Výroční zpráva za rok 2011

SKANDINÁVSKÝ DŮM, O. S.
Scandinavian House
Dejvická 3, 160 00 Praha 6
tel.: (+420) 777 926 331
e-mail: info@skandinavskydum.cz
www.skandinavskydum.cz

Výroční zpráva 2011
Skandinávský dům, o. s. je dobrovolné občanské sdruţení (nezisková organizace), zaloţené podle
zákona č. 83/1990 Sb., které vzniklo 20. prosince 2005 registrací u Ministerstva vnitra České
republiky pod č. j. VS/1-1/62659/05-R. IČO sdruţení je 270 16 188.
Posláním Skandinávského domu je prezentovat v České republice kulturu a tradice zemí evropského
Severu a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a
Seveřany.
Děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům, partnerům a členům za přízeň a podporu, díky nimţ
můţeme i nadále vykonávat naši činnost.
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Úvodní slovo 2011
KRÁTKÁ PREZENTACE SDRUŢENÍ
Skandinávský dům je česká nezisková organizace, která sdruţuje lidi s hlubším zájmem o země
evropského Severu a pořádá různorodé kulturně-vzdělávací akce pro zájemce z řad odborné i laické
veřejnosti. V České republice nemá ani jedna ze severských zemí své zastoupení v podobě
kulturního institutu, a proto představují aktivity Skandinávského domu jednu z mála moţností, jak
se zájemci o evropský Sever mohou s kulturou a tradicemi těchto zemí pravidelně setkávat.
Mezi činnosti Skandinávského domu patří zejména pořádání přednášek, besed, výstav, literárních
pořadů a filmových promítání, provozování knihovny s unikátním knihovním fondem a informačních
webových stránek www.skandinavskydum.cz. O zajištění činnosti se starají výhradně externisté,
převáţně studenti severských jazyků a další dobrovolníci se zájmem o severskou kulturu. Cílem
občanského sdruţení je podpořit na nevládní úrovni rozvoj česko-severských vztahů.
Skandinávský dům spolupracuje s organizacemi a institucemi podobného zaměření. Našimi
nejbliţšími partnery jsou velvyslanectví severských zemí v ČR, která nás podporují i finančně. Dále
spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze, Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou
univerzitou v Brně, s občanskými sdruţeními Severská společnost a Klub islandských fanatiků,
s nakladatelstvími, rádii, praţskými hudebními scénami, kiny a divadly. V roce 2011 jsme navíc
získali důleţitého mediálního partnera – deník Lidové noviny.
ČINNOST V ROCE 2011
Ani v roce 2011 Skandinávský dům nezahálel a uskutečnil úctyhodný počet kulturních akcí:
přednášky, výstavy, filmová promítání, literární, hudební a další akce. Rok 2011 navíc přinesl
spolupráci se společností Oriflame na projektu s názvem Švédské dny v regionech. Po úspěchu
loňského prvního ročníku festivalu Dny Severu navázal Skandinávský dům druhým, neméně úspěšným
pokračováním. To se týkalo i dalšího projektu z roku 2010 - Pořadů o Severu pro seniory.
I v roce 2011 pokračovalo rozšiřování a automatizace knihovního fondu, který na konci roku čítal
více neţ 4 000 knihovních jednotek. Na webových stránkách sdruţení, www.skandinavskydum.cz, se
návštěvníci mohli nadále informovat o severských akcích konaných na území ČR a dalších aktualitách
spojených s evropským Severem.
V roce 2011 podpořilo činnost Skandinávského domu Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 6,
Severský kulturní fond, Magistrát města Brno, organizace FILI, Velvyslanectví Finské republiky,
Velvyslanectví Norského království, Velvyslanectví Švédského království a několik soukromých
subjektů jako například zmíněná švédská společnost Oriflame.
Následující výroční zpráva podává přehled všech aktivit Skandinávského domu v roce 2011. Tyto
aktivity jsou pro přehlednost tematicky rozděleny dle typu akce.
Věříme, ţe nám zachováte přízeň i v příštích letech a těšíme se na setkání a spolupráci.

V Praze dne 30. 3. 2012
Michal Švec
předseda o. s.
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Výstavy 2011
Vzhledem k vyšším finančním nárokům tohoto typu akcí uspořádal Skandinávský dům v roce 2011
pouze dvě výstavy. Na vernisáţích však byli osobně přítomní i autoři vystavovaných děl, v obou
případech zahraniční hosté.
V rámci akce Švédské dny v regionech, kterou jsme pořádali společně se švédskou společností
Oriflame a Švédským velvyslanectvím v Praze, měli obyvatelé Plzně, Hradce Králové a Liberce
moţnost navštívit česko-švédskou výstavu fotografií Jana Marušky a Erica Hammerina. Tato výstava
poskytla zajímavý pohled na švédskou krajinu zároveň očima rodilého Švéda a objektivního cizince.
Eric Hammerin dokonce přijel své fotografie osobně představit na zahájení Švédských dnů v Plzni.
Jedinečná příleţitost se Praţanům naskytla při druhém ročníku festivalu Dny Severu. Festival byl
totiţ zahájen v našich zeměpisných šířkách naprosto nevídanou výstavou dřevorytů, grafik a
litografií sámského umělce Hanse Ragnara Mathisena. Výstava nazvaná Vzpomínky Sápmi se konala
v Klubu K4 (Celetná 20, Praha 1) a jak název napovídá, vystavovaná díla měla jeden silný spojující
prvek – Sápmi neboli Laponsko. Mathisenova díla jsou inspirována starou sámskou krajinou, kulturou,
náboţenstvím a ţivotem ve společnosti, jeţ byla aţ donedávna skandinávskými úřady silně
potlačována. Při vernisáţi, které se osobně zúčastnil i norský velvyslanec Jens Eikaas, sámský
umělec o této problematice pohovořil. Výstavu bylo moţné zhlédnout aţ do 21. října 2011.

Vzpomínky Sápmi, vernisáţ výstavy děl H. R. Mathisena

Foto: SD
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Výstavy 2011
Přehled výstav v roce 2011
28. května – 25. června
Výstava fotografií ze Švédska
Autoři:
Eric Hammerin (SWE), Jan Maruška (CZ)
Místo konání:
Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Brno
3.–21. října
Vzpomínky Sápmi
Autor:
Hans Ragnar Mathisen
Místo konání:
Klub K4 (Celetná 20, Praha)

Výstava fotografií ze Švédska, Liberec

Foto: Oriflame
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Literární akce 2011
Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2011 se Skandinávskému domu podařilo uskutečnit celou
řadu akcí zaměřených na oblast literatury. Celkem se jednalo o 13 nejrůznějších odborných
přednášek, literárních besed či divácky oblíbených setkání se severskými spisovateli.
Na návštěvy severských autorů v Praze byla bohatá především druhá polovina roku. S cílem
představit svá díla, jeţ se teprve nedávno dočkala překladu do češtiny, dorazili krátce po sobě
natolik významné postavy severské literatury, jakými jsou laureát ceny Finlandia Kari Hotakainen
z Finska, čerstvá drţitelka Státní ceny za literaturu, Kristina Carlson, taktéţ z Finska, a rovněţ
široce oceňovaný norský autor, Tomas Espedal. Poslední dva jmenovaní Českou republiku navštívili
v rámci festivalu severské kultury Dny Severu 2011.
Vedle těchto jiţ tradičních besed a literárních večerů lze za velké pozitivum povaţovat i uvedení
nových formátů literárních akcí. Za příklad nám mohou poslouţit Piknik s Bjørnstjernem
Bjørnsonem, akce spojující historii a literaturu s příjemným odpolednem stráveným v přírodě, nebo
nový projekt Cesta na Sever, který se prostřednictvím starých cestopisů věnuje vybrané severské
zemi – v roce 2011 to bylo zatím pouze Finsko.
Protnutí literatury s vizuálním uměním se pak konalo v rámci přednášky o skandinávském komiksu
nebo Dne s Larssonovým Miléniem. Tomuto dni, nebo spíše odpoledni a večeru dominovalo
promítání všech tří filmů natočených podle švédského bestselleru Milénium Stiega Larssona, které
bylo doplněné besedou o jejich literární předloze. Aktuálnímu a v poslední době nesmírně
populárnímu ţánru skandinávské detektivky se vedle této akce věnoval i pořad nazvaný Norský
dvojvečer nejen o střelných zbraních a beseda s překladateli ze severských literatur zařazená
do programu Dnů Severu 2011.
Literární akce se nejčastěji konaly v prostředí Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1,
Praha 1), ke slovu se ovšem dostaly i prostory studentského Klub K4 (Celetná 20, Praha 1), Literární
kavárny Řetězová (Řetězová 10, Praha 1) či našeho dlouholetého partnera Café Nordica
(Zlatnická 10, Praha 1). V Brně mohli návštěvníci přijít za severskou literaturou do Knihovny Jiřího
Mahena (Kobliţná 4, Brno) nebo do Café Falk (Gorkého 12, Brno).

Setkání s norským spisovatelem Tomasem Espedalem, autor předčítá ze své knihy.

Foto: SD
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Literární akce 2011
Přehled literárních akcí v roce 2011
PRAHA
26. ledna
KNIŢNÍ KŘEST
Prezentace českého překladu románu Ať vejde ten pravý
Host:
Jana Holá, překladatelka ze švédštiny
Místo konání:
Café Nordica
26. března
BESEDA A FILMOVÁ PROMÍTÁNÍ
Beseda o švédských detektivkách s překladatelkou Azitou Haidarovou
(Den s Larssonovým Miléniem)
Host:
Azita Haidarová, překladatelka ze švédštiny
Moderátor:
Karolína Stehlíková, nordistka
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
12. května
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Ţivot v ghettu smrti: Beseda se švédským spisovatelem Stevem Sem-Sandbergem
Hosté:
Steve Sem-Sandberg, švédský spisovatel
Michal Frankl, Ţidovské muzeum v Praze
Moderátor:
Dagmar Hartlová, FF UK v Praze (také tlumočila)
Scénické čtení: Michal Švec, Skandinávský dům
Místo konání:
Literární kavárna Řetězová
23. září
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání s finským spisovatelem Karim Hotakainenem
Hosté:
Kari Hotakainen, finský spisovatel
Moderátor:
Vladimír Piskoř, překladatel z finštiny
Tlumočník:
Lenka Fárová, FF UK v Praze
Scénické čtení: Lukáš Hejlík, Pavla Drápenová
Místo konání:
Klub K4
13. prosince
SCÉNICKÉ ČTENÍ ZE STARÝCH CESTOPISŮ
Cesta na Sever I: Finsko
Scénické čtení: Michal Švec, Lukáš Košner
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
Literární akce v rámci festivalu Dny Severu 2011, 3.–16. října 2011
4. října
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání s finskou spisovatelkou Kristinou Carlson
Hosté:
Kristina Carlson, finská spisovatelka
Moderátor:
Vladimír Piskoř, překladatel z finštiny
Tlumočník:
Lenka Fárová, FF UK v Praze
Scénické čtení: Stanislav Lehký, Městská divadla praţská
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
5. října
LITERÁRNÍ BESEDA
Beseda s mladými překladateli severských literatur
Hosté:
Marta Bartošková, překladatelka z islandštiny
Lenka Fárová, překladatelka ze švédštiny
Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Helena Stiessová, překladatelka ze švédštiny
Moderátor:
Martin Humpál, FF UK v Praze
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
12. října
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání s norským spisovatelem Tomasem Espedalem
Hosté:
Tomas Espedal, norský spisovatel
Moderátor:
Jarka Vrbová, překladatelka z norštiny
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Literární akce 2011
Tlumočník:
Petra Štajnerová, FF UK v Praze
Scénické čtení: Pavel Juřica, Městská divadla praţská
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
BRNO
23. února
PŘEDNÁŠKA
Prostopášný humorista Arto Paasilinna
Přednášející:
Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka
Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena
22. března
PŘEDNÁŠKA
Skandinávský komiks
Přednášející:
Martin Přibyl, odborník na komiksy, vydavatel
Místo konání:
Café Falk
1. června
PŘEDNÁŠKA
Grónská literatura a mytologie
Přednášející:
Zdeněk Lyčka, překladatel
Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena
21. září
PŘEDNÁŠKA, HAPPENING
Piknik s Bjørnstjernem Bjørnsonem
Hosté:
Milena Flodrová, historička
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Místo konání:
Bjørnsonův sad
2. listopadu
LITERÁRNÍ BESEDA
Norský dvojvečer nejen o střelných zbraních
Hosté:
Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena

Přednáška Skandinávský komiks, Martin Přibyl

Foto: SD
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Filmové akce 2011
Z důvodu omezenějších finančních prostředků se v roce 2011 uskutečnil menší počet filmových akcí
neţ v přecházejících letech. Skandinávský dům se z této skutečnosti pokusil udělat výhodu a během
roku nabídl několik filmových minipřehlídek, nezřídka doplněných o přednášku, která si kladla za
cíl podrobněji seznámit diváky s promítaným snímkem a uvést ho do celkového kontextu daného
tématu. Tímto způsobem se budeme i v budoucnu snaţit rozšiřovat povědomí o severské a pobaltské
kinematografii u českého publika.
V roce 2011 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s kinem Světozor (Vodičkova 41, Praha 1) a
navázali důleţité kontakty s kinem Evald (Národní 28, Praha 1) a distribuční společností CinemArt.
Dalším perspektivním promítacím prostorem se jeví náš důleţitý partner při pořádání jednotlivých
akcí i festivalu Dny Severu Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí 1, Praha 1). V Brně jsme
pro filmovou akci vyuţili útulných prostor Café Falk (Gorkého 12, Brno).
V první polovině roku 2011 mezi filmovými akcemi výrazně vyčníval den s trilogií Milénium od
švédského spisovatele Stiega Larssona. Během jediné soboty byly v Městské knihovně v Praze
promítnuty všechny tři snímky natočené podle této trilogie. Projekci doplnila beseda Karolíny
Stehlíkové s překladatelkou Larssonových knih do češtiny Azitou Haidarovou (viz Literární akce).
Tato akce zaznamenala výrazný úspěch – projekce navštívilo celkem přes 200 diváků, besedy se
zúčastnilo více neţ 70 z nich.
Na podzim se v rámci festivalu severské kultury Dny Severu 2011 uskutečnila dvoudenní akce
s názvem Jiné Švédsko – přehlídka filmů Lukase Moodyssona. Celkem byly uvedeny tři filmy:
Lilja 4-Ever, Společně a Mamut, kterým předcházela přednáška filmového odborníka Pavla
Bednaříka. Přehlídka se uskutečnila ve velkém a malém sále kina Světozor. Tyto dvě největší
filmové akce roku 2011 doplnila řada menších, komponovaných (viz přehled).

Letáček k cyklu přednášek Pokračovací válka;
jedna z přednášek se věnovala pokračovací válce ve filmu

Obrázek: SD
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Filmové akce 2011
Přehled filmových akcí v roce 2011
PRAHA
26. března
PROMÍTÁNÍ, LITERÁRNÍ BESEDA
Den s Larssonovým Miléniem
Beseda o švédských detektivkách s překladatelkou Azitou Haidarovou
Muţi, kteří nenávidí ţeny (Män som hatar kvinnor, 2009)
Dívka, která si hrála s ohněm (Flickan som lekte med elden, 2009)
Dívka, která kopla do vosího hnízda (Luftslottet som sprängdes, 2009)
Místo konání: Městská knihovna v Praze
24. května
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Pokračovací válka ve filmu
Přednáška Alţběty Štollové, filmové ukázky
Místo konání: Městská knihovna v Praze
11. listopadu HUDEBNĚ-FILMOVÝ POŘAD
Unien Savonlinna DVD: Schizoidní sen o druhém Finsku
Hudebně-filmový pořad Aleše Stuchlého
Místo konání: Klub K4
Filmové akce v rámci festivalu Dny Severu 2011, 3.–16. října 2011
8. října
PROMÍTÁNÍ
Islandské krátkometráţní filmy
(součást pořadu Severské ostrovy na vlnách Atlantiku)
Lost My Head (2005)
Slavek the Shit (2006)
Man on the Back (2004)
The Last Farm (2004)
Místo konání: Městská knihovna v Praze
10.–11. října PROMÍTÁNÍ, PŘEDNÁŠKA
Jiné Švédsko – přehlídka filmů Lukase Moodyssona
Přednáška Pavla Bednaříka Lukas Moodysson – Variace na temnou strunu
Lilja 4-Ever (2002)
Společně (Tillsammans, 2000)
Mamut (Mammoth, 2009)
Místo konání: Kino Světozor
BRNO
13. dubna
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Ty, který ţiješ (filmem) – Roy Andersson
Přednáška Aleše Stuchlého a Antonína Tesaře, komponovaný pořad
Místo konání: Café Falk
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Přednášky a ostatní pořady 2011
Také v roce 2011 uspořádal Skandinávský dům mnoţství nejrůzněji zaměřených přednášek, určených
pro zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti. Praţské akce se uskutečnily převáţně v Městské
knihovně (Mariánské náměstí 1, Praha 1), filmová přednáška doplnila promítání v kině Světozor
(Vodičkova 41, Praha 1). V Brně vystoupili přednášející v Knihovně Jiřího Mahena (Kobliţná 4, Brno)
a v Café Falk (Gorkého 12, Brno).
Praţské přednášky se v první polovině roku týkaly zejména historie. Během tří květnových
podvečerů se mohli diváci dozvědět spoustu zajímavých informací o tzv. pokračovací válce mezi
Finskem a Sovětským svazem, která se odehrála v letech 1941–1944. Přednáškový cyklus představil
tuto událost z různých úhlů pohledu; tedy nejen historického – návštěvníci se například dozvěděli,
jak se pokračovací válka projevila v literatuře, malířství, architektuře či filmu.
Podzim patřil v Praze jiţ druhému ročníku festivalu severské kultury Dny Severu. Také v jeho rámci
uspořádal Skandinávský dům několik přednášek. Vedle přednášky filmového odborníka Pavla
Bednaříka o tvorbě švédského reţiséra Lukase Moodyssona, jsme i letos vsadili na velice oblíbené
cestopisné přednášky. S cestovatelkou Janou Rutarovou se diváci přenesli na Faerské ostrovy a
hned v zápětí jim bylo Jaroslavem Klempířem představeno exotické Grónsko, kam jezdí pravidelně
jiţ 16 let. Festival zakončila vědecká přednáška o výzkumu ostatků dánského astronoma, astrologa a
alchymisty Tychona Brahe.
Brno hostilo v roce 2011 hned několik zcela unikátních přednášek. V březnu prozradil Martin Přibyl
mnoho zajímavého o stále populárnějším ţánru, skandinávském komiksu, hned v dubnu čekala
diváky napůl filmová akce Ty který ţiješ (filmem), v níţ Aleš Stuchlý a Antonín Tesař představili
osobnost Roye Anderssona, a v květnu se uskutečnila přednáška Ondřeje Herzána o vegetaci
v norském a švédském Laponsku. V závěru roku posluchače příjemně naladila Lucia L. Fišarová svou
přednáškou o skandinávské fotografii krajiny. Pro milovníky severských mýtů si Zdeněk Lyčka
přichystal pořad o grónské mytologii.
Z ostatních pořadů stojí zcela jistě za zmínku Islandský večer, který Skandinávský dům uspořádal ve
spolupráci s Palácem Akropolis. Po koncertu známé islandské skupiny Hjaltalín vystoupil se svým
vyprávěním o Islandu písničkář a cestovatel Jan Burian a byl promítnut krátkometráţní snímek
Ptáčata. Nechybělo ani typicky islandské občerstvení. Ostrov v severním Atlantiku inspiroval i
Vladimíra Zelenku, a dal tak vzniknout příjemnému pořadu o islandské filmové hudbě, který byl
součástí Dnů Severu. Hned v listopadu (a také v prosinci v Brně) čekal praţské diváky další hudebněfilmový pořad, a to pod taktovkou filmového a hudebního kritika Aleše Stuchlého.
Brněnská pobočka si navíc přichystala ryze prázdninovou akci – Severskou prohlídku ZOO pod
vedením zoologa Jiřího Vítka. Tento pořad o severské fauně se setkal s velkým ohlasem a
Skandinávský dům jej plánuje zařadit na program i v následujících letech.

Variace na temnou strunu, přednáška Pavla Bednaříka

Foto: SD
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Přednášky a ostatní pořady 2011
Přehled přednášek a ostatních pořadů v roce 2011
PRAHA
3. dubna
HUDEBNĚ-KULTURNÍ POŘAD
Islandský večer se skupinou Hjaltalín
Hosté:
Jan Burian, písničkář, cestovatel, překladatel
Místo konání: Palác Akropolis
3.–24. května CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Pokračovací válka – historická událost i umělecká inspirace
Místo konání: Městská knihovna v Praze
3. května
Pokračovací válka a její historická reflexe
Přednášející: Alice Hudlerová, FF UK, lektorka finštiny
Levice a pokračovací válka
Přednášející: Barbora Skálová, překladatelka, lektorka finštiny
10. května
Glorifikace či zapomnění – pokračovací válka v malířství a architektuře
Přednášející: Lenka Fárová, FF UK, překladatelka z finštiny
Pokračovací válka v literatuře
Přednášející: Michal Švec, Skandinávský dům
24. května
Pokračovací válka ve filmu
Přednášející: Alţběta Štollová, překladatelka z finštiny
11. listopadu HUDEBNĚ-FILMOVÝ POŘAD
Unien Savonlinna DVD: Schizoidní sen o druhém Finsku
Hosté:
Aleš Stuchlý, hudební dramaturg a filmový redaktor
Místo konání: Klub K4
Přednášky a ostatní pořady v rámci festivalu Dny Severu 2011, 3.–16. října 2011
8. října
PÁSMO PŘEDNÁŠEK A POŘADŮ
Severské ostrovy na vlnách Atlantiku
Místo konání: Městská knihovna v Praze
HUDEBNĚ-FILMOVÝ POŘAD
Islandská filmová hudba
Hosté: Vladimír Zelenka, cestovatel
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Faerské ostrovy
Přednášející: Jana Rutarová, cestovatelka
PŘEDNÁŠKA
Jak se ţije v Grónsku
Přednášející: Jaroslav Klempíř, polárník, etnograf a etnolog
10. října
PŘEDNÁŠKA
Variace na temnou strunu
Přednášející: Pavel Bednařík, vedoucí LFŠ Uherské Hradiště
Místo konání: Kino Světozor
14. října
PŘEDNÁŠKA
Výzkum ostatků dánského astronoma Tychona Brahe
Přednášející: Bc. František Flek, Národní památkový ústav
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Národní muzeum
doc. RNDr. Jaroslav Brůţek, Ph.D., Univerzita Bordeaux
Místo konání: Městská knihovna v Praze
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Přednášky a ostatní pořady 2011
BRNO
25. ledna
PANELOVÁ DEBATA
Norská společnost po nálezu ropy
Hosté:
Miluše Juříčková, nordistka
Kristin Kilsti, norská bohemistka
Jan Hájek, architekt
Milan Hanuš, šéfredaktor Revue Prostor
Moderátor:
Štěpán Lichorobiec
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena
23. února
PŘEDNÁŠKA
Prostopášný humorista Arto Paasilinna
Přednášející: Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena
22. března
PŘEDNÁŠKA
Skandinávský komiks
Přednášející: Martin Přibyl, odborník na komiksy, vydavatel
Místo konání: Café Falk
13. dubna
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Ty, který ţiješ (filmem) – Roy Andersson
Přednášející: Aleš Stuchlý, hudební dramaturg a filmový redaktor
Antonín Tesař, filmový kritik
Místo konání: Café Falk
18. května
PŘEDNÁŠKA
Bádání za polárním kruhem: vegetace v norském a švédském Laponsku
Přednášející: Ondřej Herzán, PřF MU Brno, přírodovědec
Místo konání: Café Falk
1. června
PŘEDNÁŠKA
Grónská literatura a mytologie
Přednášející: Zdeněk Lyčka, překladatel
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena
16. července PŘEDNÁŠKA
Severská prohlídka brněnské ZOO
Přednášející: Jiří Vítek, provozní zoolog ZOO Brno
Místo konání: ZOO Brno
21. září
PŘEDNÁŠKA, HAPPENING
Piknik s Bjørnstjernem Bjørnsonem
Hosté:
Milena Flodrová, historička
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Místo konání: Bjørnsonův sad
30. listopadu PŘEDNÁŠKA
Studená místa: Exkurz do skandinávské fotografie krajiny
Přednášející: Lucia L. Fišarová, teoretička fotografie
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena
14. prosince
PŘEDNÁŠKA A HUDEBNĚ-FILMOVÝ POŘAD
Islandská filmová hudba
Přednášející: Vladimír Zelenka, cestovatel
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena
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Dny Severu 2011
Od 3. října zaplavila Prahu na čtrnáct dní severská kultura – konal se jiţ druhý ročník festivalu Dny
Severu. Tři severští hosté, sedm hlavních programů festivalu a mnoho dalších partnerských akcí.
Rozmanitost programu zaujala návštěvníky všech věkových skupin, především pak studenty
severských jazyků, cestovatele a Seveřany ţijící v Praze.
Prostřednictvím festivalového programu se s námi mohli návštěvníci vydat kromě tradičních
severských států i na Faerské ostrovy, do dalekého Grónska nebo do divokého Laponska. Kaţdý kout
Severu měl na festivalu své zastoupení. Vrchol tvořily návštěvy severských hostů – do Prahy zavítali
sámský umělec Hans Ragnar Mathisen, finská spisovatelka Kristina Carlson a norský spisovatel
Tomas Espedal. Festivalové akce se uskutečnily v Městské knihovně v Praze (Mariánské náměstí 1,
Praha 1), v kině Světozor (Vodičkova 41, Praha 1) a v Klubu K4 (Celetná 20, Praha 1).
Kromě akcí pořádaných Skandinávským domem byla součástí festivalu i celá řada doprovodných akcí,
mezi něţ patřila například divadelní představení (hry severských autorů ve Švandově divadle,
Dejvickém divadle, Divadle Archa nebo Divadle Na zábradlí), NORFEST: Týden norského filmu
v kině Evald, přehlídka filmů finského reţiséra Akiho Kaurismäkiho v kině Aero či unikátní výstava
fotografií prostředků severské MHD, jiţ jsme pořádali ve spolupráci s Dopravním podnikem
hlavního města Prahy. Došlo i na soutěţe o volné vstupenky na partnerská představení, které nám
poskytly spolupracující instituce.
Ocenili jsme především širokou mediální podporu, které se nám dostalo od našich mediálních
partnerů, zejména pak od Lidových novin, Rádia 1, Rádia Wave a Českého rozhlasu Regina.
Všeobecného povědomí o festivalu jsme docílili hlavně spoluprací s Dopravním podnikem hlavního
města Prahy. Do praţských tramvají jsme umístili 3000 plakátů, a kromě toho poutalo pozornost
cestujících ještě 35 stojanů (955 mm x 955 mm), umístěných ve vybraných stanicích metra. Tato
mediální kampaň pak vyústila ve vysokou návštěvnost festivalu.
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu, zvláštní poděkování patří Severskému
kulturnímu fondu, Ministerstvu kultury ČR, severským velvyslanectvím v Praze, společnostem
Humi, Accenture, Oriflame, Kanzelsberger, nakladatelství Mladá fronta.

Téměř zaplněný malý sál Městské knihovny v Praze
při přednášce Jany Rutarové o Faerských ostrovech,
Severské ostrovy na vlnách Atlantiku

Foto: SD
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Výroční zpráva 2011

Plakát Dny Severu 2011

Obrázek: SD

Dny Severu 2011
Program festivalu Dny Severu 2011 (3.–16. října 2011)
3. října
VÝSTAVA
Vzpomínky Sápmi – vernisáţ výstavy sámského umělce H. R. Mathisena
Hosté:
Hans Ragnar Mathisen
Místo konání:
Klub K4
4. října
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání s finskou spisovatelkou Kristinou Carlson
Hosté:
Kristina Carlson, finská spisovatelka
Moderátor:
Vladimír Piskoř, překladatel z finštiny
Tlumočník:
Lenka Fárová, FF UK v Praze
Scénické čtení: Stanislav Lehký, Městská divadla praţská
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
5. října
LITERÁRNÍ BESEDA
Beseda s mladými překladateli severských literatur
Hosté:
Marta Bartošková, překladatelka z islandštiny
Lenka Fárová, překladatelka ze švédštiny
Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Helena Stiessová, překladatelka ze švédštiny
Moderátor:
Martin Humpál, FF UK v Praze
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
8. října
Severské ostrovy na vlnách Atlantiku
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
HUDEBNĚ-FILMOVÝ POŘAD
Islandská filmová hudba
Hosté: Vladimír Zelenka, cestovatel
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Faerské ostrovy
Přednášející: Jana Rutarová, cestovatelka
PŘEDNÁŠKA
Jak se ţije v Grónsku
Přednášející: Jaroslav Klempíř, polárník, etnograf a etnolog
PROMÍTÁNÍ
Islandské krátkometráţní filmy
Lost My Head (2005), Slavek the Shit (2006), Man on the Back (2004), The Last Farm (2004)
10.–11. října PROMÍTÁNÍ, PŘEDNÁŠKA
Jiné Švédsko – přehlídka filmů Lukase Moodyssona
Přednáška Pavla Bednaříka Lukas Moodysson – Variace na temnou strunu
Lilja 4-Ever (2002)
Společně (Tillsammans, 2000)
Mamut (Mammoth, 2009)
Místo konání: Kino Světozor
12. října
LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání s norským spisovatelem Tomasem Espedalem
Hosté:
Tomas Espedal, norský spisovatel
Moderátor:
Jarka Vrbová, překladatelka z norštiny
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Dny Severu 2011
Tlumočník:
Petra Štajnerová, FF UK v Praze
Scénické čtení: Pavel Juřica, Městská divadla praţská
Místo konání:
Městská knihovna v Praze
14. října
PŘEDNÁŠKA
Výzkum ostatků dánského astronoma Tychona Brahe
Přednášející: Bc. František Flek, Národní památkový ústav
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Národní muzeum
doc. RNDr. Jaroslav Brůţek, Ph.D., Univerzita Bordeaux
Místo konání: Městská knihovna v Praze

Beseda s mladými překladateli ze severských literatur
(zleva M. Humpál, M. Bartošková, H. Stiessová, L. Fárová, K. Stehlíková, K. Krištůfková)

Foto: SD
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Švédské dny v regionech 2011
V květnu a červnu 2011 se uskutečnila ojedinělá akce – kulturně-zábavný festival Švédské dny
v regionech, jehoţ vznik iniciovala švédská společnost Oriflame, výrobce přírodní kosmetiky, a na
jehoţ programu se významnou měrou podílel také Skandinávský dům. Záštitu nad festivalem
převzalo Velvyslanectví Švédského království v Praze.
Festival odstartoval v sobotu 28. května v Plzni, dále zavítal 11. června do Hradce Králové a
18. června do Liberce. Závěr festivalu, sobota 25. června, patřil Brnu a tradičnímu skandinávskému
svátku Midsummer.
Švédsko se během festivalu představilo jako země inspirující kultury, divoké přírody, moderních
trendů, zdravého ţivotního stylu a vrcholového sportu. Festival nabídl bohatý odpolední i večerní
program, který si kladl za cíl přiblíţit návštěvníkům atmosféru Švédska a zábavnou formou je
seznámit s nejdůleţitějšími specifiky této severské země. Za doprovodu kapely ABBA Chiquita
Revival či zpěvačky Ewy Farné si kdokoli mohl vyzkoušet švédské hry Stiga hokej nebo Kubb
a ochutnat vybrané švédské speciality. Součástí programu, který zajišťoval Skandinávský dům, byly
také přednášky o Stockholmu, jiţním Švédsku, švédských národních parcích a severské divočině.
Švédský novinář Carl Rüster ţijící v České republice pohovořil o zaţitých představách o Švédech
a Švédsku. Pro děti byl na festivalu přichystán dětský koutek s pásmem kreslených pohádek,
malováním a deskovými hrami věnovanými firmou MindOk. Z her největší úspěch také mezi
dospělými zaznamenala horká novinka – hlavolam pro jednoho hráče Na ledové kře. Návštěvníci
festivalu měli dále moţnost zhlédnout česko-švédskou výstavu fotografií a videoprezentaci
věnovanou Švédsku. Zejména ţeny ocenily poradnu v péči o pleť a líčení. Nechyběla ani řada soutěţí
a vědomostních kvízů o ceny.
Večer program pokračoval v místním klubu, kde se promítal švédský film Ondskan (česky Zlo mezi
námi). Tento film byl v roce 2004 nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Po
promítání si k mixáţnímu pultu stoupl švédský DJ Johan Lundberg, který zahrál svůj severský set.
Akce zaznamenala velký úspěch a přilákala tisíce návštěvníků. Pro Skandinávský dům, z jehoţ řad se
do příprav a organizace zapojilo celkem osm pracovníků, to byla v historii jedna z největších akcí,
na níţ spolupracoval. Pevně věříme, ţe jsme svým dílem přispěli k šíření povědomí o švédské kultuře
a ţe se společnost Oriflame v budoucnu rozhodne na úspěch festivalu navázat v jiných českých a
moravských regionech.

Letáček Švédských dnů v regionech
Foto: SD
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Švédské dny v regionech 2011
Termíny a místa konání Švédských dnů v regionech
28. května 2011
14–18:00
20:00–

PLZEŇ
Měšťanská beseda (Kopeckého sady 13)
PH+ (Kopeckého sady/Martinská 1)

11. června 2011
14–18:00
20:00–

HRADEC KRÁLOVÉ
Aldis (Eliščino nábřeţí 375)
Rooster´s Coctail Bar (Pivovarské náměstí)

18. června 2011
14–18:00
20:00–

LIBEREC
Dům kultury (Soukenné náměstí 613)
A-KLUB (Soukenné náměstí 613)

25. června 2011
14–20:00

BRNO
Mariánské údolí

Mladí diváci sledují koncert Ewy Farné, Midsummer Brno

Foto: Oriflame
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Pořady o Severu pro seniory 2011
Díky podpoře Městské části Praha 6 (grantový program Zájmové aktivity – Třetí věk) měl
Skandinávský dům i v uplynulém roce moţnost uspořádat vlastní projekt určený starším občanům,
Pořady o Severu pro seniory 2011. Ten navazoval na úspěšný model z předchozího roku a
obnášel tedy opět realizaci sedmi poutavých, přibliţně hodinu trvajících přednášek, které byly
vţdy doplněny o počítačovou prezentaci a projekce kvalitního fotografického materiálu.
V roce 2011 zařadilo tyto vzdělávací pořady do svého programu Komunitní centrum pro seniory
Šlejnická (Šlejnická 5, Praha 6) v rámci nabídky volnočasových aktivit pro občany Prahy 6.
Konkrétně projekt zahrnoval povídání o Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Islandu, Orknejích a
Pobaltí. První tři pořady se uskutečnily od dubna do června, zbylé čtyři po letní přestávce od září
do prosince.
Jednotlivé pořady byly připraveny a prezentovány zkušenými pracovníky Skandinávského domu,
případně externími spolupracovníky se specializací na danou zemi či oblast. Zároveň byly cíleně
koncipovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly danému publiku. Cílem tedy bylo především vstřícné
zprostředkování zajímavostí a specifik jednotlivých zemí, a to z nejrůznějších úhlů pohledu.
Diváci se tak mohli dozvědět spoustu nového o kaţdodenním ţivotě v dané zemi, o tamní
společnosti, historii, geografii, jazyce, národních zvycích a tradicích, současné kulturní tvorbě i o
česko-severských vztazích.
Projekt se u všech zúčastněných setkal s velkým ohlasem, coţ bylo patrné jiţ z dlouhých besed,
následujících vţdy po skončení pořadu. Radost jsme měli také z bezproblémové spolupráce a
z pozitivní zpětné vazby, které se nám dostalo ze strany Komunitního centra Šlejnická. Projekt se
podařilo realizovat podle původního časového harmonogramu (viz seznam uspořádaných pořadů
níţe). Vzhledem ke zdařilému průběhu a kladným ohlasům bychom v podobných projektech rádi
pokračovali i v následujících letech.

Přehled uskutečněných pořadů pro seniory
20. dubna: Norsko – pohádková země pohádek
18. května: Orkneje – ostrovy za oceánem času
15. června: Finsko – nejen Země tisíců jezer
21. září: Dánsko – nasedněte na kolo
26. října: Island – země ohně a ledu
25. listopadu: Švédsko – země všeho
14. prosince: Pobaltí – baltickou cestou

Martina Kašparová přednáší o Švédsku

Foto: KC Šlejnická
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Knihovna Skandinávského domu 2011
Knihovna Skandinávského domu vznikla na konci roku 2006 a v únoru 2007 byla zaevidována na
Ministerstvu kultury České republiky pod evidenčním číslem 6282/2007. Koncem roku 2009 se
knihovna přestěhovala do prostor v Dejvicích (Dejvická 3, Praha 6), které jsou pronajaty od Městské
části Praha 6. Počet návštěv knihovny je stabilizovaný – počet návštěv knihovny oproti loňskému
roku mírně narostl (298, vloni 214), stejně jako celkový počet výpůjček (666, vloni 519). Čtenáři si
takřka výhradně půjčovali knihy, zřídka také časopisy a CD.
Knihovní fond je specializován zejména na oblast beletrie – překlady do češtiny i originály
v severských jazycích. Tato část fondu přibývá nejrychlejším tempem. V knihovně lze však nalézt
také odbornou literaturu například z oblasti historie a literární vědy či průvodce po severských
státech a mapy. Díky darům především českých nakladatelství knihovna nabízí i nejnovější tituly
v překladech včetně celé řady detektivních románů a knih pro děti.
Fond knihovny v současné době čítá přes 4 000 knihovních jednotek, z toho asi 150 kusů DVD a
400 kusů CD. Jednotky pravidelně katalogizujeme v elektronickém knihovním systému Clavius.
V zimě proběhlo rozšíření funkcí katalogu, které v brzké době umoţní přístup do katalogu a
uţivatelského konta on-line a také přispívání do Souborného katalogu České republiky.
Knihovna Skandinávského domu má vlastní sekci na webových stránkách Skandinávského
domu, o. s., v níţ jsou k dispozici pravidelně aktualizované přehledy nových přírůstků v knihovně a
seznam dárců (institucí i jednotlivců), jimţ tímto vyjadřujeme naše vřelé poděkování. V sekci
kulturní servis upozorňujeme na nové překlady severské beletrie do češtiny či obecně na knihy
týkající se severní Evropy. České překlady severských literatur se posléze snaţíme získat do
knihovny a obratem zkatalogizovat, aby byly čtenářům k dispozici co nejdříve. Do sekce Knihovna na
webových stránkách také bude po zprovoznění umístěn odkaz na online katalog knihovny.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011
Uţivatelé a výpůjčky
Celkový počet čtenářů s platnou registrací
Počet návštěv
Počet výpůjček celkem
Počet výpůjček v oblasti beletrie
Počet výpůjček v oblasti naučná literatura
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře
Počet vyřízených rezervací
Částka vybraná za registrace
Částka vybraná za upomínky

75
298
666
290
376
2.23
8.88
1
7 050 Kč
620 Kč

Databáze
Počet v knihovně uţívaných databází
Zpřístupněné databáze na PC
Zpřístupněné databáze online

1 knihovní systém Clavius
1 počítač pro uţivatele, systém Clavius, knihovna
připravuje se na www.skandinavskydum.cz
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Propagace a publicita 2011
Skandinávský dům jiţ tradičně informuje o svých akcích, ale i o veškerém severském dění v České
republice na svých internetových stránkách. Ty jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové
akce a informace z českých i severských médií. Na hlavní stránce jsou umisťovány anotace
kulturních akcí pořádaných přímo Skandinávským domem nebo jeho partnery a rovněţ se zde
nachází přehledný kalendář, upozorňující na nejbliţší události se severskou tematikou. Jejich
kompletní přehled lze najít v sekci Kulturní servis.
Web dále poskytuje informace o sdruţení, jeho knihovně a nabízených sluţbách, konají se zde
soutěţe o vstupenky na nejrůznější akce a jeho součástí je i fotogalerie, zahrnující snímky ze všech
akcí Skandinávského domu. Po rozkliknutí sekce O nás si zájemci mohou stáhnout logo či banner
sdruţení a umístit je na své internetové stránky.
Webové stránky nadále fungují ve dvou jazykových verzích: české a anglické. Anglická sice není
aktualizována ve stejném rozsahu jako česká, ale jsou zde k nalezení anotace akcí pořádaných
Skandinávským domem a informace relevantní pro čtenáře neovládající češtinu.
V průběhu roku 2011 došlo k výrazné restrukturalizaci webu, která se projevila zejména v grafické
úpravě a změnách v členění stránek. Stále se však nejedná o finální verzi – na té má Skandinávský
dům v plánu pracovat během roku 2012.
Na konci roku 2011 zaznamenaly stránky Skandinávského domu 73 244 unikátních návštěv,
průměrná měsíční návštěvnost se tedy pohybuje kolem 6100, coţ je o něco méně neţ v minulém
roce.

Naši příznivci se o naší činnosti dozvídají pohodlně i prostřednictvím sociální sítě Facebook a také
díky newsletteru, který je kaţdý měsíc rozesílán na zhruba 1200 e-mailových adres. Počet
facebookových fanoušků Skandinávského domu prolomil na konci roku hranici 1500 lidí a neustále
roste. V příštím roce zvaţujeme také zaloţení profilu na sociální síti Twitter.
Informace o činnosti Skandinávského domu se však neomezují pouze na naše vlastní informační
kanály. Jsme velice rádi, ţe o našich akcích informuje i stále se rozšiřující řada našich mediálních
partnerů a i ostatní média (např. server aktualne.cz, Literární noviny, Český rozhlas 3 – Vltava a
mnoho dalších). K našim mediálním partnerům (Rádio 1, Rádio Wave, Český rozhlas Regina,
Severské listy, Norge.cz a další) se tento rok přidaly Lidové noviny, které se staly dokonce i
hlavním mediálním partnerem festivalu Dny Severu 2011. Mediální podporu cestovatelských akcí
nyní zajišťuje Hedvábná stezka, největší cestovatelský portál v České republice. Propagaci
Skandinávského domu pomohli také naši partneři a weby severských velvyslanectví v Praze.
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Lidé ve Skandinávském domě 2011
V roce 2011 proběhla důkladné revize členské základny Skandinávského domu. K 31. prosince 2011
mělo občanské sdruţení celkem 131 členů včetně dvou právnických osob.
Výkonný výbor sdruţení
tvořilo v průběhu roku 2011 celkem sedm členů:
-

Michal Švec (předseda), vedoucí projektu Literární akce, vedoucí finské sekce
Martina Kašparová (místopředsedkyně), vedoucí švédské sekce
Lukáš Košner, vedoucí projektu Výstavy, přednášky a literární akce, vedoucí norské sekce
Táňa Hušková, vedoucí dánské sekce
Jitka Jindřišková, vedoucí Knihovny Skandinávského domu
Tereza Blatná, asistentka brněnské pobočky
Eva Dohnálková, vedoucí brněnské pobočky

Kontrolní komisi
zastupovali v průběhu roku 2011 celkem tři členové:
– Michael Stanovský (předseda)
– Sylva Bajerova
– Kateřina Marečková
Na činnosti Skandinávského domu v roce 2011 se dále aktivně podíleli: Iva Doušová, Linda Šperlová,
Michal Holý, Zuzana Bartůňková, Ţaneta Floriánová, Karolína Stehlíková, Bára Gregorová, Lucie
Vyčichlová, Katarína Kukurová, Jitka Herčíková, Iva Vedralová, Ema Stašová, Adéla Šímová a účetní
Petra Volfová Kučerová.
Na valné hromadě dne 29. listopadu 2011 bylo schváleno nové sloţení Výkonného výboru a
Kontrolní komise Skandinávského domu. Terezu Blatnou nahradila ve Výkonném výboru Zuzana
Bartůňková, Kateřinu Marečkovou v Kontrolní komisi vystřídal Milan Včelák. Znovu zvoleni byli:
Michal Švec, Martina Kašparová, Lukáš Košner, Jitka Jindřišková, Táňa Hušková a Eva Dohnálková.
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Hospodaření Skandinávského domu 2011
Náklady
Pronájem kanceláře, energie
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby
Spoje (telefon, poštovné)
Mzdové náklady (DPP)
Smlouvy o dílo a ostatní sluţby (hosté, zajištění
akcí, tlumočení aj.)
Pronájem prostor na akce
Tisk, inzerce, marketing
Cestovné, cestovní náklady (hosté, pracovníci)
Náklady na reprezentaci (občerstvení aj.)
Dary, květiny
Nákup knih (knihovna, prodej)
Účetní práce
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Výnosy
Prodej sluţeb (reklama, překlady aj.)
Prodej zboţí (knihy)
Vstupné
Dar (právnické i fyzické osoby, vč. darů ambasád
a zahraničních institucí)
Členské příspěvky
Dotace
Úroky a kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

65
15
15
124
80

Kč
631
372
586
400
430

13 775
155 444
46 450
9 699
2 031
7 071
12 000
1 981
4 856
127 583
682 309
Kč
290 914
7 928
731
121 582
155 185
95 000
572
37
671 949

Hospodářský výsledek: -10 360 Kč
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