pa íže. Moderní tanec má v Helsinkách vysokou 
úrove , klasicky tanec nem l tradici, v minulosti 
vazba na Rusko, hlavn  ve výchov  mladých tane -
ník . V sou asné dob  úžasná otev enost k p ijímá-
ní všeho nového v tane ním um ní. 

Jací byli Finové jako kolegové, jako lidé? 
Zpo átku tu byl problém s komunikací, pozd ji
pomohla angli tina. Finové jsou uzav ení, ale když 
dojde k p átelství, je to navždy. Stale jezdím do 
Helsinek, i když jsem v r. 2002 odešla do jiného 
angažmá, do Mnichova, do Bostonu v USA, do 
Hamburku. 

Co pro Vás práce ve Finsku znamenala, pro 
Vaši kariéru a Váš život? 
Bylo to období velkých tane ních p íležitostí – stu-
dium velkých rolí, ale sou asn  úrazy a s tím spoje-
né zdravotní potíže. V dlouhých obdobích rehabili-
tací, velkých životních zm n jsem si uv domila, že i 
když je balet pro mne vším, na druhé stran  mu 
musí lov k mnohé ob tovat. 

D kujeme za rozhovor a p ejeme Vám mno-
ho dalších úsp ch  ve Vašem krásném po-
volání. 
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KLADRUBŠTÍ B LOUŠI NA DÁNSKÉM A ŠVÉDSKÉM  
KRÁLOVSKÉM DVO E

Hana Ku erová
Je až neuv itelné, že v dnešní p etechnizo-
vané dob  – anebo práv  proto – se najdou 
ješt  místa, kde nikoli všudyp ítomní, ne-
humánní stroje, ale živo ich s citem a duší 
má své místo.  

A tomu tak je nejen na královských dvorech, 
avšak i mezi oby ejnými lidmi jako nap . v malém 
m ste ku Kladruby nad Labem, kde se odedávna 
chovají kon  nejen pro krásu jejich ztepilých t l, ale 
i pro r zná d lné innosti, z nichž ta nejzákladn jší 
byla a je záp ah do ko áru, jedná se tedy o chov 
ko árových koní. I když doba nejv tší slávy ko áro-
vých koní, jako hlavního dopravního prost edku, 
dávno pominula, p esto stále ješt  je po nich po-
ptávka pro r zné slavnostní p íležitosti, jak doka-
zuje nedávný prodej kladrubských b louš  na dán-
ský a švédský dv r.

Kladrubští ko ároví kon  byli p vodn  dodává-
ni k císa skému dvoru do Vidn , do Prahy a pozd ji
i do Lán, pro prezidenta R T. G. Masaryka. Kon
byli dodávány i se svým vozatajem tedy ko ím, což 
byl tehdy u prezidenta Masaryka p. Halža Josef z 
Kladrub.

H eb ín v Kladrubech nad Labem založil v r. 
1579 císa  Rudolf II. jako h eb ín dvorní a od té 
doby až do r. 1918 byli kon  dodáváni ke dvoru. Od 
r. 1918 je h eb ín ve vlastnictví eskoslovenského 
(resp. eského) státu, dnes jako Národní h eb ín
Kladruby nad Labem. P vodn  byli starokladrubští 
kon  chováni v r zných barevných variantách, od 
konce 18. století v barv  bílé a erné, b louši byli 
využíváni pro ceremoniální ú ely dvora, vraníci 
sloužili vysokým církevním hodnostá m. A  je 
h eb ín v Kladrubech nad Labem více než 400 let 
starý, písemné doklady o p vodech koní sahají 
pouze do poloviny 16. stol., nebo  v r. 1757 postihl 
h eb ín požár, p i n mž byly budovy v etn  doku-
ment  zni eny. K hlavním kmen m starokladrub-
ských b louš  pat í: Generale, Genralissimus, Fa-
vory, Sacramoso a Rudolfo. 

Typickým znakem starokladrubských koní je 
klabonosá (konvexní) hlava, st edn  dlouhý válco-
vitý trup, mohutn jší hrudník a vysoká akce kon e-
tin. Starokladrubští kon  byli vyšlecht ni pro ko á-
rovou službu a jsou ozna ováni jako karosié i, ne-
bo  byli zap aháni do velkých ko ár  – karos. V 
polovin  9o. let byl starokladrubský k  vyhlášen 
kulturní památkou a 1. ledna 2002 národní kultur-

ní památkou tj. kladrubský h eb ín a kmenové 
stádo b louš  – 65 klisen a 4 plemeníci. 

Od šedesátých let se kon  Kladrubského h eb í-
na úsp šn  zú ast ují národních a mezinárodních 
sout ží sp ežení, starokladrubský k  byl a je neje-
nom významným kon m ceremoniálním, ale i ko-
n m sportovním. Své p íznivce nalezl i v adách
rekrea ních jezdc , i jezdc  v nujících se stále 
oblíben jšímu baroknímu ježd ní. 

Severská spole nost uspo ádala zájezd do Ná-
rodního h eb ína v Kladrubech nad Labem v sobo-
tu 20. zá í 2008. Pro leny Severské spole nosti 
tento zájezd byl poznávacím, pro mne osobn  vzpo-
mínka na mé d tství strávené o prázdninách v 
Kladrubech u p íbuzných, nebo  m j tatínek odtud 
pochází, a tak mi p ed o ima defilovalo mnoho 
známých jmen jako výborný a ob tavý Josef Žlu-
mov, jména celých rodin jako Halžovi, Hladíkovi, 
Ku erovi, Krej íkovi a mnohé jiné. Poslední z Krej-
ík  má velmi p íjemnou vnu ku, která nás fundo-

van  provázela celým areálem h eb ína tj. stájemi 
volného ustájení klisen, odd lením h ebc  v dob e
st ežených kójích, boxech, prošli jsme muzeem 
starobylých ko áru i výstavou nezbytných pot eb 
používaných pro pot eby koní v záp ehu s ko áry. 
V zámku jsme si prohlédli reprezenta ní místnosti, 
jimž vévodily portréty císa e Františka Josefa I. a 
jeho manželky Alžb ty. Zavzpomínali jsme i na 
významného d tského léka e prof. Mat jí ka, který 
v Kladrubech vyrostl, nebo  jeho otec byl tehdy 
editelem h eb ína. Prof. Mat jí ek ve svých roz-

hlasových po adech asto vzpomínal na to, že vy-
rostl na zámku a vozil se v ko á e, což ovšem v té 
dob  nebylo nic zvláštního, nebo  ko ároví kon
musí trénovat jízdu a tak bylo dobrým zvykem, že 
kon  s ko árem ekávaly na p íjezd vlak , v e a-
nech a kdo z cestujících pot eboval, odvezli ho do 
Kladrub (asi 3 km), aby nemusel jít se zavazadly 
p šky. Tak jednoduše bylo ob  stranám snadno 
pomoženo. 

Zaradovala jsem se také, když jsem op t spat i-
la rozlehlé zelené pastviny a výb hy pro kon  lemo-
vané bílými d ev nými ploty, takže neusp ly snahy 
n kterých d ív jších novátor  osadit tyto plochy 
kv tákem a p stovat tam i jinou zeleninu, nebo  se 
jim zdály travnaté plochy p íliš velké a zbyte né
pro kon .

Za mého mládí p sobil p i Kladrubech také 
Sokol, který m l oddíl chlapc , kte í od raného 
d tství odvážn  „rajtovali“ na malých ponících, 
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pozd ji trénovali akrobacii na koních a svým um -
ním udivovali sv t.

Náš podzimní výlet se opravdu vyda il. Odjíž-
d li jsme obohaceni o poznání jednoho kousku naší 
zem , kde si dokázali, p es všechna úskalí, uchovat 
staletou tradici a ješt  ji dále rozvíjet. Jejich záslu-
hou se kladrubští b louši dostali ze st ední Evropy 
až daleko na sever, kde plní nejen ceremoniální 
úkoly, avšak i úkoly všedního dne jako jízdní poli-
cie ve Švédsku. 

foto Ji í Barto
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BOHATÝ HUDEBNÍ PODZIM V SEVERSKÉM DUCHU
Eliška Štaudová 
Letošní mírný podzim nás pot šil nejen p í-
v tivým po asím, ale i n kolika významný-
mi kulturními aktivitami, které m ly vztah 
ke Skandinávským zemím. 

Ve Zlín  a dalších m stech prob hl od zá í do 
listopadu 6. ro ník Mezinárodního hudebního fes-
tivalu Harmonia Moraviae, v jehož rámci vynikl 
koncert s názvem Severské inspirace (2. 10. 
2008). Všechny koncerty byly atraktivní svým ob-
sahem i obsazením, jen tento si však troufl uvést v 
premié e skladbu moderní vážné hudby – komplet-
ní 2. symfonii s názvem Islandica od Richarda 
Mayera. Tato nová skladba zahájila koncert, ko-
naný pod záštitou generálního honorárního konzu-
la Islandské republiky v R, pana Þorira Gunnars-
sona, kterého na za átku p ivítal editel zlínské 
filharmonie Josef N mý. Mezi dalšími hosty ve 
zcela zapln ném sále byla i p edsedkyn  Islandské 
sekce Severské spole nosti Praha L. N mcová a 
p edseda brn nské pobo ky V. Fencl s tajemnicí V. 
Konrádovou.

Symphonia Islandica pro velký symfonický 
orchestr, dva klavíry a varhany je mohutným a 
velmi náro ným hudebním dílem, které dává or-
chestru i dirigentovi možnost ukázat své um lecké
kvality. Jeho p ednes klade nároky na celkovou 
souhru, cit pro rytmus a hlavn  pevné vedení diri-
genta. 3. v tu symfonie jsme m li možnost slyšet 
již p ed dv ma roky v Brn , kde poslucha e zaujala 

svou velkolepostí, zvukomalebným vyjád ením 
sope ných výbuch , emocionálním podbarvením s 
ne ekaným projasn ním na konci. Zlínská 
filharmonie B. Martin  s dirigentem Sta-
nislavem Vav ínkem podala obdivuhodný vý-
kon. Tímto obtížným, bezchybn  nastudovaným 
dílem by mohla vhodn  reprezentovat naši hudbu a 
interpreta ní um ní i v zahrani í. V druhé ásti 
ve era zazn ly známé skladby finského romantic-
kého skladatele Jeana Sibelia – melancholická 
symfonie Finlandia a Koncert pro housle a orchestr 
d moll p ednesený známým virtuózem Václavem 
Hude kem. Dík za realizaci tohoto koncertu si za-
slouží firma C. K. Periscope Skandinávie, která je 
sponzorem akce. 

Je t eba poznamenat, že Mayerova premiérova-
ná symfonie m la také dobrou prezentaci v médi-
ích. 1. 11. 2008 v televizním po adu kultura.cz jsme 
nahlédli do hudební dílny interpret . Dirigent S. 
Vav ínek zasv cen  hovo il o tzv. „dešifrování“ 
partitury, kdy musí pochopit smysl skladby i sd le-
ní skladatele. Autor sám pak vysv tlil svou inspira-
ci: d jiny viking  a jejich kontakty s románskou 
kulturou, dojmy z islandské p írody a další drama-
tické p íb hy zem  (boje s Dány, výbuchy sopek). 
Zmínil se i o sou asné ekonomické situaci Islandu, 
zp sobené dle jeho názoru p íliš rozsáhlými 
„výboji“ do ciziny, tentokrát rázu finan ního. 

Zlínský koncert i televizní prezentace byly neo-
ficiálním dárkem k letošním 60. narozeninám skla-
datele. 

Ve er, v novaný p ímo PhDr. Richardu Maye-
rovi k výro í, prob hl 21. íjna 2008 v Brn  v Klu-
bu moravských skladatel . Na komorním kon-
cert  v sále brn nské konzervato e zazn ly nejprve 
Letovické dialogy pro klarinet a klavír Jana 
Šimí ka. Atonalita s náznaky melodie v prvních 
úsecích se ubírá nostalgicky k 3. ásti, kde hudbu 
oživí sv ží rytmy a klarinet s klavírem (E. Drápela, 
D. Drápelová) vytvá í rovnocenný dialog. Jako 
druhá doslova oslnila Carmina Sulaminis pro 
zp v a klavír od známého autora Jana Nováka. 
Nad je brn nské opery Jana Wallingerová zazpíva-
la latinský text s dramatickým p ednesem. Její 
sytý, zn lý hlas p echázel z výrazného forte do n ž-
né kantilény a výstižn  interpretoval nádherné 
melodie s orientálním náznakem. Klavír (S. Vajdo-
vá) byl se svými sóly dobrým spoluhrá em této 
mimo ádné p vecké osobnosti. 

K jubilantov  radosti pak došlo i na islandské 
um lce: Sonátu pro trubku a klavír K. O. 
Runólfssona, která je díky Mayerovi našemu 
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publiku již známá, zahráli Vlastimil a Milan Biala-
sovi. Skladbu s chromatickými postupy, náro nými
intervalovými skoky a inspirací ve st edov ké me-
lodice zahráli oba um lci se zápalem a výbornou 
souhrou. Druhým „návšt vníkem“ z Islandu byl 
st edov ký spisovatel Snorri Sturluson, jehož 
Ságu o sv. Olavu p ednesl herec Ji í Brož. 

Na záv r koncertu zazn la jubilantova nejzná-
m jší díla. Velkou koncertantní sonátu Reykja-
vík pro violu a violoncello p ednesl Jan ezní ek a 
Josef Klí . Skladba za ínající v harmonii obou ná-
stroj  se rozdivo í v rychlých ponurých melodiích, 
které si interpreti postupn  p ebírají; v rytmicky 
barvité skladb  jsou astá unisona. Skv lá souhra 
obou hrá  byla umocn na dramatickým p edne-
sem, zvl. violoncellisty J. Klí e, který skladbou do-
slova žil a p enášel energii a radost z hudby na pu-
blikum. Sága severské noci pro ženský hlas a fagot 
je také inspirovaná st edov kou historií Islandu. 
Souhra hlasu, zpívajícího pouze vokály, a fagotu je 
barvitá a p ekvapující. H. Jankovská s P. Feldman-
nem podali výborný um lecký výkon. Korunou 
ve era pak byla známá klavírní fantasie Island
v podání Milana Bialase. Zkušený um lec, který 
toto dílo proslavil, jakoby zapomn l na pódiu na 
sv j zralý v k a s temperamentem p edvedl gejzír 
fortissima a rytm  s ostr vky harmonie a klidu. 
Jeho výkon byl po zásluze odm n n bou livým 
potleskem. Koncert, který využily mnohé osobnosti 
brn nského hudebního života i lenové Severské 
spole nosti ke gratulacím R. Mayerovi, byl pro n j
jist  tím nejlepším dárkem! 

SEMINÁ  O AUGUSTU
BOURNONVILLOVI
Dánské velvyslanectví 
11. íjna 2008 se konal první odborný semi-
ná  v historii eské republiky o Augustu 
Bournonvillovi. 

Program byl vskutku nabitý a byl veden významný-
mi dánskými odborníky: 
Frank Andersen – dlouholetý um lecký šéf Dán-
ského královského baletu, 
specialista Bournonvillovy techniky a stylu 
Ole Nørlyng – tane ní historik a kritik 
Erik Aschengreen – tane ní kritik, profesor a za-
kladatel oboru tane ní estetiky a historie 
na Tane ní kated e Univerzity v Kodani 
Eva Kloborg – významná baletní mistryn  Bour-
nonvillovy školy, osobní pedagožka dánské králov-

ny Margrethe II. 
Speciálním hostem byla i slavná dánská tane -

nice, první sólistka Dánského královského baletu 
Gudrun Bojesen, která se divák m p edstavila v 
praktické ásti seminá e a samoz ejm  i v rámci 
ned lního p edstavení v titulní roli baletu La Syl-
phide po boku nemén  významného bournonvil-
lovského tane níka, prvního sólisty Madse 
Blangstrupa. 

Seminá  se konal ve Stavovském divadle v Pra-
ze pod záštitou J. E. Ole E. Moesbyho, velvyslance 
Dánského království v eské republice. 

ekne-li se August Bournonville (1805–1879), 
vybaví se všem profesionálním tane ník m, balet-
ním mistr m, choreograf m a choreolog m, stejn
jako milovník m baletu, absolutn  nezam nitelný 
styl a znak. Styl, který m l vliv na další rozvoj bale-
tu a znak vyvolávající naprosto jasný „obraz“ ur ité 
podoby baletu. Podoby, která se od doby svého 
vzniku tém  v bec nezm nila. Fenomén 
„Bournonville“ totiž p edstavuje anebo ovlivnil 
p edevším techniku klasického tance, baletní re-
pertoár – režijní a inscena ní postupy, školu – své-
rázný vyu ovací systém, a samoz ejm  také historii 
a sou asnost Královského dánského baletu. August 
Bournonville byl vskutku velkým um lcem, nováto-
rem baletu a dalo by se íci i zasv cencem tohoto 
krásného „bílého“ um ní. 
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TRADI NÍ ISLANDSKO-ESTONSKÉ SETKÁNÍ 
Lidmila N mcová
Islandská sekce Severské spole nosti uspo-

ádala ve tvrtek 16. íjna 2008 v prosto-
rách PEN klubu v budov  Klementina v Pra-
ze 1 tradi ní islandsko-estonské setkání. 
Pokra ovala tak v akcích, které probíhají již 
po n kolik let. 

Na programu byla p ednáška dr. Nad ždy Sla-
bihoudové na téma Jaan Kross – nestor estonské 
literatury (k jeho nedávnému úmrtí), jejíž text 
v asopise uvádíme. Ukázky z Krossova díla p e et-
la here ka Hana Frejková. O islandských kultur-
ních novinkách v zastoupení doc. Ing. Lidmily 
N mcové referoval dr. Václav N mec. Byla p ipo-
menuta premiéra symfonie . 2 Islandica od Ri-
charda Mayera ve Zlín  dne 2. íjna 2008 
v provedení Filharmonie Bohuslava Martin  pod 
taktovkou Stanislava Vav ínka. Obecenstvo p ijalo
tuto hudební fresku o historii Islandu dlouhotrvají-
cím potleskem, který pat il jak skladateli, tak i bra-
vurnímu výkonu orchestru. Koncertu se zú astnil 
honorární konzul Islandu, L. N mcová s manželem 
za pražskou pobo ku a V. Fencl s dalšími zástupci 
brn nské pobo ky Severské spole nosti. Dále byla 
zmín na divadelní hra Birgira Sigurdssona (*1937) 
Den nad je, jejíž premiéru v koproduk ním projek-
tu s City Theatre Reykjavík uvádí inohra Národní-
ho divadla v Praze v Divadle Kolowrat 
14. listopadu. Podle dramaturga M. Urbana tato 
hra pat í asi k tomu nejlepšímu, co v islandském a 
v bec severském divadle za posledních dvacet let 
vzniklo. Autor je azen k nejznám jším básník m a 
posléze i dramatik m Islandu. Islandská sekce má 
ve svém programu na r. 2009 návšt vu tohoto 
p edstavení a besedu s jeho tv rci. 

Po adu se zú astnil velvyslanec Estonské re-
publiky J. E. pan Mati Vaarmann s dalšími pracov-
níky velvyslanectví a zástupci vedení PEN klubu 
v Praze. 

JAAN KROSS (1920–2007) 
Nad žda Slabihoudová 

J. Kross, významný estonský spisovatel, se na-
rodil v Tallinnu a prožil š astné d tství a mládí ve 
svobodné Estonské republice. Vystudoval práva a 
p sobil na univerzit  v Tartu, avšak jeho kariéru 
p ekazily d jinné události. P išla n mecká okupa-
ce, Kross byl zat en a v zn n, následovala sov tská 

okupace a Kross byl jako nebezpe ný živel deporto-
ván roku 1946 na Sibi , kde strávil dev t let. Byl 
p evážen z jednoho trestaneckého tábora do druhé-
ho, vyst ídal celou adu zam stnání, poznal mnohá 
prost edí. Pracoval jako d lník v ciheln , t idi
uhlí, zahradník, idi  aj. O svém nuceném pobytu 
na Sibi i napsal obsáhlou knihu Drazí souputníci
(Kallid kaasteelised, 2003). Tato kniha má 700 
stran, je v ní p es sto fotografií, ada archivních 
materiál  a portrét  spoluv z , hrdin  i zrádc .
Nechybí tu ani autor v intimní život. Toto dílo je 
jedine ným sv dectvím doby a je velmi cenné pro 
Estonsko a pro ty, kdo se o tuto zemi zajímají. 

Jaan Kross byl básník a prozaik. Po svém ná-
vratu z vyhnanství vydává opožd n  básnickou 
sbírku T idi  uhlí (Söerikastaja, 1958) a po ní ná-
sleduje ada jiných, nap . Déš  d lá úžasné v ci
(Vihm teeb toredaid asju, 1969). Autorovo t žisko 
je však v próze, a to p evážn  v próze historické. 
Historickou prózu p ivedl k vrcholu v tetralogii 
Mezi t emi morovými ranami (Kolme katku vahel,
1970–1980); její d j se odehrává ve st edov ku. 
Krom  obsáhlých román  napsal celou adu tak 
zvaných „malých román “, v nichž p edstavuje 
významné osobnosti z oblasti estonské kultury a 
politiky. esky vyšly t i tyto „malé romány“ 
v publikaci Ústupky v zájmu dohody (Odeon, 
1980). V jednom z nich, nazvaném Nebeský kámen 
(Taevakivi) vykreslil portrét mladého nadaného 
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básníka Jaaka Petersona, který nemohl rozvinout 
sv j talent, nebo  v 21. letech zem el na tuberkuló-
zu. 

esky vyšel také román Blázen Jeho Veli en-
stva (Keisri hull, 1978). Román vydalo Lidové na-
kladatelství v r. 1985 v p ekladu Vladimíra Macury. 
Hlavním hrdinou je tu generál Timotheus von 
Bock, autor návrhu první ruské ústavy, p ítel a 
d v rník cara Alexandra I., který však krut  dopla-
til na to, že vzal vážn  carovo p ání, aby mu íkal 
vždycky jen pravdu. Posílá carovi kritické memo-
randum o stavu ruské íše a musí pak pykat za své 
„bláznovství“. 

N která díla Jaana Krosse obsahují silné auto-
biografické rysy a jejich d j se odehrává ve t icá-
tých a ty icátých letech dvacátého století. Jsou to 
nap . Wikmanovci (Wiikmani poisid, 1988), ro-
mán Mesmer v kruh (Mesmeri ring, 1995) 
z vysokoškolského prost edí a také román Vyko-
pávky (Väljakaevamised, 1990), v n mž se hrdina 
blízký autorovi vrací ve vzpomínkách k návratu ze 
Sibi e r. 1954. Tento vzpomínkový cyklus vrcholí 
v román Let na míst  (Paigallend, 1998). 

V tomto román  vylí il autor osud svého býva-
lého, neoby ejn  nadaného spolužáka, jehož talent 
ubila doba, v níž žil, tj. n mecká a vzáp tí sov tská 
okupace. Je to p íb h lov ka, který se cht l rozle-
t t, ale d jinné události ho p ikovaly k jednomu 
místu. lov k, který m l p ed sebou závratnou 
kariéru skon il jako d lník v továrn  na kufry. Za 
toto dílo obdržel Kross cenu Baltského shromážd -
ní, kulturní prémii Estonské republiky a Herderovu 
cenu.

Jaan Kross byl nositelem ady dalších cen a 
prémii, byl a je p ekládán do mnoha cizích jazyk ,
nap . do finštiny, švédštiny, norštiny, angli tiny,
francouzštiny aj. V N mecku vyšlo v p ekladu dva-
cet t i jeho knih. U nás byly p eloženy krom  již 
jmenovaných titul  také n které Krossovy básn
vydané ve sborníku Zvony v jezerech ( eský spiso-
vatel, 1977) v p ekladu Vladimíra Macury. 

Jaan Kross se za adil svým dílem do galerie 
slavných estonských spisovatel .

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA
33. MEZINÁRODNÍM  
GEOLOGICKÝM KONGRESEM 
V OSLU V SRPNU 2008
Lidmila a Václav N mcovi
Mezinárodní geologický kongres, který se 
po ádá jednou za 4 roky, se letos konal od 

6. do 14. srpna 2008 v norském hlavním 
m st  pod záštitou norského krále Haralda 
V. P edb žnou informaci jsme uvedli v .
2/2008 Severských list .

Na Kongres p ijelo celkem 6000 odborník  ze 
113 stát  z celého sv ta. Rozsáhlý tým po adatel  z 
národních geologických služeb evropských sever-
ských zemí v etn  Islandu pracoval pod vedením 
generálního tajemníka Kongresu profesora Ander-
se Solheima. Ten v záv ru prohlásil: „33. Meziná-
rodní geologický kongres byl úsp chem. Byla to 
vy erpávající, ale fantastická zkušenost. Obecn  lze 
konstatovat, že tém  všichni ú astníci byli jak 
pozitivní, tak i spokojení a poskytli náro né práci 
organizátor  velmi dobrou zp tnou vazbu. P ed-
nášky a v decký program byly na vysoké odborné 
úrovni.“ 

Vedle 350 odborných sympozií se jednání kon-
gresu soust edilo na 8 hlavních témat, z nichž kaž-
dému bylo v nováno celodenní zasedání: šlo nap .
o klimatické zm ny, geologické katastrofy, otázky 
vody, nerostných surovin, budoucích energetických 
zdroj  nebo o postavení Zem  v planetárním systé-
mu. Sám král v zahajovacím projevu zd raznil, že 
znalosti v d o Zemi jsou pot ebné pro studium 
klimatických zm n a pro ochranu p ed p írodními
katastrofami. Ze všech zasedání v novaných t mto
témat m byl po ízen audiovizuální záznam, který 
lze najít na Internetu (http://www.33igc.org) spolu 
s mnoha dalšími informacemi (v etn  abstrakt 
všech ústních i plakátových vystoupení). Pro rych-
lou orientaci k hledaným témat m a p íslušným
p ednáškám (abstrakt m) je možné použít také 
adresu http://www.cprm.gov.br/33IGC. 

Do v deckého programu byla již po tvrté za a-
zena geoetika, iniciovaná autory této zprávy. P í-
slušným jednáním byl po prvé vyhrazen celý den 
11. srpna (mimo ádn  bylo na jednání sympozia 
upozorn no též v jinak prostorov  omezeném kaž-
dodenním zpravodaji Kongresu). Bylo p edneseno 
celkem 11 p ednášek a 5 dalších uvedeno plakáto-
vou formou. Také diskuse byla velice živá a sv d ila
o dalším pokroku oboru. Zdá se, že zvýšený zájem 
se projeví též na mezinárodní sekci Geoetika p i-
pravované na íjen 2009 v rámci sympozia Hornic-
ká P íbram ve v d  a technice. 

Po technické stránce byl Kongres výborn  orga-
nizován, velikým kulturním zážitkem bylo zvláštní 
p edstavení Gershwinovy opery Porgy a Bess v 
podání souboru z Johannesburgu v nové krásné 
budov  opery v Oslo. 

Pro p íští Mezinárodní geologický kongres v r. 
2012 bylo jako sídlo vybráno Brisbane v Austrálii, v 
r. 2016 se má kongres po ádat v Jihoafrické repub-
lice.
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KNIHOVNA SKANDINÁVSKÉHO DOMU 
p ipravil Michael Stanovský 
Myslím, že Skandinávský d m není t eba
našim tená m p edstavovat. T m, kte í
jej neznají, doporu ujeme jeho návšt vu ve 
Zlatnické ulici 10 v Praze 1.  

Krom  kavárny Café Nordica, kde se konají 
výstavy výtvarných d l i fotografií ze Severu, se tu 
konají p evážn  literární a kulturní besedy, autor-
ská tení – a v neposlední ad  tu vznikla unikátní 
knihovna severské literatury. 

Více informaci o knihovn  naleznou všichni 
zájemci na webových stránkách  Skandinávského 
domu www.skandinavskydum.cz pod záložkou 
„Knihovna“. Knihovna má otev eno v pond lí, úte-
rý a st edu od 13 do 17 a v pátek od 10 do 15 (mimo 
svátky a prázdniny). 

S jakýmikoliv dotazy je možné obrátit na jejího 
správce Michala Švece, nejlépe e-mailem mi-
chal@skandinavskydum.cz. Kontaktní telefon 
Skandinávského domu 224 816 680, ve všední dny 
p es den m žete zkusit i mobilní íslo 774 466 331. 

PRO LENY SEVERSKÉ SPOLE -
NOSTI SE SLEVOU 
Knihovnu jsme navštívili a s jejím správcem p i-
pravili následující rozhovor. 

Michale, koho napadlo vytvo it knižní fond 
skandinávské literatury? 
P ed dv ma lety jsme ve Skandinávském dom
m li malou poli ku a na ní asi t icet knih. Napadlo 
nás, že by stálo za to tuto sbírku rozší it a nabíd-
nout eské ve ejnosti možnost vyp j it si knihy v 
severských jazycích. Jak se tená i mohou sami 
p esv d it, nápad nez stal jen na papí e. Za dva 
roky existence knihovny ítá její fond více než sto-
násobek toho, s ím jsme za ínali. 

Jaké knížky jsou v knihovn  k nalezení a v 
jakých jazycích? 
V knihovn  máme zejména beletrii, a to ve všech 
ty ech velkých severských jazycích (dánština, fin-

ština, norština, švédština) i p ekladech do eštiny. 
Krom  tradi ních severských zemí se poslední do-
bou zam ujeme i na Pobaltí. 

Preferujete eské p eklady nebo p vodní 
zn ní? 
Velkou ást knih tvo í beletrie v originále, ale neu-
stále se rozši uje i sbírka p eklad  do eštiny, nyní 
ji tvo í p es 400 knih. V chrán ném fondu lze najít 

skute né perly – knihy z Ottovy edice Sv tová
knihovna vycházející na p elomu 19. a 20. století 
(Aho, Andersen, Ibsen, Kielland), polární deník F. 
Nansena v p ekladu z roku 1897, staré p eklady O. 
Duuna, K. Hamsuna, S. Lagerlöfové, S. Undsetové i 
dv  knihy s originálním v nováním a podpisem 
Miky Waltariho. 

Je v knihovn  jen beletrie, nebo i nau ná 
literatura, knihy o p írod , cestování, nebo 
t eba pr vodce?
Krom  beletrie máme i nau nou literaturu, p ede-
vším o evropském Severu – historii, literatu e, 
jazycích, um ní, kultu e, p írod . Zájemci o cesto-
vání zde najdou pr vodce, cestopisy i mapy. Knihy 
jsou jak v eštin , tak v severských jazycích i ang-
li tin  a n m in .

Kolik máte v knihovn  knížek a jak jsou ka-
talogizovány? 
V sou asné dob  je v Knihovn  Skandinávského 
domu p es 3000 knih, z nichž tém  polovinu jsme 
získali za letošní rok. Naše knihovna se rozr stá
velmi rychlým tempem. 
Díky finan ní podpo e Ministerstva kultury R
(grant VISK 3) jsme letos zakoupili knihovní sys-
tém Clavius, tedy ten, který používá velká ada 
menších i n kolik v tších eských knihoven. Kni-
hovní fond byl postupn  automatizován a nyní 
probíhá katalogizace i obsluha tená  výhradn
p es po íta . Systém umož uje rychlé a jednodu-
ché vyhledávání knih a do budoucna nabízí mož-
nost p ispívat do elektronického Souborného kata-
logu R.

Kde získáváte nové knihy? 
Nové knihy získáváme p edevším od nakladatelství 
(severských i eských), knihoven, ambasád a sou-
kromých dárc . B hem posledních dvou let jsme 
dostali velké množství knih nap íklad od norského 
nakladatelství Cappelen, M stské knihovny v Hel-
sinkách, ady dánských knihoven a pobaltských 
kulturních institut .

Bude-li mít n kdo n jaké „p ebyte né“
knížky doma, m že Vám je p inést?
Ur it , za jakékoli knižní dary budeme velmi vd -
ni. Krom  dar  existuje i možnost dlouhodobého 
zap j ení knih naší knihovn .

Kdo si m že knížky p ijít p j it? A na kolik 
jej to p ijde?
Prezen n  si knihy m že p ijít prohlédnout kdoko-
li. Absen ní p j ování je umožn no pouze len m
Skandinávského domu, lenský poplatek na jeden 
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rok iní sto korun. lenové Severské spole nosti 
mohou získat karti ku Skandinávského domu za 
zvýhodn nou cenu dvacet korun za rok. 

Co se ješt  dá v knihovn , krom  knížek, 
najít? 
Máme zde i CD se severskou hudbou, ale tento 
fond je omezený. Rád bych ale upozornil na mož-
nost meziknihovních a mezinárodních výp j ek a 
poradenské služby, které naše knihovna poskytuje. 
Kdokoli se na nás m že obrátit nejen s odborným 
dotazem na katalogy, báze, fondy i rešerše, ale i s 
jakoukoli otázkou týkající se evropského Severu. 

Jak si mohu p edem zjistit, co je v knihovn
k dispozici? 
N a  n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h 
www.skandinavskydum.cz pravideln  zve ej uje-
me aktualizovaný seznam knih i nových p ír stk .
Elektronický katalog je zatím k dispozici pouze na 
po íta i v knihovn . Možnost vyhledávání knih 
p ímo na Internetu bude ur it  dalším krokem 
automatizace knihovny. Knihy je možné rezervovat 
bu  osobn  u knihovní služby nebo e-mailem na 
adresu michal@skandinavskydum.cz.

Máte, nebo chystáte n jakou ítárnu, kde by 
se daly p j it i noviny nebo asopisy? Ideál-
ní by bylo to spojit s n jakou kavárnou. 
Starší vydání severských novin a asopis  (a samo-
z ejm  i Severských list ) je možné pro ítat v Café 
Nordica. K dispozici jsou finské noviny Helsingin
Sanomat, které dostáváme z Velvyslanectví Finské 

republiky. Na p íští rok jsme díky finan ní podpo e
od Velvyslanectví Norského království objednali 
p edplatné na norské noviny Morgenbladet a Klar 
Tale. O absen ním p j ování novin ale neuvažuje-
me.

Na severských ambasádách jsou z ejm  ta-
ké možnosti p j ení knížek. Víš o tom n co?
Nekonkurujete si? 
Pokud vím, tak možnost p j ení knih na amba-
sádách je velmi omezená. O konkurenci v bec ne-
m že být e , práv  naopak nás ambasády velmi 
podporují, posílají nám mnoho knih a zájemce o 
severskou literaturu odkazují na naši knihovnu. 

A co vás nejvíc tíží (krom  pen z) a co vám 
d lá nejv tší radost. 
Nejv tší starost nám v sou asnosti d lají prostory. 
Dva roky byla knihovna v místnostech, které nám 
za symbolické nájemné poskytovala firma CoDan. 
Tato spolupráce ale na za átku p íštího roku skon-
í, a tak už nyní hledáme vhodné prostory, kam 

knihovnu i kancelá  Skandinávského domu p e-
místit.
Nejv tší radost máme z ochotných dárc  a sponzo-
r  a samoz ejm  ze spokojených tená .

Michale, d kuji ti za rozhovor a p eji nejen, 
aby se fond knihovny rozr stal a p ibývalo
spokojených tená , ale abyste v brzké do-
b  nalezli nové prostory pro vaši innost. 
Možná vám n kdo ze tená  Severských 
list  poradí. 
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N CO O HISTORII ISLANDSKÉHO FILMU 
Gunnar Tryggvasoa,  
Islandská sekce Severské spole nosti uspo-

ádala ve tvrtek 22. kv tna 2008 na FAMU 
v Praze promítání krátkých islandských fil-
m . Úvodní projev v angli tin  p ednesl
absolvent FAMU pan Gunnar Tryggvasoa 
z Islandu, p eložila jej Helena Confortiová. 

Byl jsem požádán, abych zde dnes ve er pro-
mluvil o filmech na Islandu. Nepokládám se za 
odborníka na historii islandského filmu, byl jsem 
však poslucha em FAMU a pravd podobn  jsem 
jediným islandským režisérem, který žije v Praze. 

O historii islandského filmu m žeme íct, že je 
dlouhá a zárove  krátká. Chci tím íct, že a koliv
filmy se za aly produkovat na Islandu už p ed
dlouhou dobou, není jich mnoho. 

Pr m rný po et islandských film  nato ených 
b hem roku je asi tak ty i. Tak tomu bylo až do 
80. let minulého století. Zdá se, že od té doby se 
produkce film  pon kud zvýšila. Je tomu tak jed-
nak proto, že nová technologie iní výrobu film
levn jší a jednodušší, a jednak proto, že po island-
ských filmech je v tší poptávka. Ovšem stále ješt
je po et islandských film  malý. Ale to je pochopi-
telné, protože nás, Islan an , je asi jen 300 000. 

První filmy na Islandu byly vyrobeny jenom 
cizinci, kte í k nám p ijeli, aby to ili filmy podle 
islandských román . Jedním z prvních byl film 
Saga borgarættarinnar neboli Sága rodu Borg ,
který byl nato en v r. 1919. Byl to film dánské pro-
dukce s dánským štábem a byl nato en podle ro-
mánu islandského spisovatele Gunnara Gunnarso-
na. 

B hem natá ení tohoto filmu se mohlo mnoho 
Islan an  seznámit se zp sobem, jak se vyrábí 
film, a jedním z nich byl i Óskar Gíslason, který byl 
zam stnán ve filmové laborato i. Tato zkušenost 
mu umožnila stát se filmovým producentem a 
v roce 1950 nato il první islandský hraný film Po-
slední farma v údolí. Byl to film ur ený d tem a 
byl nato en podle staré islandské pohádky. P ed-
tím Gíslason studoval kinematografii v Dánsku a 
nato il mnoho dokumentárních film . Óskar Gá-
slason pokra oval v produkci islandských film  a 
to dalo podn t ostatním, aby ho následovali. Nap í-
klad Loftur Guðmundsson, který to il islandské 
komedie.

Islandské filmy se v té dob  staly velmi popu-
lárními u publika, které dávalo p ednost zahrani -
ním film m. Diváci prominuli naivní a n kdy tech-
nicky nedokonalý styl islandských film , protože je 

zaujaly p íb hy a p itahovala je realita. 
V roce 1954 byla na Islandu nato ena švédská 

filmová adaptace knihy Salka Valka od Halldóra 
Laxnesse, který je pravd podobn  nejznám jším
islandským spisovatelem. Tento film je asto hod-
nocen jako pr lom do islandské filmové historie, 
protože m l velký ohlas a velkou distribuci, a koli u 
kritik  nenalezl v tšinou kladné hodnocení. 

V roce 1962 se objevil film 79 af stöðinni neboli 
Taxi 79, který byl velice ovlivn n francouzskou 
„novou vlnou“. A koli m l tento film dánského 
režiséra, stal se neuv iteln  populárním a zárove
znamenal mezník ve vývoji islandského filmu, co se 
tý e kvality. Tehdy se také uvolnil prostor pro natá-
ení komer ních film , ale mnoho se jich až do 

konce 70. let nenato ilo.
V roce 1978 byla založena Filmová nadace a 

poprvé v historii islandského filmu mohli Islan a-
né za ít to it filmy s malou pomocí ze zahrani í
nebo dokonce i bez ní. Doba, která následovala, se 
nazývá „Islandské filmové jaro“, pon vadž se obje-
vilo mnoho nových režisér , kte í se v té dob  prá-
v  vrátili ze studií v zahrani í.

p eklad Helena Confortiová 
p ipravila Lidmila N mcová

portrét Halldóra Laxnesse 
od Einara Hákonarsona, 1984 
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ISLANDSKÉ NOVINY NE-
ZTRÁCEJÍ SMYSL PRO 
HUMOR
zpráva tk
Když se jeho banky zhroutily a prestiž 
vyprchala, ztratil Island za uplynulý 
týden spoustu v cí, ale n kte í si do-
kázali udržet alespo  smysl pro hu-
mor, píše agentura Reuters. 

V angli tin  vycházející list Reykjavik 
Grapevine v nejnov jším ísle otiskl velký 
titulek „Vítejte v Islandistánu“ a do obsahu 
za adil sm sici vážných i veselých lánk
to ících se kolem zmatku, který v ádu n ko-
lika dní poslal ke dnu druhdy vzkvétající 
ekonomiku.

Na titulní stran  je obrázek islandské 
koruny, na níž je jen rybí kost i ka místo 
obvyklé tresky, která byla v minulých letech 
cen ným zdrojem v tšiny islandského bo-
hatství.

„Up ímn e eno, opravdu netuším, co 
se vlastn  d je. Nikdo z nás to netuší. Všich-
ni jsme tu p kn  zmatení,“ píše list v odpo-
v di na dopis jednoho ze tená .

„Na druhé stran , lidi se z ejm  za nou
víc milovat. Na posezení u vína a ve e e v 
restauracích už nebude, a tak se lidi obrátí k 
té jediné zábav , kterou mohou mít zadar-
mo,“ píše se v dalším lánku. A jiný, který 
nese titulek: „Islandské ryby na všechny 
zp soby,“ dodává hned v podtitulku: 
„Seznamte se s vaší novou stravou.“ 

Ovšem z ejm  nejironi t jší komentá
není dílem redakce. List na celé stránce p e-
tiskl projev islandského prezidenta Ólafura 
Ragnara Grímssona, který p ednesl v Lon-
dýn  v roce 2005 a nese název: „Jak usp t v 
moderním podnikání: Lekce z islandské ces-
ty.“ Jediným redak ním zásahem do celého 
textu je tu né zvýrazn ní poslední v ty, v níž 

EVROPSKÁ UNIE
OTEVÍRÁ DVE E
ISLANDU
euractiv.cz
Pokud by se Island rozhodl stát lenskou zemí 
EU, m že k tomu dojít velmi brzy. ekl to 20. 

íjna 2008 evropský komisa  pro rozši ování 
Olli Rehn. Ve sv tle finan ní krize, která ost-
rov p ivedla na pokraj bankrotu, za íná Island 
o lenství v Evropské unii znovu uvažovat. 

Island je bezpochyby evropskou zemí, která již má 
vyjednané možná dv  t etiny kritérií, jež musí splnit k 
tomu, aby se stala sou ástí Evropské unie. Komisa
Olli Rehn to sd lil agentu e AFP. 

„To znamená, že ve chvíli, kdy Island p edloží 
svou kandidaturu, budeme moci jednání rychle do-
kon it,“ uvedl komisa .

Island byl jedním z prvních len  Evropské zóny 
volného obchodu (EFTA) a díky Evropské hospodá -
ské dohod  (EEA) z roku 1994 implementuje v tšinu
evropské legislativy týkající se jednotného trhu až na 
dv  d ležité výjimky – zem d lství a rybolov. EEA na-
víc Islandu umož uje, aby byl lenem (p estože zde 
nemá hlasovací právo) celé ady evropských agentur a 
ú astnil se program  v oblasti životního prost edí, 
vzd lávání a výzkumu. 

Island je navíc p idruženým lenem schengenské-
ho prostoru, takže z n j lze bez pasu vycestovat do 
v tšiny zemí Evropské unie a Norska. 

P ed ot esy na finan ních trzích, které minulý m -
síc vedly k pádu nejv tších islandských bank, ale plné 
lenství Norska nebylo p edm tem jednání. O poskyt-

nutí pomoci ve výši 6 miliard dolar  mají dnes roz-
hodnout MMF, Rusko a n které severské zem .

Ministr pro rybolov Einar Gudfinnsson minulý tý-
den oznámil, že je na ase p ehodnotit vztah zem  k 
Evropské unii, která v dob  krize p edstavuje relativ-
n  pevný bod. 

„Všichni v dí, že jsem proti lenství v EU,“ uvedl 
ministr, ale dodal, že „dnes je o t chto otázkách t eba
p emýšlet v novém sv tle“. 

Podle pr zkumu ve ejného mín ní, který tuto so-
botu zve ejnil islandský deník Frettabladid si 70 % Is-
lan an  p eje referendum o lenství v Evropské unii. 

lenství v Unii si podle pr zkumu p eje 49 % ob an ,
proti by se vyslovilo 27 %. 

Vláda, jíž tvo í koalice dvou stran ale v otázce 
vstupu do EU není jednotná. Zatímco Gudfinnssono-
va Strana nezávislosti se vstupem do EU nesouhlasí, 
sociální demokraté jej oficiáln  podporují. 
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GRÓNSKO CHCE V TŠÍ AUTONOMII 
podle denního tisku 
Gró ané podpo ili v tší nezávislost ostrova 
na Dánsku. V všech osmdesáti m stech a 
obcích Grónska se v úterý 25. listopadu 
2008 v 9 hodin místního asu otev ely hla-
sovací místnosti pro grónské voli e, kte í
rozhodli o širší autonomii svého území pat-

ícího pod Dánsko. 

Grónskému národu se tak dostane uznání v 
rámci mezinárodního práva a grónština se stane na 
ostrov  oficiálním jazykem rovnocenným dánštin .
Doposud byli grónští Inuité (Eskymáci) považováni 
jen za jedno z etnik žijící v Dánském království. 

Gró ané budou rovn ž postupn  p ebírat kont-
rolu nad soudnictvím, policií, v ze stvím a p írod-
ními zdroji ostrova, zatímco doposud zodpovídali 
jen za n které vnit ní záležitosti, jako je školství, 
zdravotnictví, sociální i bytová politika. Grónsko 
bude mít i v tší poradní hlas v zahrani ní politice 
Dánska, a koli práv  zahrani ní politika a také 
obrana z stanou dál pod dánskou kontrolou a dán-
ská královna Margrethe II. bude nadále hlavou 
Grónska. Ostrov si také podrží dánskou m nu. 

Ješt  týden p ed referendem na ulicích Nuuku 
nevisely žádné plakáty typické pro p edvolební 
kampa . „Nejsme lhostejní. O referendu ví každý 
už od jara, je to v novinách, v rádiu a v televizi,“ 
vysv tluje Benigna Mikiassenová. 

Pro v tší autonomii Grónska na mate ském
Dánsku se vyslovilo 75,5 procenta grónských voli-

. Pro v tší autonomii hlasovalo p esn  75,54 
procent z 39 tisíc grónských voli  voli , proti 
bylo 23,57 procenta a 0,89 procenta jsou neplatné 
hlasy nebo prázdné lístky. 

„D kujeme grónskému lidu za tento krásný 
výsledek,“ ekl po oznámení výsledk  p edseda 

grónské vlády Hans Enoksen. „Grónsko získalo 
mandát k cest  dále,“ dodal s narážkou na cíl získat 
v budoucnu nezávislost. 

V Nuuku i dalších m stech ostrova oslavily vý-
sledky referenda oh ostroje a petardy, p ívrženci
v tší autonomie slavili ješt  p ed vyhlášením ko-
ne ných výsledk  v nuukském klubu Manhattan-
Heat's. Tam se k nim p ipojil i premiér Enoksen, 
který svou radost vyjád il tancem na parketu. 

Úvahy o v tší nezávislosti Grónska na Dánsku 
podnítil nález zásob ropy u grónského pob eží, jejíž 
množství by se podle n kterých odhad  mohlo 
rovnat nerostnému bohatství jedné z nejv tších 
palivových velmocí sv ta Norska. Grónská minis-
tryn  zahrani í Aleqa Hammondová doufá, že díky 
nov  p icházejícím nafta ským a t žebním spole -
nostem Grónsko „zbohatne“ natolik, aby se mohlo 
osamostatnit. „Touha po nezávislosti je pro každou 
zemi p irozená. My se necítíme být sou ástí Evropy 
– jsme lidé Arktidy –, ale náš zp sob života se m -
ní a my se musíme zm nit s ním. Generace mojí 
matky bojovala za vlastní grónskou správu a také si 
ji v roce 1979 vybojovala. Dánsku od té doby p íslu-
ší jen zahrani ní politika a obrana zem ,“ íká
Hammondová.

„Souhlas se samosprávou je jediná cesta vp ed,“ 
ekl v rozhlasovém rozhovoru p edseda grónské 

vlády Hans Enoksen. „Gró ané si to už p ejí mno-
ho let,“ dodal. Premiérovy sliby, že Grónsko bude 
do 12 let samostatné, je však podle místních médií 
nutné brát s rezervou, ozna ila je dokonce za 
„velmi nepravd podobné“. 

V takovém p ípad  ale Dánsko za ne Grónsku 
krátit št dré dotace až 3,5 miliardy dánských korun 
(12 miliard K ) ro n . Grónsko bylo dánskou kolo-
nií od roku 1721, v roce 1953 se stalo spolu s Dán-
skem a Faerskými ostrovy „státním spole en-
stvím“. V roce 1979 si jeho obyvatelé v referendu 
odhlasovali áste nou samosprávu, kdy si sami 
rozhodují nap íklad o zdravotnictví i školství. Pod 
správou Dánska dodnes z stává zahrani ní politi-
ka, obrana i spravedlnost. 

Kritikové osamostat ování ostrova však tvrdí, 
že grónská ekonomika na existenci bez dotací ješt
není p ipravena. Ostrov se rovn ž potýká s problé-
mem alkoholismu a vysokého po tu sebevražd a 
vzhledem k ídké, pouze sedmapadesátitisícové 
populaci nem že podle skeptik  fungovat jako 
samostatný stát. V tšinu odpov dných funkcí na 
ostrov  zastávají v sou asnosti Dánové, kte í v po-
tu 7000 žijí p evážn  v grónské metropoli Nuuku. 

25. – 26. listopadu 2008
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KAJAK, NANUK, ANORAK 
Klára Kmochová 
Grónsko je pro zbytek sv ta vzdálené, ne-
známé území, n co jako exotika naruby, 
protiklad exotiky tropické. Jeho otázky b ž-
ného života nebývají nám tem pro palcové 
novinové titulky. Osobn  tam byl jen málo-
kdo. Severská spole nost m la možnost p i-
blížit si Grónsko zásluhou manželu Aleny a 
Jaroslava Klempí ových, znalc  a nadše-
ných propagátoru Grónska, a to nejen na 
p d  Spole nosti, ale i v širší ve ejnosti a 
masmediích. 

V letošním roce se téma Grónsko objevilo na 
stránkách tisku hned ve dvou souvislostech. Jde 
p edevším o sílící požadavek v tší autonomie, pojí-
mané v r zných variantách až po úplné odtržení od 
Dánska, vznik nezávislého státu. Druhá zmínka se 
týkala grónských pob ežních ledovc , kdy pod vli-
vem oteplování praskají a ulamují se obrovské kusy 
ledových ploch. 

Grónsko je nejv tším ostrovem na sv t , m í
2 186 000 km2 z toho leduprostých je 383 000 
km2. Vnit ek ostrova, plochu 1 802 000 km2 tvo í
ledovec. Od severního pólu je severní pob eží 
Grónska vzdálené jen 740 km. 

Odtávání ledovc  na pob eží umožnilo v po-
sledních letech odkrytí velkého nerostného bohat-
ství. Už se ví, že Grónsko má ropu, plyn, zlato a di-
amanty. Americká geologická služba odhadla záso-
by ropy jen na severovýchodním cípu ostrova na 
31,4 miliardy barel . V sou asné dob  má Grónsko 
57 000 obyvatel, kte í si íkají Inuité. 

Grónsko je sou ástí Dánska od roku 1721. Sprá-
va ostrova byla ízena z Kodan  po mnoho 
desetiletí. Teprve v roce 1953 získalo Grón-
sko áste nou a v roce 1979 pom rn  roz-
sáhlou autonomii, ta se však nevztahuje na 
m nu, zahrani ní politiku, obranu a soud-
nictví. Demokraticky zvolený zemský parla-
ment Landsting sestavuje zemskou správu 
Landstyre. V dánském parlamentu, Folke-
tingu, je Grónsko zastoupeno dv ma po-
slanci. 

V letech 1977 až 1978 vznikly na ostrov
3 politické strany: Siumut, Inuit Ataqatigiit 
a Atassut, z nichž první dv  se hlásí k poža-
davku ješt  rozsáhlejší nebo úplné autono-
mie. Z jejich iniciativy bylo na toto téma 
dne 25. listopadu 2008 provedeno referen-
dum. V n m se 75 % ú astník  vyslovilo 
pro další rozší ení autonomie, vymezení 

konkrétních oblastí a postupu má být vypracováno 
a schváleno do léta p íštího roku. 

V poslední dob  jsme zaznamenali zprávy o 
nadm rném tání ledovc  v Antarktid  a nov ji také 
na severu, u grónských b eh .

Dochází k odlomení mimo ádn  velkých ledo-
vých ploch. Jsou obavy z pokra ování tohoto jevu a 
jeho vlivu na p ežití arktické fauny, hlavn  t ch 
druh , které žijí a obstarávají si potravu na pob e-
ží. Jedná se o tulen , mrože, ale p edevším o lední 
medv dy. Tyto krásné šelmy o p átelství s lidmi ne-
stojí, místo aby podáním pac vítaly návšt vníky ve 
svém bílém království, mají tendenci je spíš ulovit. 
Zdá se však, že v budoucnu práv  ony budou mít 
problémy s p ežitím. Zákaz odst elu je sice chrání 
p ed lov kem, ale p i uvoln ní pob ežních led
pro n  žádným na ízením nelze zajistit možnosti 
úsp šného lovu nebo p esunu v rozsáhlé oblasti na 
driftujících krách. Jde zatím o p íb h s otev eným 
koncem – poda í se lidstvu zastavit globální otep-
lování? 

Zdálo by se, že Grónsko je p íliš daleko a že 
sty ných bod  se zbytkem planety má velmi málo. 
A p ece se najdou, p ipome me si jednoduchý p í-
klad. 

N kolik milion ech , žijících v srdci Evropy, 
obohatilo sv tový slovník pouze o dva pojmy: zá-
sluhou Karla apka se ujal výraz „robot“ a v novo-
dobé historii se v ekonomické oblasti prosadilo na-
še neslavné „tunelování“. 

Od n kolika desítek tisíc Inuit , žijících na nej-
zazším severu, p evzal sv t pojmy „kajak“, 
„nanuk“, „anorak“. 

28. listopadu 2008 
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BALADA O LIDECH ZE ZELENÉ ZEM
Ji í N m ík
Tisíce let jsme byli lidé bílých plání. Vysedá-
vali jsme u d r v ledu a celé hodiny ekali 
nepohnut  na jeden nádech našeho tulení-
ho bratra. Potom jsme vrhli harpunu, po-
p áli jeho duši tu nejlepší cestu do lepšího 
sv ta, sn dli jeho ledviny a maso spole n  s 
našimi sousedy, s našimi ženami a s našimi 
psy.

Tisíce let jsme oslavovali úsp šný lov hostinou. 
Dík tulením bratr m na cest  do lepšího sv ta jsme 
p ežili i ty nejv tší zimy a žádnému lovci, kterému 
se zrovna neda ilo, nebyla odmítnuta pomoc. 

Tisíc let jsme s ošt py s hroty z mrožích kl
lovili naše velké bílé bratry – Nanuky. Cestou pra-
vého muže jsme krá eli ve stopách našich saní, 
zatímco po obloze se p elévalo Velké sv tlo a p i-
cházely velké tmy. Byli jsme po desítky nocí jen my, 
naši psi a praskající masy ledu. N kdy poznáš pro-
past pod tvýma nohama, až když se po ní projdeš. 

A tak n jak p išel bílý muž. M l víc ohn  a víc 
železa, než kdy kdo vid l. P iplouval v dra ích lo-
dích a vyskakoval z nich plný vzteku a s dlouhými, 
zrzavými vlasy pod lesklou p ilbou. Pozorovali 
jsme ho nejd ív pobaven , protože neum l v naší 
zemi žít. Vym nili jsme s ním naše nejteplejší 
od vy za jeho železo, ale stejn  mu byla po ád zi-
ma, zatímco pro nás s jeho železem nikdy d ív ne-
bylo snazší ulovit Nanuka. 

Pozorovali jsme zrzavé lidi s modrýma o ima, 
jak se pokoušejí v této zemi žít a sledovali jejich 
lod , jak odplouvají na západ a východ, aby se už 
nevrátily, zatímco ti, co z stali, postupn  umírali, 
protože jejich zrnu se v naší zemi neda ilo. Sledo-
vali jsme jejich pád jako n co, co muselo p ijít,
protože se v téhle zemi nevyznali a nerozum li jí. 
Odcházeli jeden po druhém a my jsme jim p áli co 
nejlepší cestu do lepšího sv ta. 

Zbyla po nich pov st o zrození bílého muže z 
potomk  ženy a psa. Zbyla po nich pov st lov ka
– zví ete, kterému byl dán vyráb t zbran  a mocné 
nástroje, ale odep en dar rozum t druhým a sob
samému.

To ale bylo p edtím, než p išel bílý muž podru-
hé. A pro tentokrát p iplouval ve v tších lodích, s 
v tším ohn m a kou em, s v tším hlukem, který 
vyplašil tulen  od jejich d r a zahnal Nanuka samo-
tá e dál do vichr  bílých plání. 

Tento bílý muž se nehodlal vzdát tak snadno. 
Vyptal se na cestu do nejzazších oblastí, kam žádný 

lov k nikdy nevkro il. Hledal tam n jaký bod, 

st ed sv ta. Blázniv  po n m toužil. Naši mužové 
jej na té cest  doprovázeli, ne že by toužili hledat 
ho také, ale proto, že se obávali o jeho život. Bez 
naší pomoci by se nikdy nevrátil a on si toho byl 
v dom. A když nebyl, tak se nevrátil. Hlubokou 
propast nepoznal, ani když po ní krá el. 

Již mnoho generací žijeme s tímto bílým mu-
žem. Stále nám p ináší nová p ekvapení a my ne-
sta íme žasnout. Kovoví ptáci na obloze, san  bez 
ps , ohnivá voda, co dává zapomn ní a odebírá 
smích.

Velké, bílé masy te  ustupují na sever. Vzdalují 
se od nás. Už nikdy na nich nebudeme muset a 
um t žít. Všechno, co pot ebujeme, nám p inesou 
kovoví ptáci a dovezou luny bílých muž . T ch co 
nyní tvrdí, že odcházející bílé masy po sob  zane-
chaly ohromné bohatství. Copak je zde n co, emu 
je t eba se divit? 

Nebu me smutní Lidé. Naši psi stále leží p ed
našimi domovy a netrp liv  tlu ou ocasy do zem .
Jednoho dne je zap áhneme do saní a znovu vyje-
deme na lov. 

Tam do lepšího sv ta... 
V nováno opravdovým lidem 

p evzato s laskavým svolením autora 
z jeho blogu: http://nemcik.blog.respekt.cz 
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ISLANDSKÉ POV STI A POHÁDKY (knížka z nakladat. Argo) 
Další severský po in vydavatelství Argo – po 
grónských (inuitických) a laponských (sám-
ských) pohádkách a pov stech vychází další 
monografie – tentokrát z Islandu. 

Roku 1846 p išla na Island jménem Severské
archeologické spole nosti výzva ke sb ru lidových 
pohádek a vypráv ní. Bylo to už t etí vybídnutí. 
Zamítavých odpov dí p išlo mnoho, ale p ece jen 
práce za ala. Osvícenci Jón Árnason a reverend 
Magnús Grímsson rozeslali po celém ostrov  dopi-
sy s žádostí o zapisování lidových pov stí. Pe liv ,
dlouho a klopotn  sbírali vypráv ní, písn , balady, 
íkadla… První díl Islandských pohádek a pov stí

vyšel v roce 1862 v n meckém Lipsku. Druhého 
vydání se do kaly až v letech 1930–1938. Dnes se 
sbírka nachází v šesti svazcích, každý asi o šesti 
stech stranách. Pov sti a pohádky z Islandu vyprá-
v jí o nadp irozených bytostech, elfech, trolech, 
p ízracích a strašidlech, ale také o arod jích,
kouzlech, zví atech, rostlinách a kamenech. V tši-
na t chto p íb h  je úzce spjata s p írodou.

Island byl a dodnes je ostrovem p íb h . St e-
dov k zrodil ságy a mýty, které se na ostrov  za aly 

zapisovat ve 12. století. Vedle nich však kolovala 
ada pov stí, pohádek a lidových vypráv ní, která 

se neustále prom ovala, vznikala i zanikala a ni-
kdo je na pergamen nezachytil. Od osídlení Islandu 
až do poloviny 19. století, období cíleného sb ru,
tak vznikla obrovská zásobárna pov stí, pohádek, 
báchorek, anekdot a p ísloví.

Pov sti a pohádky z Islandu vypráv jí o nadp i-
rozených bytostech, elfech, trolech, p ízracích a 
strašidlech, ale také o arod jích, kouzlech, zví a-
tech, rostlinách a kamenech. V tšina t chto p íb -
h  je úzce spjata s p írodou. Trolové se skrývají v 
odlehlých horských jeskyních a pro obživu loví ryby 
v jezerech. Elfové asto p ebývají ve skalách, pokud 
jejich neviditelný statek nestojí t eba na louce, 
hned vedle lidského obydlí. Duchové vyjížd jí na 
no ní projíž ky po krajin  a oživlé mrtvoly vraždí 
ovce na pastvinách i sedláky ve staveních. Za nocí 
chodí na návšt vu i p ízraky mrtvých. Zví ata b ž-
n  mluví, a  se jedná o lední medv dy, krávy nebo 
havrany. Rostliny i kameny arovné moci se nachá-
zejí na dnech t ní i na t žko dostupných vrchol-
cích hor. 

Kniha s názvem Mrtvému nože net eba je nej-
rozsáhlejším výborem v cizím jazyce. eský p eklad 
Ilony Gottwaldové erpá ze sbírky Jóna Árnasona, 
která má dnes šest svazk , každý asi o šesti stech 
stranách. Výb r z t chto islandských pohádek a 
pov stí vysílal i eský rozhlas v rámci Stránek na 
dobrou noc v podání Radima Vašinky a v režii Pet-
ra Man ala (13. až 19. íjna 2008). 

„V této knize se t eba dozvíte, odkud pocházejí 
elfové (Adam s Evou nespal sto let a v té dob  se to 
stalo…), ale i spoustu jiných pro sou asný život 
naprosto nepostradatelných informací o duších, 
trollech, poslech pomsty a sedmdesátiletých d -
tech. Knížka není z rodu t ch, které s islandskou 
kulturou jen koketují a vezou se na jakési módní 
vln , je podep ena hlubokou erudicí p ekladatelky 
a nadchne humorem a pestrostí,“ íká velký milov-
ník Islandu, písni ká  Jan Burian na stránkách 
Lidových novin. 

p evzato ze stránek Ro3 Vltava, dopln no

Jón Árnason: Mrtvému nože net eba, z is-
landštiny p eložila Ilona Gottwaldová, ilu-
stroval Jan Hísek, nakladatelství Argo, 
400 stran, b žná cena 398 K ,
ISBN: 978-80-257-0011-2 
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INSPIRACE VE FINSKU? 
Michael Stanovský 

eská pošta eší problém obslužnosti v ma-
lých obcích. My „Seve ané“ víme již dávno, 
jak na to... 

Zpráva Radia Praha 19. listopadu 2008: Jednou 
z možností, jak zajistit poštovní služby v menších 
obcích, m že být poštovní p epážka v místních 
prodejnách. eská pošta proto nyní jedná o spolu-
práci s jednou ze sítí t chto prodejen (Flop, Coop a 
Žabka). Pošta by tím ušet ila náklady na provoz 
vlastní kamenné pobo ky a zárove  zachovala pro 
obyvatele službu v míst  jejich bydlišt . S návrhem 
souhlasí i Svaz m st a obcí. Podle jeho místop ed-
sedy a starosty ermné nad Orlicí Josefa Bezdí ka
by se díky tomu mohly udržet i prodejny, které 
p íliš neprosperují a hrozí jim zánik. O form  poš-
tovních služeb na venkov  cht jí zástupci pošty i 
obcí dále jednat. 

V severských státech jsou poštovní p epážky 
v místních obchodech i supermarketech dost b ž-
né. V odlehlejších kon inách, kde bydlí málo lidí a 
poštovní provoz je minimální, jsou dokonce samo-
obslužné. Takže pošta ušet í za poštmistra – a 
mnohdy ušet í i za auto a šoféra. 

V odlehlých oblastech Finska, zvlášt  pak 
v Laponsku, kde lidé 
sice žijí, ale jednotlivé 
domy a farmy jsou od 
sebe vzdáleny spous-
tu kilometr  (a bydlí 
tu tak 1 lov k na dva 
tvere ní kilometry), 
eší tento problém 

sdruženou službou. 
Autobusy dopravní 
spole nosti Gold Line 
nevozí jen cestující. 
Ono by se jim to asi 
nevyplatilo, letos 
v lét  jsme jeli auto-
busem z vesnice Inari 
(4300 obyvatel i s 
okolím) do nejsever-
n jší vesni ky ve Fin-
sku a Evropské unii 
v bec (200 obyvatel i 
s okolím), což je ko-
l e m  1 6 0  k m . 
V autobuse jsme byli 
jen sami dva. Pravda, 
v dob  školní docház-

ky to m že být lepší, ale samotné autobusové linky 
by se nevyplatilo provozovat ani za finské ceny, ani 
se státní dotací. Proto idi  má na starosti i spoustu 
dalších v cí – rozváží poštu a balíky, do obchod  v 
malých vesni kách zaváží i denní zboží – nap íklad
chleba.

Nap íklad ve vesnici Sevettijärvi (400 obyvatel i 
s okolím) je jediný obchod, který má asi dva regály 
se základními potravinami a dva další s pivem. 
Obch dek je kombinovaný s hospodou (ta je v tší)
a s možností odesílání pošty. Balí ek si zvážíte, 
nalepíte na n j známky a r zné nálepky jako na 
pošt . Kontrolovat se to asi nemusí, ím v tší pus-
tina, tím jsou lidé poctiv jší. Pak dáte balí ek na 
voln  p ístupný regál vedle dve í – a to je všechno. 

idi  autobusu si balí ek naloží do autobusu. 
Schránku na dopisy, jednu asi tak na 50 km silnice, 
vybírá také on. P ed hospodou je asi padesát poš-
tovních schránek lidí, kte í bydlí daleko od silnice. 
Celé tohle za ízení je takové malé centrum v místní 
divo in , kde se již hodinu p ed p íjezdem autobu-
su sjížd jí místní Sámové i Finové, klábosí a popí-
její pivo i kafe. 

Ti, co bydlí blíže k silnici, mají servis v tší. Na 
pravé stran  silnice jsou velké žluté bedny, asi tak 
metr krát metr krát metr bez p ední st ny, do nich 
idi  cestou od „kamenné“ pošty p iveze a vhodí 

noviny a dopisy. idi i jsou šikovní, otev ou jen 
dve e a od volantu poštu házejí. Ješt  jsem nevid l,
že by se nestrefili. Nejšikovn jší z nich dostal od 
kamaráda p ezdívku „vrha “.

Když se autobus vrací zp t, potkává po druhé 
stran  silnice menší schránky. Do nich místní oby-
vatelé vkládají poštu, kterou by cht li odeslat. Když 
je ve schránce dopis, zvednou takový malý semafo-
rek, který je na schránce p ipevn n, a idi  ví, že 
má zastavit. 

Autobusy jsou opravdu univerzální a mohou 
rozvážet i v tší množství nákladu. V tšinou jde o 
upravené autobusy Volvo. Celá t etina autobusu je 
vlastn  nákladní prostor, n kdy je tam i hydraulic-
ká plošina, prost  nap l nákla ák a nap l linkový 
autobus, na eské pom ry spíš luxusní autokar 
deluxe. 

Nep edpokládám, že se n jaký eský poštovní 
ú edník inspiroval zrovna ve Skandinávii, ale je 
pot šitelné, že se zrodila shodná myšlenka. Pouze 
sdružováním služeb se dá dosáhnout toho, aby se i 
zdánliv  nevýhodné služby mohly zachovat a slou-
žit tak t m, kterým jsou ur eny. Na evropském 
Severu to je zvykem, t eba jednou se to stane nor-
málním i u nás. 
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VYCHÁZÍ OJEDIN LÁ KNIHA „NÁRODNÍ PARKY EVROPY“ 
Michael Stanovský 
Nakladatelství Slovart vydalo výpravnou 
publikaci Národní parky Evropy. Rozsa-
hem i zpracováním naprosto unikátní dílo 
celoevropského významu, p edstavuje na 
390 park  ve 33 zemích. A nás „Seve any“ 
pot ší, že celá kniha za íná Finskem a ostat-
ními severskými zem mi. 

Národní parky jsou uspo ádány podle šesti 
region , stát  a významu. Úvodní kapitola sezna-
muje s jejich historií a vývojem v Evrop . Informa-
ce o každém národním parku jsou dopln ny boha-
tým obrazovým materiálem i radami pro návšt v-
níky. 

Jde opravdu o výjime nou knihu, která obsahu-
je popis úpln  všech národních parku v Evrop ,
jejich stru nou charakteristiku, kterou ocení jak 
p írodov dci, tak i laici a turisté. Všechny popisy 
národních park  jsou doprovázeny i p ehlednou 
mapkou. Kniha má tém  tisíc stránek a doporu e-
ná cena je bez koruny dvoutisícovka, na Internetu 
se dá sehnat o n kolik set korun levn ji. Výhodné 
je tuto knihu zakoupit na Slovensku, Slovart, coby 
slovenské vydavatelství, má interní kurz eské a 
slovenské koruny tém  1:1. 

Autorem knihy je dr. Miloš And ra z Národního 
muzea v Praze, fotografiemi p isp lo n kolik desí-
tek fotograf . Dr. And ra na publikaci pracoval 
(vedle své b žné práce) ty i roky, jak s úsm vem 
íká – každý rok kilogram knihy. Osobn  navštívil 

tém  t etinu park . Když nebyly fotografie, koli-
krát se sebral a do parku vyrazil osobn .

Unikátnost této knihy je v tom, že obsahuje 
první ucelený p ehled všech národních park  Evro-
py v etn  východní ásti, v tom se projevuje syste-
mati nost v deckého pracovníka. Tedy žádný výb r
typu „The Best Of“. U n kterých park , zvlášt  t ch 
ruských, bylo velmi obtížné sehnat v bec n jaké 
informace, o fotografiích ani nemluv . Tady se ale 
projevila And rova erudovanost a buldo í snaha 
v deckého pracovníka dosáhnou svého. 

Pro své pojetí, obsahovou i výtvarnou hodnotu 
se kniha setkala s mimo ádným zájmem vydavate-
l  z Evropy na letošním mezinárodním knižním 
veletrhu ve Frankfurtu. Nezbývá, než doufat, že 
bude p eložena a vydána i v zahrani í. Osobn  to 
dr. And rovi p eji, protože podobn  ucelená ency-
klopedie národních park  v Evrop  zatím neexistu-
je.

V anotaci knihy se píše: U každého NP je uve-
dena základní charakteristika – poloha, velikost, 

historie, základní popis p írodních fenomén , vý-
znamné lokality vhodné k návšt v  atd., to vše do-
pln no schematickým znázorn ním polohy parku v 
dané zemi a informa ní mapou národního parku 
(p ípadn  i logem p íslušného národního parku), 
nechybí ani údaje o dostupnosti chrán ného území, 
informa ních st ediscích a aktuální internetové 
kontakty na správy parku. Základním prost edkem 
k p edstavení parku je bohatá a kvalitní fotografic-
ká výbava s rozmanitými nám ty (celkové pohledy, 
panorama, detaily krajinných celk , interiéry typic-
kých i význa ných ekosystém , rostliny a živo i-
chové, p ípadn  významné turistické a historické 
objekty v rámci parku). U ásti národních park
jsou p ipojeny i r zné zajímavosti týkající se p í-
rodních pom r  (flóry, fauny, podnebí, geologie 
apod.), dopln né alternativn  krom  fotografií i 
barevnými kresbami, schématy a grafy. Záv re ný 
oddíl je v nován stru nému p ehledu jiných vý-
znamných velkoplošných chrán ných území Evro-
py, které nemají status NP, ale jsou významné z 
jiných d vod .

Kniha byla slavnostn  pok t na ministrem ži-
votního prost edí Martinem Bursíkem na drobné 
slavnosti v Národním muzeu dne 8. prosince 2008. 
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ŠVÉDOVÉ OBLÉKNOU PANÁ K M SUKÝNKY
podle denního zpravodajství 
V „pohlavn  uv dom lém“ Švédsku si tak 
dlouho lámali hlavu s tím, jak odstranit ne-
rovnost obou pohlaví na rušných velko-
m stských ulicích, až na to p išli: ženy do-
stanou „vlastní“ dopravní zna ky.

A s radikální emancipací za nou Švédové (a 
Švédky) na p echodech. Tamní vláda tento týden 
rozhodla, že klasickou dopravní zna ku „Pozor, 
p echod pro chodce“ snad ješt  letos na podzim 
doplní její ženská obdoba „Pozor, p echod pro 
chodkyn “. Typický paná ek na dopravní zna ce
nejspíš ztratí klobouk, zato mu p ibude sukýnka. A 
velice pravd podobn  nez stane jen u jedné zna -
ky. 

Nakonec pro  ne, i ženy p ece p echázejí ulice. 
T eba v ruských nebo japonských m stech za-

vedli v metru zvláštní ženské vagony – to aby se 
p edešlo obt žování n žného pohlaví v tla enicích 
dopravní špi ky. Ze stejného d vodu t eba v in-
donéské Jakart  nebo thajském Bangkoku z ídili
tamní radní speciální autobusové linky pro ženy. 
Vcelku b žnou v cí se už staly taxíky, jejichž r žová 
barva signalizuje, že jsou ur eny jen ženám. Jezdí 
už v Londýn , New Yorku i v Mexiku a chystají se v 
ad  dalších sv tových metropolí. 

HOL I Í SEMAFORY 
Švédská vláda se se svým zám rem inspirovala 

„revolu ní“ kampaní ve m st  Mariestad, ležícím 
asi 300 kilometr  jihozápadn  od Stockholmu. 

„Tamní usedlíci cht li uvést do b žného provo-
zu dopravní zna ku s krá ející ženou, kterou vytvo-
il místní um lec,“ ekl agentu e AP mluv í minis-

terstva pro podnikání Kenneth Hultgren. A prosa-
dili svou. „Vláda necht la dát Mariestadu výjimku z 
ustálených standard  a rad ji rozhodla, že novou 
zna ku zavede v celé zemi,“ uvedl Hultgren. 

Mariestadští mezitím už spolu s n kolika další-
mi okresy zna ky na p echodech pro p ší chodky-
n mi opat ili. Nové emancipa ní symboly jsou sice 
zatím „pon kud“ nelegální, ale chápavé ú ady p i-
vírají o i. Vládní iniciativa ostatn  všechno brzy 
srovná.

Švédové s tímhle nápadem ovšem nep išli jako 
první. P edb hla je p inejmenším špan lská Fuen-
labrada. Tamní m stská rada už p edloni rozhodla, 
že diskriminaci žen z p echod  pro chodce nesmi-
iteln  vymýtí. A tak na polovin  semafor  nyní 

místo dosavadního paná ka svítí panenka v sukni a 

s culíkem. A místní výrobce sv tel se ješt  radoval 
nad slušnou zakázkou. 

Nicmén  Švéd m už asi prvenství na celostátní 
úrovni nikdo nevezme. Ministerstvo dopravy ve 
Stockholmu se nechalo slyšet, že vyšší zastoupení 
žen je do budoucna žádoucí i na dalších dosud 
„maskulinních“ dopravních zna kách. Podobných 
zm n by se tak mohla do kat nap íklad i dopravní 
upozorn ní „Pozor, práce na silnici“ nebo „Pozor, 
cyklisté“. A pak i proslulá zna ka „Pozor, los!“. I ta 
zatím má jen sam í verzi s parohy. Švédští doprav-
ní emancipáto i tak mají o práci do budoucna ur i-
t  postaráno. 

A co na to Brusel? Zda se švédským p íkladem 
inspiruje a bude chtít „ženské zna ky“ zavád t v 
celé EU, není zatím známo. Nicmén  eurokomisa
Vladimír Špidla, který má otázky rovnosti pohlaví 
ve své agend , má o em p emýšlet. 

A JAK TO KOMENTUJÍ ŠVÉDI? 
• Dopouštíte se hrubého rasismu, když erného 

paná ka alternujete ernou panenkou, a koli
v tšina Švéd  je bílá. 

• Budeme mít i duhové paná ky pro gaye? 

• Zna ka „cyklistická stezka“ bude muset být upra-
vena výrazn ji, protože v sukni není možné jet na 
panském kole. 

kv ten 2008 
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P J OVNA BURKIN PRO ŠVÉDSKÉ MUSLIMKY 
podle denního zpravodajství 
Plavecký stadion v Borås na západ  Švéd-
ska, asi 50 km východn  od Göteborgu, p j-

uje ženám takzvané burkiny. Ty vycházejí 
z burky, což je tradi ní zahalující od v žen v 
muslimském sv t . Napsal to deník The Lo-
cal.

Stadion tak podle n j chce vyjít vst íc t m, kte-
rým jejich víra neumož uje koupat se v bikinách i
jednodílných plavkách. Burkiny zahalují vše krom
tvá e, rukou a chodidel. Novinku si mohou ženy 
p j it za 30 švédských korun (asi 74 K ), v budouc-
nosti se po ítá i s jejich prodejem. Není ovšem jis-
té, že budou vyhovovat všem. Jsou totiž dost p ilé-
havé. 

„D íve jsme nem li fungující a hygienickou 
alternativu,“ ekla editelka plavecké haly Anette 
Ekberg Boras Tidningová noviná m. Muslimky 
normální plavky nosit necht jí – a mén  praktická 
ešení zase nevyhovují – plavat v b žném od vu, v 

dlouhých podvléka kách i košili není minimáln
praktické, ale ani hygienické. „Protože jsme tyto 
„tv r í praktiky“ zakázali, museli jsme nabídnou 
alternativu,“ ekla Tidningová. 

Navíc v Göteborgu museli v únoru zaplatit od-
škodné dv ma muslimským matkám, kterým byl 
odmítnut vstup do bazénu, protože odmítly odložit 
závoj. „Musíme tak reagovat na rozhodnutí švéd-
ského nejvyššího soudu, který nám uložil najít e-
šení,“ íká editelka. 

Použití burkin je výhodné i v tom, že polyeste-
rový materiál, ze kterého jsou ušity, neuvol uje na 
rozdíl od bavlny tém  nic do vody, je mén  problé-
m  p i išt ní vody a m že se i mén  chlorovat. I 
další ve ejné bazény ve Švédsku uvažují o nákupu 
burkin pro zap j ení bazénuchtivých muslimek. 

V kv tnu se ve švédském Enköpingu rozhodlo, 
že se ženy nesm jí v m stském krytém bazénu bez 
podprsenky. Naproti tomu v severošvédském 
Sundsvallu to zase ženám povolili. 

tk, LN, TheLocal.se, prosinec 2008 
foto:  aftonbladed.se 
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DUO JAN PÁLENÍ EK A JITKA ECHOVÁ HRÁLO NA SEVERU 
Lidmila N mcová
Duo Jan Pálení ek (violoncello) a Jitka e-
chová (klavír) vytvá ejí stabilní partnerství 
nejen v osobním život , ale pat í ke stálicím 
na eských i zahrani ních koncertních scé-
nách. Vzácnou um leckou shodou, odušev-
n lým a vnit n  napln ným výrazem nabí-
zejí poslucha m nevšední um lecké krea-
ce.

Spolu s houslistkou Janou Vonáškovou-Novákovou 
vytvá ejí v hlasné Smetanovo trio, které v nedávné 
dob  sklidilo n kolik mimo ádných mezinárodních 
ocen ní za své CD nahrávky. Letos v íjnu Jan Pá-
lení ek s Jitkou echovou navštívili Švédsko a 
v této souvislosti jsem jim položila n kolik otázek: 

Kde jste ve Švédsku byli? Byla to Vaše první 
návšt va Severu? 
JP: Ke spolupráci nás vyzvalo eské centrum ve 
Stockholmu, které uspo ádalo v rámci projektu 

eskoslovensko 1968 mimo ádný výro ní koncert. 
Na koncert  zazn la mj. nesmírn  zajímavá sklad-
ba slovenského autora Pavola Šimaie inspirovaná 
smutnými událostmi roku 1968. Ve Stockholmu 
jsme byli po prvé a vrátili jsme se doslova okouzle-
ni nejen proto, že jsme tam zažili netypicky krásné 
slunné babí léto. 

Jak na Vás zap sobilo obecenstvo a jak p i-
jalo Váš koncert? Byla tam i eská komuni-
ta?
J : Publikum bylo skv lé, v bec nás necht lo pus-
tit ze scény, samoz ejm  byla tam celá ada našinc
a vládla tam zcela nevšední atmosféra umocn na
nádherným komorním sálem Konserthusetu ve 
Stockholmu, který má i výjime n  krásnou akusti-
ku. 

Stockholm má své kouzlo, m li jste v bec 
as na prohlídku? Co Vás oslovilo? 

JP: Snažili jsme se využít t ch pár chvil mezi 
zkouškami a koncertem co nejintenzivn ji k nasátí 
atmosféry m sta a návšt v  alespo  n kolika pa-
m tihodností. Což rozhodn  stálo za to, ale co nás 
oslovilo a omámilo nejvíce, jsou zdejší lidé, jejich 
ohleduplnost, vst ícnost, usm vavost a klid, a p i-
tom z nich a z úcty k slavným rodák m vyza uje
p irozená hrdost. asto jsme si tam posteskli, že se 
nám ech m nedostává mnoha z t chto p íjem-
ných vlastností. 

Spolupracujete i se severskými hudebníky? 
Paní echová, nedávno jsem se do etla, že 
jste vystupovala s islandským dirigentem. 

J : Ano, m la jsem nevšední možnost spolupráce s 
výborným islandským dirigentem Gudni Emilsso-
nem v thajském Bangkoku, kde p sobí v sou asné 
dob  na postu šéfdirigenta Thajského filharmonic-
kého orchestru. Myslím, že Antonín Dvo ák by se 
p íjemn  podivil, jaká mezinárodní sestava proved-
la jeho Klavírní koncert g moll. 

Paní echová, jste lenkou výboru Spole -
nosti Bed icha Smetany a práv  nahráváte 
kompletní Smetanovo klavírní dílo. Sever-
ská spole nost organizovala již n kolik po-

ad  v Muzeu B. Smetany v Praze, kde se 
zam ovala na významný pobyt Smetan v
v Göteborgu. Plánujete navštívit Švédsko 
také jako smetanovská interpretka? 
J : Ano, chystáme se tam navrátit spolu se Smeta-
novým triem a p i této p íležitosti bych ráda pro-
vedla i n kolik sólových skladeb. P íští rok tomu 
bude totiž práv  150 let, kdy Bed ich Smetana p i
pobytu v Göteborgu složil celou sérii klavírních 
skladeb, které pat í k nejoblíben jším skladbám 
smetanovského klavírního repertoáru. Virtuózní, 
ale p itom nostalgicky lad né – p ipome me jeho 
koncertní etudu Na b ehu mo ském i sérii polek 
Vzpomínky na echy ve form  polky. Doufám, že 
se díky organizaci koncert , p ipomínajících pobyt, 
ale p edevším odkaz a množství kulturních aktivit 
Bed icha Smetany ve Švédsku, poda í nastartovat 
spolupráci, která by i v budoucnu p inášela hudbu 
našeho velkého rodáka zp t do míst jeho význam-
ného p sobišt .

Vaší interpretací Smetany jste si díky své 
technicky bravurní h e, vysoké oduševn -
losti, modernímu pojetí a barevnosti, po-
chopení pro detail i snaze interpretovat filo-
sofické poselství skladatele získala širokou 
obec ctitel  a místo na pianistickém Parna-
su. Co íká klavírní tvorba Bed icha Smeta-
ny dnešnímu poslucha i? 
J : Pro dnešního poslucha e je klavírní hudba 
Smetanova velkým objevem. 
S podivem totiž musím konstatovat, že je, až na 
výjimky notoricky známých tanc , pro publikum 
novinkou. U zahrani ních poslucha  není divu, 
ale u nás to považuji za ostudnou v c, kterou se mi 
snad alespo áste n  poda í napravit. Vždy  je 
naší chloubou mít skladatele, který se sm le m že
adit k t m nejv tších zjev m klavírního romanti-

zmu, Schumannovi, Chopinovi i Lisztovi. Smeta-
nova klavírní hudba je jeho nejnitern jší zpov dí,
plná nejhlubších emocí, p itom psaná moderním 
hudebním jazykem, leckdy p ekvapiv  harmonicky 
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i melodicky experimentálním na svou dobu, uplat-
ujícím spletité p edivo mnohohlasu a barevnost 

klavírního zvuku. 

Nakonec mn , paní echová, dovolte ješt
jednu osobní otázku. Nezap ete ženu – ale 
ženu moderní, rozhodnou, cílev domou, 
p itom plnou lyri nosti. Jak se Vám da í
skloubit intenzivní um leckou práci 
s rodinným životem?
J : S dv ma malými d tmi je to n kdy náro né, to 
je jasné, denní program je od brzkých ranních ho-
din nabitý k prasknutí, asto si p eji, aby dny byly 
nafukovací. Ale zárove  si nedovedu p edstavit, že 
bych nebyla obklopena d tmi, které jsou mým vel-
kým motorem. Únavu asto zažene jejich úsm v i
bonmot. Našt stí souhra s mým mužem, o které už 
byla e , nás ujiš uje o tom, že v dobrém tandemu 
se dá zvládnout všechno. Na druhou stranu kon-
certní cesty nám pak paradoxn  p ipadají jako 
klidná dovolená, kdy se m žeme pln  koncentrovat 
jen na sebe a svou profesi. 

Za rozhovor d kuje Lidmila N mcová
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AKSEL SANDEMOSE: UPRCHLÍK K ÍŽÍ SVOU STOPU 
Ond ej Horák, LN 

VYPRÁV NÍ Z VRAHOVA D TSTVÍ
Vypráv ní z vrahova d tství, tak zní podtitul 

eského vydání románu Aksela Sandemoseho 
(1899-1965) Uprchlík k íží svou stopu, který popr-
vé vyšel v roce 1933. A podtitul nelže. Hned v první 
kapitole se dozvídáme, že hlavní hrdina a zárove
vyprav  Espen Arnakke je vrah: „Jmenoval se 
John Wakefield a zabil jsem ho jedné noci p ed
sedmnácti lety v Misery Harbor.“ 

Norsky napsaný román Aksela Sandemoseho 
však není detektivkou, nýbrž psychologickou son-
dou do duše muže, který vyrostl v tísnivém prost e-
dí fiktivního m ste ka Jante. To p ekypuje nejen 
malom š áckými p edsudky, ale rovn ž nízkou 
sociální úrovní. Chudoba a nikdy nekon ící d ina,
která neminula samoz ejm  ani d ti.

Podtitul románu neklame ani ve zd razn ní 
období d tství. V útržkovitých kapitolách, které 
asociativn  p inášejí vzpomínky na vzdálená léta, 
je autor vskutku fascinující: „Te , když jsem si 
vzpomn l na otce, musím naše m sto trochu vylí-
it. Jako malý jsem ho asto vzal za ruku a kus ces-

ty, až na roh, jsem šel s ním. Tam mi ruku pustil a 
mizel v ulici s nízkým žlutým domem – já si dlouho 
myslel, že za ním je konec sv ta.“ 

Krása a úžas se zde však nemilosrdn  prolínají s 
úzkostí a d sem. Espen Arnekke o sob  také vyprá-
ví p edevším proto, aby vysv tlil, pro  se stal jed-
noho dne vrahem – p estože v Jante nez stal po 
celý život jako mnozí jiní, když se stal námo níkem 
a dostal se až na americký kontinent. 

esky dosud vyšla od Aksela Sandemoseho 

pouze kniha Vzpoura na plachetnici Zuidersee
(1966). Co se tý e románu Uprchlík k íží svou sto-
pu, autor jej v roce 1955 ješt  p epracoval. P ekla-
datelka Jarka Vrbová však z stala u verze p vodní, 
považované za zda ilejší. 

V jediném odstavci románu lze nalézt život i 
smrt, cit i necitlivost, humor i žal: „Teta byla hod-
ná, pokaždé mi dala kousek cukru, chodil jsem za 
ní vždy, když jsem byl uražený na matku. Jednou 
mi dokonce dala dva öre. Zastr il jsem je do mat i-
na šicího stroje tak, aby nefungoval. Teta m la ka-
nárka, kterého jsem, když nebyla v dohledu, trápil. 
Pak mi ekli, že za bou e um ela a že už za ní ne-

mám chodit.“ 
„Výraz Zákon Jante u v tšiny 
Nor  zevšedn l,“ íká v Horákov
rozhovoru p ekladatelka Jarka 
Vrbová: „Zákon Jante je známý v 
celé Skandinávii, protože i pod-
houbí, které dalo formulaci Záko-
na vzniknout, je tam všem d v r-
n  známé. Jde o parafrázi Deseti
p ikázání pro malom stské úzko-
prsé uvažování, kde je nejd leži-
t jší, aby se lov k nijak neodlišo-
val od ostatních, a tím se snad 
nepovažoval za n co víc. Nap í-
klad jeden ze základních lánk
Zákona Jante zní: Nebudeš si 

myslet, že n co znamenáš. A jak 
sami dob e víme, takové provinciální uvažování 
platí nejen v m ste ku Jante.“ 

Aksel Sandemose: Uprchlík k íží svou sto-
pu, v originále En flykning krysser sitt 
spor (1933), p eložila Jarka Vrbová. V edici 
Sou asná sv tová próza vydalo naklada-
telství Argo, Praha 2008. 353 strany. Do-
poru ená cena 289 K
ISBN: 978-80-7203-953-1 

POHÁDKOVÁ ZEM
(ukázka z knihy) 

Budu vypráv t o jedné pohádkové zemi. Ješt
nikdy jsem o ní nevypráv l. Pohádková zem  je to 
nejkrásn jší, co jsem kdy poznal. Rostla tam ada
ke erného bezu, pod které se m že dít  schovat, 
a p ed nimi stála skupina balvan  se stopami deh-
tu, protože si p es n  rybá  Andersen p ehazoval 
sít , když je pot eboval usušit. 

Ona se jmenovala Rosa. Protože v Pohádkové 
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zemi p ebývala i ona a bylo zvláštní, že se jmenova-
la Rosa. 

V Pohádkové zemi byla válka. Tehdy ve ty ech
letech jsme sice s Rosou nedosáhli moc vysoko, ale 
dole jsme žili stejn  intenzivn  jako hmyz v tráv
stín né pralesem. Náš sv t byl živý a v elý a nepo-
t ebovali jsme ani žádné zvláštní odpušt ní h ích .
Dosp lí ob as vpadli do vnit  a my jsme je poslech-
li, protože byli velcí. Ale do trestající rákosky jsme 
se zakousli jako uražení mravenci. 

Miloval jsem Rosu, protože byla krásná a proto-
že byla jedna z nás. Když jsme si hráli ve stínu pod 
bezinkovými ke i a já n co povídal, poslouchala 
m . Dosp lí nev ili, že bych mohl íkat n co, co 
sami nev dí. 

Daroval jsem Rose své barvotiskové obrázky. 
Matka mi jich dala celou hromadu a Rosa je musí 
dostat všechny, ano, úpln  všechny. Schovala si je 
do kapsy zást rky, a když jsem je tam vid l, radostí 
bych se dal do tance. Na t ch obrázcích byl B h a 
and lé. 

Jednoho dne se však mezi námi n co p ihodilo. 
Rosa si hrála s n kolika d v átky. Za al jsem na ni 
žárlit. Sakra, vylétlo ze m  a zatvá il jsem se na ni 
p ísn . V d l jsem, že její matka nesnáší, když n -
kdo kleje. Rosa s hol i kami se ke mn  oto ily. Ty 
jsi ošklivý, ekla Rosa vážn . Zn lo to, jako by se jí 
jen potvrdilo, co si myslela odjakživa. Nebudeme si 
s tebou hrát. Tebe si B h nikdy nevezme do nebe. 

Pak jsem si opravdu p ipadal ošklivý a hloupý. 
Nic takového mi ješt  nikdo ne ekl. Odešel jsem se 
sklopenýma o ima.

Už jsme si spolu nehráli. Matka se m  ptala 
pro , ale já se jen tvá il neš astn  a nev d l, co 
odpov d t. Do mého sv ta vešel h ích. Rosa m la
staršího bratra, který zast elil malého ptá ka. Na-
šel jsem ho ve er v zahrad  a rozplakal jsem se nad 
ním. 

Rosa se s rodi i odst hovala do jiné ulice. Ve 
škole jsme pak chodili do stejné t ídy, ale už jsem 
se na ni neodvážil podívat. Všichni íkali, jak je 
Rosa krásná a jak se k ní její jméno hodí. Když se 
naše o i setkaly, její pohled z stal klidný a chladný. 
Tak to pokra ovalo adu let, radši jsem chodil okli-
kou, abych ji nepotkal. Její milostné avantýry mé 
nešt stí ješt  prohlubovaly. Podobala se mé sest e
Agnes, jenže Rosa byla tmavá a Agnes sv tlá. 

Ale o dívkách jsem se brzy dozv d l ješt  víc. 
Do domu, kde bydlela Rosa, se p ist hoval d lník
Kristjansen. Nem li jsme ho rádi. Chodil dom
p esn  na minutu jako ostatní, a ulici jako by vy-
metl od d tí. Toho malého šedého mužíka, jemuž 

se dosp lí 
p o s m í v a l i , 
jsme se báli. 
Musí být v as
u jídla, íká-
val otec, když 
p ešel Kris-
tjansen ko-
lem. Pak se 
uchichtl zp -
sobem, který 
se mi nelíbil. 
K r i s t j a n s e n 
byl na chu-
dinské po-
kladn  a trá-
vil dny tím, že 
p r a c u j í c í m 
lidem udílel 
rady. 

M l dceru a dva syny. S t mi d tmi to bylo tro-
chu matoucí. U nás se nejmladší t i d ti jmenovaly 
Agnes, Espen a Einar. Všechny t i Kristjansenovy 
d ti se jmenovaly úpln  stejn  a i u nich byla Agnes 
nejmladší a Einar nejstarší. My dva jmenovci jsme 
byli stejn  sta í. Einara Kristjansena jsem nikdy 
nem l rád, podvád l m  p i našich obchodech. 
Nikdy jsem moc nechápal princip úrok  a zisku z 
kapitálu, ale Einar Kristjansen to m l v krvi a bral 
m  na h l. Nikdy bych nev il, že m  n kdo m že
podvést a ošidit. Te  už to pomalu tuším, ale 
opravdu tomu v it jsem se nikdy nenau il. 

Jednoho dne sed la Agnes Kristjansenová s 
mojí sestrou pod bezinkami. Pak jsem p išel já s 
Espenem Kristjansenem. Dohodli jsme se s dívka-
mi, že budeme spolu chodit. P ipadali jsme si s 
Espenem ohromn  velkorysí, že si navzájem po-
skytneme sestry. 

Sed l jsem vedle jeho sestry, on vedle mojí a 
bez bázn  jsme se líbali. P išlo to, aniž nás to kdo 
u il, jako bychom se s tím narodili. Pokud si vzpo-
mínám, moje matka m  nikdy nelíbala. Takové v ci 
se v Jante ne d laly. Takhle se možná žení a vdávají 
zví ata, a sm jí se to mu. Líbilo se mi to. Ale pak 
nám s Espenem Kristjansenem p ece jen p ipada-
lo, že tomu n co schází. Proto jsme se vkradli do 
Adamsenovy stodoly. 

Dehtem pot ísn né kameny u erných bez
tvo ily srdce Pohádkové zem . To místo dýchalo 
teplem a vždycky tam svítilo slunce. Tam jsme se s 
Rosou drželi za ruce a p ísahali si v rnost až nav -
ky. Ale Rosa necht la d ti, protože co kdyby chodi-
ly krást jablka a pak by je B h nevzal do nebe! 
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BOJ O UNNI DROUGGEOVOU 
Zbyn k erník

Otec moderní švédské literatury August Strind-
berg proslul tím, že ve svém díle s oblibou a bez 
zábran obnažoval vlastní soukromý život. Vždy se 
d sledn ídil zásadou, že „spisovatel saje jako upír 
krev svých p átel, svých blízkých, svou vlastní“. Ve 
svých knihách a divadelních hrách asto vydával 
všanc své partnerky, a pokud jde o p átele, do 
mnoha z nich se pustil dokonce ješt  na sklonku 
života v sérii novinových lánk , v nichž tepal r z-
né spole enské nešvary. Švédská spole nost se 
tehdy rozd lila na dva nesmi itelné tábory a rozho-
el se takzvaný „boj o Strindberga“. 

Podobnou polarizaci zažívají švédské kulturní 
kruhy v t chto dnech a týdnech. Její p í inou je 
jedenapadesátiletá spisovatelka Unni Drouggeová, 
známá svou zna n  nekonven ní tvorbou a v minu-
losti i nekonven ním životem, v n mž nechyb l
alkohol, drogy ani sexuální výst elky. Drouggeová v 
roce 2001 napsala román P iznání Helly Hellové,
jakousi Lolitu naruby, jejíž protagonistka, žena ve 
st edních letech, si umane svést o mnoho mladšího 
chlapce. Nez stalo ovšem pouze u teorie. Reakce 
na sebe nedala dlouho ekat a na stránkách denní-
ho tisku se rozpoutala vzrušená, ba p ímo zu ivá 
debata. V rohodnost inkriminované knihy p iroze-
n  zpochybnil potrefený Niclas Salomonsson, ale o 
slovo se vzáp tí p ihlásili i další kulturní osobnosti, 
tak i onak sp ízn ní s jednou i druhou stranou. 
Salomonssona se nejrazantn ji zastal jeho p ítel a 
klient v jedné osob , autor oblíbených thriller  a 
historických román  Jan Guillou. Ten o Drouggeo-
vé napsal, že ší í lži a pomluvy, ímž se prý mstí za 
to, že ji její partner opustil. Drouggeová si to neda-
la líbit a zve ejnila lánek, ve kterém zahrála na 
feministickou strunu a Guillouho ozna ila za sexis-
tu, bagatelizujícího útisk žen a domácí násilí. Salo-
monsson byl prý za násilné chování a vyhrožování 
pravomocn  odsouzen a ona mimo jiné disponuje 
léka ským vysv d ením z jedné stockholmské ne-
mocnice, obsahujícím vý et jí zp sobených hema-
tom , boulí, otok  a kousnutí. 

Jak se zdá, ne vždy platí, že co se škádlívá, to se 
rádo má. V atmosfé e vzájemného obvi ování a 
špin ní, která te  zavládla na švédském literárním 
parnasu, p estává postupn  být jasné, o co vlastn
jde: o to, zda Drouggeová skute n  utrp la, i netr-
p la úhonu, nebo o to, zda si spisovatel má, i ne-
má nechat své intimní prožitky a zkušenosti sám 
pro sebe? A  tak i onak, kdyby se toho dožil Au-
gust Strindberg, asi by se dob e bavil. 

P. E. ENQUIST: JINÝ ŽIVOT 
Zbyn k erník

Letos se ve Švédsku urodilo hned n kolik auto-
biografických d l významných kulturních osobnos-
tí. Hlavní událostí letošního podzimu se stala kniha 
Jiný život p edního sou asného spisovatele Pera 
Olova Enquista. Ta se ihned po vydání vyhoupla na 
první místo literárního žeb í ku listu Dagens Ny-
heter. 

P estože není d vodu pochybovat o pravdivosti 
a autenti nosti životopisných dat v ní obsažených, 
lze ji íst i jako beletrii, jako román. K tomu mimo 
jiné p ispívá skute nost, že Enquist – podobn
jako to ve svých autobiografických prózách d lal 
jeho p edch dce a vzor August Strindberg – nepo-
užívá ich-formu, ale píše ve t etí osob . To mu 
umož uje dívat se sám na sebe se zdravým odstu-
pem a nez ídka i se sebeironií. 

Jiný život vybízí ke srovnání s memoáry Later-
na magica Enquistova krajana Ingmara Bergmana, 
který mimochodem uvedl na scénu n kolik jeho 
divadelních her. Našli bychom ur ité zajímavé po-
dobnosti a paralely. 

Na více než p ti stech stranách Enquist lí í svou 
životní a um leckou dráhu, která za ala v zapadlé 
vesni ce v severním Švédsku, pokra ovala studiem 
na univerzit  v Uppsale a n kolikaletými pobyty ve 
Francii, Americe a Dánsku, a postupn  ho dovedla 
na literární parnas. Jeho cesta vzh ru do jisté míry 
koresponduje s vývojem celé švédské spole nosti, 
která v minulém století zažila neuv itelnou pro-
m nu jedné z nejchudších zemí Evropy v jednu ze 
zemí nejbohatších a nejblahobytn jších. 

I na dobré cest  však lov k m že klopýtnout, 
což byl práv  Enquist v p ípad. Na konci osmdesá-
tých let, v dob , kdy se ocitl na vrcholu slávy, pro-
padl alkoholu, a to natolik, že se ocitl doslova na 
hranici mezi životem a smrtí. Nap íklad popis zou-
falého no ního út ku z islandské protialkoholické 
lé ebny do pusté ledové krajiny p ed í svou suges-
tivností i nejdivo ejší výplod fantazie. 

Pro eského tená e není bez zajímavosti, že se 
Enquist v této souvislosti zmi uje také o své ná-
všt v  Prahy v pohnutém listopadu devatenáct set 
osmdesát dev t. V té dob  jeho závislost kulmino-
vala, a tak paradoxn  – p estože vždy vystupoval 
jako lov k veskrze politický – tehdejší události 
tém  nevnímal. Jeho tvrzení, že se u nás zú astnil 
jakési divadelní konference – která se ve skute -
nosti nikdy nekonala – bychom nem li brát jako 
pokus o literární mystifikaci, ale spíš jako doklad 
skute nosti, že jeho život byl v jednom období 
opravdu velmi „jiný“. 
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ZEM EL LUBOŠ HR ZA
podle denního tisku 
Dne 2. prosince 2008 náhle ve v -
ku 75 let zem el scénograf, diva-
delník, výtvarník, pedagog, zaklá-
dající len inoherního klubu, šéf 
výpravy Národního divadla v Oslu 
Luboš Hr za. Poslední rozlou ení 
se uskute nilo ve st edu 10. pro-
since 2008 v kostele u Salvátora v 
Praze 1. S Lubošem Hr zou m li 
p íležitost se setkat i lenové Se-
verské spole nosti na besed  4. 
prosince 2006 v Klubu Lávka. 

„To máte tak, my scénografové jsme 
jako d v ata v tane ních. N kdo nás 
prost  vyzve k tanci. Rád pracuji v 
osv d ených týmech, nap íklad s pa-
nem Ka erem, a to již od roku 1959. Na 
druhou stranu je pro m  napínavé po-
znávat nové a mladší režiséry. Oby ej-
n  je režisér o n co zkušen jší a starší. 
Bere si scénografa – divocha, co by mu 
do p edstavení vlil svoji krev. A nao-
pak. Moji režisé i v tšinou dávno um e-
li anebo odešli do penze. Pracovat s mladšími reži-
séry p ináší nap tí....“ (Luboš Hr za, 
www.scena.cz) 

Luboš Hr za se narodil 28. b ezna 1933 v Jihla-
v . Scénické výtvarnictví vystudoval v letech 1956 
až 1960 na pražské Divadelní fakult  u profesora 
Františka Tröstera. Spolupracoval s divadly v Jih-
lav  a Ostrav  a v roce 1967 získal na prvním ro ní-
ku Pražského quadriennale st íbrnou medaili. S 
Ladislavem Smo kem, Jaroslavem Vostrým, Ja-
nem Ka erem a Evaldem Schormem stál dva roky 
p edtím u zrodu inoherního klubu. 

Po emigraci byl Hr za v letech 1968 až 1997 
šéfem výpravy Národního divadla v Oslu. Koncem 
70. let tam získal cenu divadelních kritik  za tlu-
mo ení Ibsenových her, p edevším za scénografii 
ke h e John Gabriel Borkman. Od roku 1990 p so-
bil op t v eské republice, p edevším na své 
„mate ské scén “ v inoherním klubu. Spolupraco-
val pak i s Národním divadlem v Praze (Smrt ob-
chodního cestujícího, Hrdina západu, Hadrián z 

íms ), Divadlem na Vinohradech (Markýza de 
Sade), brn nským Národním divadlem (Perníková 
chaloupka), Klicperovým divadlem v Hradci Králo-
vé (Revizor) a plze ským Divadlem Alfa (Nos).

V inoherním klubu po svém návratu p ipravil
výpravu nap íklad k inscenacím Mumraj, Letní 

byt, Jak se bavil pan Sloane a Maska a tvá . Nej-
nov ji letos p ipravil scénu k inscenaci Kunderovy 
Ptákoviny. Celkem jich tam realizoval p tadvacet. 

Bohatou a rozmanitou Hr zovu innost p ipo-
mn l letos Divadelní ústav na výstav  v pražské 
galerii erná labu . Práv  dnes bude otev ena ve 
Stockholmu.

Když se Hr za p ed dv ma lety v Severské spo-
le nosti v Praze zú astnil setkání ke 100. výro í
Ibsenova narození, p ipomn l, že b hem tém
t iceti let p ipravil jen v norském Národním diva-
dle 88 scénických a 35 kostýmních výprav, mezi 
nimiž byl tucet inscenací her Henrika Ibsena. Mi-
moto hostoval ve všech norských divadlech a 
stockholmském divadle Dramaten, p sobil i v Ang-
lii, Švýcarsku, Nizozemsku, Japonsku a na Islandu. 

Po návratu do vlasti spolupracoval také s Diva-
dlem na Fidlova ce a scénami v Olomouci a es-
kých Bud jovicích.

Poslední výstavu v eské republice Luboši Hr -
zovi p ipravil Institut um ní – Divadelní ústav v 
b eznu roku 2008 v Café – galerii erná labu  v 
Praze. 4. prosince 2008 pak byla zahájena jeho 
výstava Labutí píse  v eském centru ve Stockhol-
mu. Luboš Hr za pat il k našim nejlepším a nejvý-
znamn jším scénograf m.
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ZAVEDENÍ NED LNÍHO
PRODEJE VE FINSKU 
zpráva tk
Finská vláda na svém zasedání odsouhlasila 
celoro ní ned lní prodej. Dosud byl regulo-
ván systémem výjimek. Informovala o tom 
finská televize YLE. 

Kabinet podle televize jednomysln  schválil 
zrušení takzvaného „p ísného zákona“, který zaka-
zoval obchod m v ned li otev ít. Stále prý z stává 
nejasné, jak bude omezena otevírací doba. Malé 
obchody by si m ly údajn  samy ur ovat prodejní 
dobu.

O ned lních prodejích se ve Finsku diskutuje již 
roky. N které odborové organizace a církve poža-
dují zachování ned le jako tradi ního dne odpo in-
ku. V posledních letech bylo možné v ned li naku-
povat nap íklad b hem léta i o váno ních svátcích. 

Zav eno v ned li mají nap íklad obchody v N -
mecku, Dánsku, Itálii i Rakousku. B hem státních 
svátk  je zav eno také v Polsku. Od 1. ledna 2009 
bude mimo turistickou sezonu od ervna do íjna
platit áste ný zákaz ned lního prodeje i v Chor-
vatsku. 

V eské republice mohou lidé nakupovat o 
svátcích i ned lích, n které et zce hypermarket
nabízejí ty iadvacetihodinový provoz. Proti neo-
mezené otevírací dob  vystupují v esku p edevším 
odbory. Provozovatelé obchodních et zc  namíta-
jí, že by kv li zákazu prodeje p išli o zákazníky a 
museli by propustit ást zam stnanc .

20. listopadu 2008 

ZVÝŠENÍ DAN  Z ALKOHOLU 
VE FINSKU 
zpráva tk
Finská vláda se rozhodla zvýšit da  z alko-
holu o deset procent. Chce tak do rozpo tu
získat navíc asi 65 milion  eur (asi 1,7 mili-
ardy korun). Informovala o tom dnes finská 
televize YLE. 

Na za átku roku vláda zvýšila da  z tvrdého 
alkoholu o 11,5 %, pokud tedy zákonodárci zm nu
schválí, p jde o druhé navýšení poplatk  za alko-
hol b hem jednoho roku. 

V roce 2004 Finsko razantn  snížilo da  z alko-
holu. Nap íklad pivo se tehdy zlevnilo 30 procent a 
o t etinu se zvedla jeho spot eba. Policie v té dob

zaznamenala zvýšení po tu dopravních nehod, 
které zp sobili podnapilí idi i. Politické a zdravot-
nické organizace na vládu tla ily, aby dan  op t
zvýšila, a zamezila tak rostoucí spot eb  lihovin. 

Skandinávské státy tradi n  zat žují alkohol 
vysokými dan mi. Mnoho Seve an  si proto oblíbi-
lo nap íklad „alkoholové výlety“ trajekty, na jejichž 
palubách je možné pít bez celní p irážky. Populární 
jsou i návšt vy sousedních zemí, kde jsou alkoho-
lické nápoje výrazn  levn jší. 

18. listopadu 2008 

NARKOMANI P ED OSEL-
SKÝM PARLAMENTEM 
zpráva tk
Par ík s úhledným trávníkem p ed historic-
kou budovou norského parlamentu v nor-
ské metropoli Oslu by se mohl stát rájem 
narkoman . K tomu, aby se usadili práv
zde, p esv d uje uživatele drog ást m st-
ských policist .

Policie doufá, že když budou zákonodárci každý 
den chodit kolem fetujících bezdomovc  do práce, 
kone n  za nou problém drogové závislosti ešit,
píše na svých internetových stránkách norský de-
ník Dagsavisen. 

Bezprecedentní akce s názvem Co o i nevidí, 
srdce nebolí byla zahájena v pond lí a policisté v 
jejím rámci obcházejí nechvaln  proslulá zákoutí 
norské metropole, z nichž jako obvykle vyhán jí
drogové p ekupníky a uživatele drog, tentokrát ale 
s návrhem, aby zamí ili p ed Stortinget.

„Žádní politici se nepohybují v místech, kde se 
dnes narkomani zdržují. Pokud mají drogov  závis-
lí dostat pomoc, musejí je politici vid t, setkávat se 
s nimi, mluvit s nimi a brát je vážn ,“ vysv tlil listu 
Dagsavisen šéf policejní stanice tvrti Grønland 
Kare Stølen motivy kampan , kterou inicioval. 

„Závislí, nemocní lidé byli redukováni na pro-
blém udržení ve ejného po ádku, který z stává na 
policii. O tyto lidi se ale musí postarat zdravotní 
systém,“ dodal. 

Akce už p inesla první výsledky, když poslanci 
hned v pond lí p ekvapiv  pozvali drogov  závislé 
p ímo do svého sídla, aby vyslechli, co si narkoma-
ni o drogové politice zem  myslí. 

Užívání drog pat í k nejv tším problém m nor-
ské metropole, p i emž hlavní omamnou látkou je 
zde heroin. Loni zem elo v celém Norsku na p e-
dávkování 244 lidí, z toho 109 v hlavním m st .

20. listopadu 2008 
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SNÍŽENÍ POPULACE VLK
VE ŠVÉDSKU 
zpráva tk
Švédský král Carl XVI. Gustav chce snížit 
po et voln  žijících vlk . S tím ale nesouhla-
sí aktivisté ze Sv tového fondu na ochranu 
p írody (WWF), kte í za to krále kritizují. 
Napsala to agentura DPA. 

„Pokud vl í populaci nezredukujeme, explodu-
je. Jednoduše hodn  žerou, to je ta p í ina,“ ekl 
monarcha švédské televizi b hem tvrte ního losí-
ho honu. 

Královo vyjád ení uvítal Spolek pro lov a ochra-
nu p írody. Podle agentury DPA se ale Carl XVI. 
Gustav, který je prý vášnivý lovec, dostal do k ížové
palby ochránc  zví at. Mluv í švédské pobo ky
WWF Tom Arnbom ekl, že vlci musejí být chrán -
ni, a zárove  poukázal na to, že král je od roku 
1988 prezidentem švédské kancelá e WWF. Panov-
níka ost e kritizovala i p edsedkyn  strany zele-
ných Maria Wetterstrandová. 

Ve Švédsku žije údajn  asi 200 vlk . Od šedesá-
tých let minulého století, kdy byli tito predáto i
tém  vyhubeni, stát p ísn  omezuje jejich lov. 

V západní Evrop  vlci tém  nežijí. V Besky-
dech v eské republice žije voln  asi deset jedinc .

17. íjna 2008 

V DÁNSKU UKRADLI SOCHU 
KRÁLE DAVIDA 
zpráva tk
V Dánsku ukradli neznámí zlod ji sochu 
starozákonního krále Davida vysokou p es
t i metry a vážící dv  a p l tuny. Informova-
la o tom agentura AP. 

„Nejd íve jsem si myslel, že je to vtip. Ale nebyl. 
Tohle není n co, co si m žete vystavit v okn ,“ ekl 
d kan koda ské katedrály Anders Gadegård, kde 
byla socha p vodn  vystavena. Podle n j si pro so-
chu n kdo musel p ijet s velikým nákladním vozem 
a je ábem. 

Bronzový David byl ukraden z kamenictví, kde 
se socha opravovala. Ke kameníkovi byla p evezena 
p ed t emi m síci, protože do jejího žulového pod-
stavce v ervnu nabouralo auto. 

Krádež byla provedena v noci z ned le na pon-
d lí. Podle kameníka Flemminga Briana Nielsena 
m l být král David i s podstavcem vrácen p ed ka-
tedrálu práv  v pond lí. Podle d kana Gadegårda 
bude prodej ukradené sochy velmi obtížný. Obává 
se ale, že by ji n kdo mohl kv li bronzu roztavit. 

Bronzový monument dánského um lce Jense 
Adolfa Jerichaua stál u vchodu do luteránské neo-
klasicistní katedrály od roku 1860. Podle dánských 
internetových novin deixis.dk bude stát výroba no-
vé sochy asi 350.000 eur (8,75 milionu korun). 

Dánská metropole v minulosti zažila n kolik 
vandalských útok  na další zná-
mou památku, která byla zhoto-
vena na motivy sv toznámé po-
hádky dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena. 
Soška Malé mo ské víly letos 
oslavila 95. narozeniny. P etr-
p la jak p emalování, tak i ze-
sm š ování a dokonce i útoky 
výbušninou a u íznutí hlavy. 

17. íjna 2008 
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TAJUPLNÝ OSTROV TEMPLÁ
reuters, ma, Hospodá ské noviny 
Nikdo neví, zda Archa úmluvy a Svatý grál 
existují – pokud ano, jsou možná ukryty na 
Bornholmu.

P ed osmi stoletími mohl rytí ský ád templá
ukrýt své poklady, získané v Jeruzalém , na ostro-
v  Bornholm v Baltském mo i. Nazna uje to i kni-
ha dánsko-britského tandemu Erlinga Haagensena 
a Henryho Lincolna. 

Lidskou fantazii, ale také seriózní historiky i 
archeology po celá staletí fascinovalo tajemství 
dvou legendárních p edm t  – archy úmluvy a 
svatého grálu. Nikdo ovšem p esn  neví, jak vlast-
n  tyto relikvie v bec vypadaly. Panují p edstavy, 

že archa úmluvy m la podobu schrány obsahující 
kamenné desky s deseti p ikázáními, jež Mojžíšovi 
dal na ho e Sinaj sám B h.

O svatém grálu se obecn  p edpokládá, že jde o 
kalich, z n hož pil Ježíš, když zasedl k poslední 
ve e i se svými apoštoly, než byl uk ižován. T chto
dvou relikvií se v k ižáky dobytém Jeruzalém  m li
zmocnit lenové templá ského ádu. N kte í u enci
spekulují o tom, že poklady, které templá i nashro-
máždili, skon ily v kapli Rosslyn ve Skotsku. Další 
je ale umís ují do tajných míst v Etiopii i ve Špa-
n lsku.

Haagensen a Lincoln ve své knize nazna ují 
novou lokalitu, kde by poklad mohl být uložen. 
Popisují kruhové st edov ké kostely, které byly 
zbudovány na ostrov  Bornholm v duchu posvátné-
ho geometrického ádu uplat ovaného templá i po 
celé Evrop . Kniha, plná nákres , ukazuje matema-
ticky p esný p dorys geometrického uspo ádání 
t chto kostel  a auto i nazna ují, že by mohlo jít i o 
mapu ukrytých poklad . Teorii o tom, že templá i
ukryli své poklady práv  na Bornholmu, opírají 
Haagensen a Lincoln o tvrzení, že na skalnatém 
ostrov  žili p edci šlechtic , kte í templá ský ád
založili.

Vycházejí p itom z nálezu asi t í tisíc malých 
složit ezaných zlatých figurek, které se poda ilo
objevit na Bornholmu p i vykopávkách letech 1985 
a 1986. Sošky jsou datované do let 400 až 600, kdy 
byl ve Francii u moci rod Merovejc , který prohla-
šoval, že pochází z linie biblického krále Davida. 
Potomci Merovejc  pozd ji osídlili Burgundsko, 
kde byl ve 12. století templá ský ád založen. Podle 
autor  knihy templá i považovali sv j nárok na 
svatý grál a na archu úmluvy za oprávn ný, protože 
prý byli stejné krve jako David v královský rod. 

Kniha také poukazuje na to, že šesticípá hv zda 
totožná s tvarem Davidovy hv zdy je sou ástí geo-
metrického obrazce tvo eného st edov kými koste-
ly na Bornholmu. „Je nepopiratelné, že ti lidé, kte í
na Bornholmu naplánovali a postavili tyto kostely, 
p esn  v d li, co d lají a pro  to d lají,“ prohlašují 
auto i knihy. 

Vykopávky v roce 1997 pod podlahou kostela v 
Österlars vedly k nálezu „neobvyklých a neo ekáva-
ných kamenných struktur..., které by mohly být 
vysv tleny existencí zatím neobjevené krypty.“ 
Také Olsker, další kostel z geometrického vzorce na 
Bornholmu, dokládá „zvláštní náznaky možné pod-
zemní struktury pod schodišt m.“ Žádná z t chto
podzemních anomálií nebyla dosud prov ena. 

12. ledna 2001 

Bornholmský kostel, olej na plátn
Monika Herbig 
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GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA NESJAVELLÍR 
ms (podle materiálu Senátu) 
Geotermální elektrárna Nesjavellír je nejv tší
islandskou elektrárnou. Využívá, podobn  jako 
další dv  elektrárny tohoto typu, horkou vodu 
z geotermálních vrt .

Využívání islandských geotermálních pramen  se 
datuje od roku 1947. Stavba elektrárny Nesjavellír byla 
po p edchozích dlouhých pr zkumech a p íprav  tech-
nologie dokon ena v roce 1990. Má t i turbíny, které 
produkují 90 MW elektrické energie. V této elektrárn
se vyrábí nejen elekt ina, ale i teplo pro vytáp ní hlav-
ního m sta. 

Geotermální jev je zp soben t ením zemských vrs-
tev na p ed lu euroasijské a americké geologické pev-
ninské desky. To zp sobuje nejen astá zem t esení ale 
i vulkanickou innost. Prameny v Nesjavellíru mají tep-
lotu až 200 stup . Vrty, kterých je celkem ty iadva-
cet, jsou vedeny do hloubky až t i kilometry, tedy hlou-
b ji než ve známé elektrárn  u Modré laguny. erpá se 
zde voda, která je „motorem“ elektrárny, a slouží tedy 
nejen k výrob  elekt iny, ale i k vytáp ní. Proud horké 
vody a páry proniká do turbin pod vysokým tlakem. 
Teplovod, který na elektrárnu navazuje, je 27 km dlou-
hý, na cest  vykazuje teplotní ztrátu necelé dva stupn .
Je veden na povrchu zem  na vále cích, které umož ují 
pohyb p i zem t esení. 

Elektrický proud je Reykjavíku veden pod zemí, 
vedení má 31 km. Vedení bylo pod zem zakopáno 
z ekologického hlediska, ale také z d vodu zachování 
nedot ené krajiny, která by byla jinak hyzd na elektric-
kými sloupy. Teplovodní potrubí bohužel pod zem 
umístit nešlo, p išlo by to p íliš draho. 

Elektrárenské vým níky, erpadla a oh íva e pracují 
v takovém prost edí, které je istotou možno srovnat 
s opera ním sálem. V celém objektu pracuje osmnáct 
zam stnanc , o víkendech pouze dva. 

Série Severská krimi pokra uje
Viktor Arnar Ingólfsson: P ed úsvitem 

Detektivka P ed úsvitem je další ze série 
Severské krimi, které vydává brn nské nakla-
datelství MOBA, tentokrát op t z Islandu. Pod-
zimní hon na husy za íná vždy za úsvitu. Letos 
je však mezi st elci n kdo, kdo nemá polí eno 
na tažné ptáky, nýbrž na lovce. B hem krátké 
doby se odehrají t i záhadné vraždy a islandská 
kriminální policie stojí p ed nebezpe ným 
úkolem najít sériového vraha, aby ukon ila 
smrtící hru na ko ku a myš... 

Viktor Arnar Ingólfsson (*12. 4. 1955 v 
Akureyri) je islandský autor krimi román .
Studoval stavební inženýrství a p es dvacet let 
p sobil ve správ  komunikací. Své vzd lání si 
doplnil také studiem ve Spojených státech. 
Psaní kriminálních román  bylo pro Ingólfsso-
na zpo átku pouze koní kem. Své první dva ro-
mány vydal sice již v letech 1978 a 1982, ale te-
prve jeho t etí román (Engin spor, D m beze 
stop, 1998) znamenal v jeho tvorb  pr lom. 
Jeho poslední dva romány (Tajemství Flatey,
2002 a P ed úsvitem, 2005) se setkaly s p íz-
nivým ohlasem tená  i kritiky. 

Viktor Arnar Ingólfsson: P ed úsvitem, 
Nakladatelství MOBA Brno 2008, ISBN 
978-80-243-3263-5, 288 stran, doporu-

ená cena 259 K

Outi Pakkanen: Vrah na párty 

Hrdinka Laura Halonenová má všechny 
d vody ke spokojenosti. Její pikantní erotický 
román se hned stal bestsellerem a u inil z ní 
hrdinku bulvárního tisku a ženských asopis .
Jediným rušivým prvkem je bledá mladá žena 
s d tskou panenkou v životní velikosti, která se 
vždy objeví tam, kde se práv  Laura Haloneno-
vá nachází – dokonce i na oslav  Lau iných 40. 
narozenin. Laura je nejprve šokována, rychle 
se však vzpamatuje. P íštího dne je ale naleze-
na mrtvá. Komisa  Matikka brzy zjistí, že 
tém  každý z host  m l d vod k vražd …

Outi Pakkanen: Vrah na párty, Nakla-
datelství MOBA 2008, doporu ená cena 
249 K , ISBN 978-80-243-3261-1,  
272 stran 
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SÁGA PROKLETÝCH 
Tomáš Klár 

Nakladatelství Fragment za alo v íjnu vydávat 
historický cyklus Sagan om Isfolket norské autorky 
Margit Sandemové (s pon kud zavád jícím eským 
názvem Sága prokletých). Knihy budou vycházet 
ve frekvenci ty  ro n  (dv  na podzim a dv  na 
ja e). Prozatím jsou zakoupena práva na prvních 
šest díl  s tím, že vydání nebo nevydání ostatních 
díl  se bude odvíjet od úsp šnosti prodeje t chto
prvních šesti díl .

MOROVÁ RÁNA 
Sv tov  proslulá sága Prokletých! P íb h plný 

tajemství, nap tí a lásky. Silje je mladá dívka, která 
p i morové epidemii p ijde o všechny své blízké i 
domov. Je ponechána svému osudu. Když už se 
všechno zdá být beznad jné, život jí zcela zm ní 
náhodné setkání s tajemným cizincem... V té dob
ješt  netuší, že se zanedlouho ocitne v blízkosti 
strašidelných hor a pozná pravdu o záhadných oby-
vatelích a jejich prokletí. Nechte se pohltit silným 
p íb hem, který ob hl celý sv t.

Margit Sandemová: Sága prokletých – Mo-
rová rána, p eklad Olga Zumrová, Frag-
ment 2008, doporu ená cena 249 K , 320 
stran, ISBN: 978-80-253-0746-5 

HON NA AROD JNICE 
Sv tov  proslulá sága Prokletých! Druhá kniha 

této fascinující ságy lí í další osudy Silje a její rodi-
ny stižené pradávnou kletbou. Zprvu poklidný život 
se náhle a dramaticky zm ní a všichni jsou op t na 
út ku. Hledání nového domova pro ty, kdo jsou 
stíháni sv tskými i církevními ú ady, však v bec 
není snadné. Ubrání se Silje a její rodina nástra-
hám inkvizice, pro kterou je i sebemenší jinakost 
záminkou pro mu ení a zabíjení nevinných? Nech-
te se pohltit silným p íb hem, který ob hl celý sv t.

Margit Sandemová: Sága prokletých – 
Hon na arod jnice, p eklad Olga Zumro-
vá, Fragment 2008, 296 stran, doporu ená 
cena 249 K , ISBN: 978-80-253-0746-5 

UKÁZKY 
Morová rána 
Silje se nemohla p íštího dne do kostela vrátit, 

protože jedna rána na chodidle se jí zanítila a 
všichni jí doporu ili, že má odpo ívat. Ten den si 
hrála se Sol, d lala drobné práce, které se daly d -
lat v sed , a hovo ila se dv ma staršími ženami. 

Sol byla zábavné dít , velmi vzn tlivé a p ímo-
aré. Byla neuv iteln  otev ená. Když se zlobila, 

moc se vztekala, ale stejn  tak když byla š astná, 
dávala to najevo a všechny je jednoho po druhém 
zobjímala. Nikdo nerozum l ani slovo z toho, co 
íkala, ale všichni usoudili, že jí nemohou být víc 

než dva roky. 
Další den ráno Siljina noha vypadala lépe a 

znovu doprovodila Benedikta, ale tentokrát, aby 
ženám ulevili, s sebou vzali i Sol. 

D v átko divoce b halo po kostele a její ne-
spoutaná energie je dohán la k zoufalství. Znovu a 
znovu ji Silje musela snést dol  z kazatelny nebo z 
ochozu. Znovu a znovu se dít  snažilo vylézt naho-
ru za Benediktem. Nakonec se rozhodli uvázat ji za 
lano v presbytá i, kde bylo prázdno. 

Stejn  jako p edtím malovali každý zvláš . Silje 
tentokrát dostala o n co složit jší úkol, a to nama-
lovat svatozá e kolem hlav n jakých and l . Ud la-
la to dob e. 

„Je to v tob ,“ zamru el spokojen  Benedikt. 
„Poj  se podívat, co jsem ud lal v era, když jsi tu 
nebyla.“ 

Šla za ním do jedné z postranních kaplí. Pod 
malým klenutým stropem namaloval n jaké scény 
ze Soudného dne, ale Silje okamžit  poznala, co 
cht l, aby vid la. Byl to nap l dokon ený obraz 
Padlé panny! 

Zrudla a odvrátila se. 
Benedikt se hlasit  zasmál. „Ano, je ti dost po-

dobná, že? Tedy, chci íct, její tvá . Ten zbytek jsem 
si samoz ejm  musel domyslet, ale to nebylo tak 
t žké.“ 

Silje nem la slov. Cítila se potupená. Žena na 
obraze nevypadala jako ona. Její b icho bylo plošší 
a nahoru od pasu toho m la víc než ta… v c!

„Takhle v bec nevypadám,“ vyk ikla.
„M žeš si za to sama,“ pochichtával se p átel-

sky Benedikt. „Necht la jsi mi stát modelem. Ale 
rád to opravím, sta í když mi ekneš, kde jsem se 
zmýlil.“ 

Samoz ejm  by bylo správné, kdyby se oto ila a 
odkrá ela, aby tak dala najevo své rozho ení.
P esto nedokázala snést myšlenku, že je její tvá
posazená na vršku toho hruškovitého t la, a tak 
ud lala pár rychlých, rozpa itých posunk  kolem 
malby
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Hon na arod jnice
„Mami,“ vyk ikla Liv. „Venku stojí n jaký vy-

hladov lý ubožák a prosí o nocleh na pár dní. Pro-
chází tudy a už nemá sílu jít dál, dokud si nebude 
moct odpo inout. Loupežníci ho obrali o všechno, 
co m l.“

Silje vyšla na schody. Okamžit  pocítila soucit s 
neš astníkem v prostém plášti, který stál p ed ní. 

„Ach! Proboha! Poj te dál,“ vybídla ho a po-
mohla mu do schod . „Musíte cestovat z velké dál-
ky, že?“ 

„Ano, putoval jsem p es hory ze Sogn do Aker-
shusu, když m  p ed pár dny p epadli. Dovolte mi, 
abych se p edstavil. Jmenuji se mistr Johan a pra-
cuji jako písa …“

Proti jeho v li uložili mistra Johana – jehož 
asketický vzhled zcela sta il na to, aby vypadal jako 
hladov jící ob  ohavné loupeže – do postele, a pak 
mu služky donesly n jaké jídlo. 

Rozhlédl se z postele po p ekrásném podkrov-
ním pokoji s nízkým stropem a zasko ily ho všech-
ny ty obrazy na st nách. Te  zalitoval, že p edstíral 
podlomené zdraví, protože z téhle postele toho moc 
nevypozoruje. Paní domu je dobrá žena. Možná 
prostého p vodu, ale z jejích živých o í vyza ovala 
srde nost. Vypadala tak… š astn ! Johan z ídka 
poznal š astné lidi v kruzích, ve kterých se pohybo-
val. Samoz ejm  prožívali fanatickou radost, když 
za jeden den chytili hodn arod jnic – nebo když 
zažívali pocit vít zství nad zlem uvnit  sebe samé-
ho. Najednou však za al pochybovat, že tohle je 
jediné skute né št stí. 

Mistr Johan se zhluboka nadechl a hledal ujiš-
t ní pro svoji dlouholetou oddanou službu inkvizici 
ve slovech Pedera Palladia (Pozn. p ekl.: Peder 
Palladius – dánský biskup, který žil v letech 1503–
1560): „ arod jnice te  sklidí svou odm nu. Zhy-
nou v zá i tohoto posvátného dne. Spo ívá na nich 
hanba sv ta – vyže te je odsud! Nic jiného si neza-
slouží. V Dánsku je loví jako vlky a ve m st  Malmö 
jich má být op t upálena celá tlupa. Na ostrov  Als 
nedávno upálili 52 žen za arod jnictví, protože 
každá udala svou sestru a jedna druhou následova-
la na onen sv t…“ 

Tok p íjemných myšlenek se zarazil, když si 
všiml malého chlapce stojícího u dve í.

„Dobrý den,“ pozdravil mistr Johan. „Jak se 
jmenuješ?“

„Are, syn Tengel v. Je mi sedm let, skoro osm. 
Jste nemocný?“ 

„Ani ne.“ 
„Brzy vám pom žeme. Ale otec te  není doma a 

Sol je v lese a kouzlí.“ 

LARS NORÉN: DRAMATIK V
DENÍK
Zbyn k erník

Norén už n kolikrát dokázal, že umí zp sobit 
po ádný rozruch. Poda ilo se mu to nap íklad ve 
h e Kruh osob 3:1 z roku 1998, ve které ost e napa-
dl Ingmara Bergmana a jeho údajn  zhoubný vliv 
na švédské divadlo. Ješt  v tší skandál vyvolal, ten-
tokrát však neplánovan , o rok pozd ji, kdy jako 
um lecký šéf divadla Riksteatern nastudoval své 
drama Sedm t i. Experimentáln  do n j obsadil 
v zn , kterým umožnil hlásat ze scény rasistické a 
nacistické názory. Skute né drama se ale odehrálo 
až v den derniéry: jeden z herc -v z  si po p ed-
stavení odsko il vyloupit banku a následn  zp so-
bil smrt dvou policist .

V souvislosti s vydáním Dramatikova deníku,
který zachycuje období let 2000 až 2005, a dotýká 
se tedy i dozvuk  zmín né inscenace, sice prozatím 
k žádným ob tem na lidských životech nedošlo, na 
nedostatek pozornosti médií si ale autor ani tak 
st žovat nem že. A koli v televizním interview se 
smrteln  vážným výrazem ve tvá i prohlásil, že by 
svou knihou necht l nikomu ublížit, ve skute nosti 
v ní kolem sebe bije hlava nehlava a nešet í osobní-
mi útoky na skute né i domn lé protivníky z ad
noviná , herc , režisér , spisovatel , divadelních 
editel  a politik . Dlužno však dodat, že ani sám 

se sebou nejedná v rukavi kách. V popisu svého 
pracovního a soukromého života p iznává vlastní 
pochybnosti, nejistotu, úzkost i ob asné sebevra-
žedné myšlenky. 

Švédská kritika na Norénovo nejnov jší dílo za-
reagovala velmi rozmanit  – od uznalého, ba p ímo
nadšeného zd raz ování jeho poeti nosti a autoro-
vy odvahy vydat sám sebe všanc až po jednozna n
odmítavé postoje. Šéfredaktorka listu Dagens ny-
heter Maria Schotteniusová se o Deníku vyjád ila
jako o „kbelíku sra ek“ a známý divadelní recen-
zent Leif Zern v týchž novinách napsal: Setkáváme 
se s pomstychtivým autorem, který zabodává malé 
ostré špendlíky do svých kritik , což je forma pu-
bertálního vúdú. 

Jak už to tak chodí, nejhlasit ji kejhají právem 
i neprávem potrefené husy. Kdo všechno mezi n

pat í, však prozatím není zcela jasné. Norénovu 
Deníku totiž chybí rejst ík osob, takže tomu, kdo 
chce zjistit, jestli se tam o n m píše nebo ne – a po-
kud ano, tak jak –, nezbývá než si ho p e íst celý od 
za átku až do konce, tj. všech zhruba 1 700 stran. 
Kolik je jich p esn , ví jen málokdo – zám rn  totiž 
chybí i paginace. 

sl0804.pub
stránky 35

pátek, 12. prosince 2008 12:04
P ímá barva 1



36

severské listy 4/2008 

genealogie

N CO O T CH MÝCH DÁNECH 
Alois Sassmann, Malšice 
...aneb o genetické genealogii naší rodiny. 

ÚVODEM
Kdo jsem a odkud pocházím? To je otázka, kte-

rou si mnohý z nás mnohdy položí. 
N komu sta í nahlédnout do matrik, gruntov-

ních knih, soupis  poddaných a má rodokmen po 
me i (tzv. agnatí) sestavený. N kdo to št stí nemá. 

Mezi n  pat ím i já. Nemohu sestavit rodokmen 
po me i, protože m j praprad da, Jakub 
Sassmann, narozený roku 1842 v Nových Hradech-
By ov p. 17, byl nemanželským synem Marie 
Sassmannové. asto mi vrtalo hlavou: í jsem 
vlastn  potomek? 

P iznávám, že n kdy jsem se i zasnil, zav el o i
a p edstavoval jsem si, odkud k nám m j p edek 
kdysi p išel. Aniž vím pro , p ál jsem si, aby to bylo 
n kde z oblasti severní Evropy. P edstavoval jsem 
si Rujánu. 

V da v posledních letech velmi pokro ila a po-
kro ila taky genetická genealogie, nový obor, spoje-
ný p edevším s rozlušt ním lidské DNA. A zjistilo 
se, že muž p edává svému synu tzv. chromozom Y, 
který dcery ned dí. Tento chromozom se pouze tu 
a tam b hem generací mírn  pozm uje (mutuje) a 
ze srovnání t chto zm n lze odhadnout, kdy žil 
spole ný mužský p edek dvou lidí. 

A že takto lze vlastn  sestavit genetický ro-
dokmen po me i až k n jakému genetickému Ada-
movi.

GENETICKÝ TEST 
A tak jsem se rozhodl, že i já si nechám ud lat 

genetický test tohoto Y-haplotypu (chromozomu 
Y). Nejd íve jsem si nechal otestovat hodnoty 12 
marker , pak 17, ale to mi po ád nesta ilo. 

A sv te div se! Vyšly mi výsledky ne ekané a 
nadmíru zajímavé. 

Dozv d l jsem se, že pat ím do velké 
„nadrodiny“ mužských klan  zvaných R1a (tzv. 
haplogrupa R1a), která je v echách obvyklá, ale 
pat ím do jedné její podskupiny, (typické nap .
hodnotou 10 markeru DYS 388), která v echách 
zatím ješt  nalezena nebyla. Ve st ední Evrop  je 
naprosto neobvyklá a daleko víc se nachází v Dán-
sku (kde nejspíše také vznikla), jižním Norsku, 
Anglii a severním N mecku.

Shody v databázích ukazují, že s velkou pravd -

podobností moje otcovská linie p išla odn kud z 
t chto oblastí p ed n kolika stovkami let. Nelze 
ovsem íci jestli p ed 800 lety nebo 300 lety. 
Všechna srovnávání s databázemi je pot eba navíc 
posuzovat s ohledem na fakt, že ze západní Evropy 
známe 67 markerových haplotyp  mnoho tisíc, 
zatímco z oblasti ech jich máme jen n kolik málo 
desítek. 

Troufám si však íci, že p ed 1500 lety bych 
p edky své otcovské linie nejspíš nalezl v dnešním 
Dánsku. Není vylou eno, že moji p edkové m li
tedy n co spole ného s vikingy. 

P esto však lze hodnotit fakt, že mám velkou 
shodu v markerech s n kterými anglickými rodina-
mi za velmi podivuhodný. P i srovnání t chto 67 
marker  z stávají Drakeové a Willardové jako jedi-
né v tší rodiny, kde je rozumná shoda se mnou 
prokazatelná u r zných v tví rodu opakovan . V -
bec nejv tší shodu mám s Raymondem Cecilem 
Drake a Johnem R. Drake (60/67). 

S rodinami, které si nechaly ud lat „jen“ 37 
marker , mám nejv tší shodu (33/37) s rodinou 
Michaelsen  z Hamburku, která však podle jména 
pochází z Dánska. 

Moje haplogrupa, kdy STR marker 388 má 
hodnotu 10 tedy vznikla s nejv tší pravd podob-
ností v Dánsku a odtud se ší ila dále (viz níže). Lze 
nazvat moje p edky vikingy? 

Název „viking“ by se m l používat jen pro vlast-
ní období vikinských výprav, tedy asi od roku 793 
po Kr. do 11. století. Spíše bych se tedy m l ptát, 
pokud jde o mé p edky: jak p išli Dánové do Dán-
ska. Vypadá to, že tam kmen Dán  p išel b hem 
st hování národ  z jižního Švédska, ale t žko íci,
do jaké míry splynul s p vodním obyvatelstvem a 
do jaké míry jeho vliv p evládl. 

Takže pokud by se jednalo o moji podskupinu 
R1a s DYS388=10, není možné prozatím íci, jestli 
p išla do Dánska tenkrát, nebo tam už byla p edtím

Použité internetové zdroje: 
http://www.ysearch.org 
http://www.mymcgee.com/tools/yutility.html
http://cs.wikipedia.org/wiki
http://www.os-midgard.info/viking/historie.php 
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EMANUEL SWEDENBORG 
Arnošta Vieweghová  
29. ledna 2008 jsme si p ipomeneme 321. 
výro í narození švédského spisovatele, p í-
rodov dce a mystika Emanuela Swedenbor-
ga. 

Jedno z osmi d tí skarského biskupa a filologa 
Jespera Svedberga, který pocházel ze starého pod-
nikatelského rodu v hornictví ve Falunu. Matka 
Sara Behm zem ela ve v ku 30 let. Emanuelovi 
bylo 8 let. Emanuel vyr stal v Uppsale, kde byl 
jeho otec profesorem teologie a d kanem. Studia v 
Uppsale dovršil v roce 1709. Když se otec stal bis-
kupem ve Skara, z stal Emanuel u sestry provdané 
za sv toznámého v dce Erika Berzelia. Emanuela 
velmi ovlivnil nejen otec, ale i švagr, od kterého 
získal p írodov dné v domosti, p edevším mate-
matiku a mechaniku.Již v roce 1710 podnikl cestu 
do Londýna-tehdejšího p írodov deckého centra a 
do Holandska, Francie a N mecka. Velmi jej pod-
poroval král Karel XII. Stal se asesorem Bá ského 
kolegia. Byl spolupracovníkem vynálezce Christof-
fera Polhelma, setkal se s jeho tehdy patnáctiletou 
dcerou Emerentiou a písemn  mu byl p islíben
s atek. Emerentia však s pomocí bratra smlouvu 
sebrala. Emanuel se ale nezlobil a do konce života 
z stal svobodný. V roce 1719 byla rodina povýšena 
do šlechtického stavu a p ijala jméno Svedenborg 
(Swedenborg) podle rodinného sídla Sveden blízko 
Falunu. Swedenborg se v noval mnoha technickým 
objev m. Podílel se na konstrukci dok  v Karlskro-
n  a zdymadel v Trollhättanu. Napsal mnoho po-
jednání nap . o válcovnách železa a m di a o geolo-
gii. Na svých cestách do zahrani í se kontaktoval s 
mnoha u enci. V letech 1720–1721 projížd l eská 
hornická m sta. Od roku 1741 je lenem V decké
akademie.Po dalších cestách se zdržuje ve 
Stockholmu. V roce 1743 si z ídil první a jediné 
sídlo ve tvrti Södermalm na ulici Hornsgatan, kde 
obýval d m se 6 místnostmi. Za domem byla malá, 
dob e p stovaná zahrada, která mu d lala radost a 
do které každoro n  v noval velké sumy. V zahrad
byl též letohrádek, kde napsal v tšinu spis  a p ijí-
mal návšt vy. Když byl koncem 19. stol Hornsgatan 
rozši ována, musela stará zástavba ustoupit novým 
budovám. Arthur Hazelius za pomoci Nya Kyrkan 
(p ívrženci Swedenborgova u ení) zakoupil leto-
hrádek pro Skansen. Na Horngatan 41 je pam tní 
deska, p ipomínající jeho pobyt zde a v blízkém 
par íku na Mariatorget je jeho busta. 

Z jeho zcela v decké innosti se dostalo uznání 
nap . poznatk m o mozkové funkci, které jsou oce-

ovány dodnes. Své poznatky sepsal v tšinou latin-
ky v ad  knih, asi nejznám jší je jeho Principia 
rerum naturalium (1734, Základy p írodních v d).
Po roce 1745 prožije duchovní krizi, zanechává 
v deckého bádání a innosti v r zných technických 
oborech a v nuje se mystickým zážitk m, které 
sepsal v ad  pojednání. V eštin  vyšlo nap . Nebe 
a peklo, Styk duše s t lem, Nový Jeruzalém a jeho 
nebeská nauka atd. 

Zem el 29. b ezna 1772 v Londýn . Poh ben byl 
ve švédském kostele na Princes Square blízko 
Toweru. 19. kv tna 1908 byly jeho ostatky p eveze-
ny do uppsalské katedrály. V roce 1958 profesor 
Folke Henschen zjistil, že lebka není Swedenborgo-
va. V roce 1816 n jaký jeho obdivovatel vyplundro-
val rakev a vym nil lebku. Pozd ji byla vydražena v 
aukci v Londýn . V roce 1978 byla vrácena do sar-
kofágu. 

Swedenborg inspiroval i adu básník  nap .
Baudelaira, Dostojevského a další. 
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S POSLEDNÍ ŽENOU ZMIZEL NÁROD I JAZYK 
Jan Rybá , mfd 
Seznam živých jazyk  na planet  Zemi ítá 6 
912 položek – loni v lednu však z n j jedna 
navždy zmizela. 

V aljašském m st  Anchorage zem ela Marie 
Smith Jonesová, poslední „ istokrevná“ p íslušnice 
malého národa Ejak . A byla též poslední, která 
plynule mluvila jejich jazykem. „Její smrtí tento 
jazyk zmizel,“ citoval list Anchorage Daily News 
lingvistu Michaela Krausse, který se s ní pokoušel 
tento jazyk podchytit a zachránit. 

Jonesová zem ela ve v ku 89 let a posledních 
15 rok  byla jedinou p íslušnicí svého kdysi roz-
sáhlého národa. „Byla to tragická role, s níž se do-
kázala smí it s d stojností i velkorysostí,“ dodal 
Krauss, který s její pomocí sestavil slovník, grama-
tickou p íru ku a též knihu pohádek a legend. P es-
to není pochyb – tento jazyk, jeden z bezpo tu jazy-
k  p vodních obyvatel Ameriky, zmizí z povrchu 
zemského. 

KOLIK DALŠÍCH JAZYK  ZMIZÍ? 
V dci zd raz ují, že tento p íb h by m l být 

p ipomenutím, že podobných jazyk  bojuje o p e-
žití velmi mnoho, a  jejich jména v tšinou nikomu 
nic ne íkají. 

Podle katalogu Ethnologue zmi ujícího on ch 6 
912 sv tových e í, je v podobné situaci, tedy t sn
p ed vym ením, nejmén  dv  st  dalších jazyk  – 
mluví jimi aktivn  už jen maximáln  deset lidí. 
Velké jazyky sv tu pochopiteln  dominují – t ch,
jimiž mluví nejmén  milion lidí, je podle tohoto 
seznamu 347. Zahrnují ovšem 94 procent sv tové

populace. Jen šest procent obyvatel zem koule 
tedy užívá t ch více než šest a p l tisíce dalších 
e í.

V ohrožení nemusí být jen jazyky ze vzdálených 
kon in – p ed n kolika lety jsem se v Lotyšsku 
setkal s poslední rodinou, která vychovala své d ti
v jazyce Liv , kdysi po etného národa Pobaltí. V 
p edminulém století ítaly rybá ské vesnice Liv
asi t i tisíce osob. Po vyhlášení nezávislosti Lotyš-
ska v roce 1918 asi 1 500. Poslední dv  rány zasadi-
ly populaci pokojných livských rybá  druhá sv to-
vá válka a stalinský teror po sov tské okupaci, kte-
rý ást obyvatel rozprášil po Sibi i. Dnes se k nim 
hlásí už jen asi t i sta osob, ne všichni však tímto 
starobylým jazykem mluví. 

Taktéž osudy paní Jonesové, poslední z národa 
Ejak , v mnohém p ipomínají klasické p íb hy
p vodních obyvatel, které tvrd  zasáhl st et s p í-
chodem osadník .

Narodila se v rybá ské vesnici a podle své dcery 
citované tiskem zem elo mnoho jejích p íbuzných 
na neštovice a další epidemie. „Nemoci zlikvidovaly 
tém  všechny, až na její rodinu,“ ekla její dcera 
Bernice Gallowayová. „Nenau ili jsme se jazyk Eja-
k , vyr stali jsme v dob , kdy se považovalo za 
podivné mluvit jinak než anglicky,“ dodala – její 
otec byl b loch, a i proto doma nemluvili jako její 
p edci. 

A ješt  jeden „stereotypní detail“ – Jonesová 
dlouho zápasila s alkoholismem, tak jako mnoho 
dalších p vodních obyvatel. Dokázala však p estat 
a stala se ob anskou aktivistkou, dokonce vystoupi-
la na p d  OSN s p ednáškou o významu jazyk
p vodních obyvatel. 

24. ledna 2007 

Marie Smith Jonesová, foto AFP 

Marie Smith Jonesová, foto BBC 
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STARÁ RAUMA 
Alena Vav íková
Z finských památek byly jako první na List
sv tového d dictví UNESCO zapsány stará 
Rauma a pevnost Suomenlinna. Stalo se tak 
v roce 1991. 

Rauma byla ze všech severských tradi ních
st edov kých m st vybrána jako nejreprezentativ-
n jší, rozsáhlé, stále stejné, ale p esto živé m sto,
v jehož uli kách se prolíná st edov ká atmosféra 
s moderní dobou. Mnohé detaily na domech jsou 
živoucím d kazem dobrého vkusu a zru nosti je-
jich stavitel .

Rauma je jedním ze šesti finských st edov kých
m st a zárove  t etím nejstarším m stem ve Fin-
sku. M stská privilegia jí byla ud lena roku 1442. 
P vodn  byla postavena kolem františkánského 
kláštera, ale brzy se stala také významným p ísta-
vem. Na ploše t iceti hektar  zde najdeme p ibliž-
n  600 d ev ných staveb a 250 stavebních parcel 
r zného tvaru; v tomto ohledu pat í m stu skandi-
návské prvenství. Nejbohatší ob ané bydleli kolem 
radnice a tržišt .

Roku 1620 byla kolem m sta vystav na d ev ná 
ochranná ze , nyní d lící Starou Raumu od nových 
m stských oblastí, které za ní vyrostly v posledních 
stoletích. B hem 16. století bylo m sto poni eno
mnohými požáry. Poslední velký požár byl v roce 
1682. Od té doby byla Stará Rauma po více než 300 
let ni ivých požár  uchrán na, což je pro d ev né 
m sto výjimkou. 

Krom  františkánského kostela, radnice z roku 
1776 a n kolika soukromých dom , jsou všechny 
stavby ze d eva. Vedle obytných dom  zde najdeme 
také další budovy, jako jsou stodoly a na n kterých 
pozemcích také skladovací prostory. Vzhled dom
se v pr b hu asu m nil. V 90. letech 18. století, 
kdy Rauma velmi prosperovala a vlastnila nejv tší 
námo ní flotilu ve Finsku, prošlo mnoho dom
rekonstrukcí a r znými v tšími i menšími zm na-
mi. Posledním v tším zásahem byly domy uprave-
ny do novorenesan ního stylu, jak se nám také 
dochovaly dodnes. 

Srdcem Staré Raumy a dnes centrem celého 
m sta je tržišt , kde nalezneme kolem 200 obcho-
d  a drobných krámk . Nákupní zónou jsou rovn ž
ulice Kauppakatu a Kuninkaankatu. Nejvíce zdobe-
nou budovou v Raum  je Marela. Tento d m dnes 
slouží jako jedno z muzeí. 

Z dalších památek m žeme zmínit Naolmäki, 
do jejíž zahrady vede 300 let stará brána; nejstarší 
brána v Raum . Toto místo bývalo bydlišt m eme-

slník  a námo ník . V ulici Vähäkoulukatu nalez-
neme domy ozna ené cedulkami, jež nesou názvy 
podle jmen rodin, rodných vesnic p ist hovalc ,
povolání osob a dalších charakteristických vlast-
ností osob, jež v nich bydlely. Na konci Pappilanka-
tu si m žeme prohlédnout rodné místo Alfreda 
Kordelina. Alfred Kordelin byl syn chudého námo -
níka z Raumy, kterému se poda ilo nashromáždit 
velké bohatství. To pak použil na rozvoj vzd lání a 
kultury ve svém rodném m st . Místo narození 
dalšího významného raumského ob ana najdeme 
v dom  Jokela na konci nejužší finské uli ky zvané 
Kitukränn. Zde se narodil finský spisovatel Frans 
Hjalmar Nortamo, který psal svá díla raumským 
dialektem. Krom  toho byl p ínosem pro finskou 
literaturu také jeho detailní popis života finského 
námo níka. Bustu F. H. Nortama, která je k vid ní
v parku Ruikka, vyrobil v roce 1930 Wäino Aalto-
nen. 

Zajímavá je pov st o tom, jak Helsinské nám s-
tí dostalo sv j název. V roce 1550 prý král Gustav 
Vaasa dal pokyn ob an m Raumy, kte í se cht jí
podílet na založení Helsinek, aby se zde shromáždi-
li. Nedaleko je také d m zvaný Helsing. Projevem 
úcty k tradi ním rukod lným výrobk m, jejichž 
tradice sahá daleko do minulosti, je socha nejpil-
n jšího výrobce krajek od Kauko Räikea z roku 
1976 stojící rovn ž na nám stí. 

Ve Staré Raum , kde se dodnes zachovaly klika-
té úzké uli ky mezi nepravideln  velkými a tvaro-
vanými pozemky, žije kolem 750 lidí. Celkem má 
toto p ímo ské m sto kolem 36 000 obyvatel.  

Rybá ská a rukod lná tradice, zvláštní dialekt a 
Staré m sto se svými památkami jsou lákadlem 
turist , kterým nabízí široké spektrum kulturního 
vyžití. Krom  již zmín ných památek je možno 
navštívit dv  muzea um ní a dv  muzea historie, 
n které z divadel, galerie nebo obchody ru ních
prací. Léto, od brzkého jara do pozdního podzimu, 
je plné nejr zn jších hudebních a jiných festival .

Pro milovníky mo e jsou jist  lákavé výlety lodí 
a možnost ryba ení; úlovek je tém  zaru en. Za 
vid ní jist  stojí ostrov s majákem Kylmäpihlaja. 
Maják byl postaven roku 1953 a naposledy renovo-
vaný byl v roce 1988. Kuuskajaskari je ostrov, na 
n mž se rozkládá d ev ná pevnost. Jedná se o p i-
bližn  31 r zn  starých budov, které v d ív jších
dobách složily obránc m m sta.

In: Alena Vav íková: Památky UNESCO ve Finsku 
(písemné práce student  finštiny na FF UK) 

fotografie z Raumy naleznete na zadní vnit ní 
stran  obálky(foto tabisite.com) 
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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: 
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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. 
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