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Krátká prezentace Skandinávského domu 
 
Skandinávský dům je česká nezisková organizace, která sdružuje zájemce o země evropského Severu 
a pořádá různorodé kulturně-vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost. V České republice 
nemá ani jedna ze severských zemí své zastoupení v podobě kulturního institutu, a proto představují 
aktivity Skandinávského domu jednu z mála možností, jak se s kulturou a tradicemi těchto zemí 
pravidelně setkávat a blíže se s nimi seznamovat. Jedním z cílů sdružení je podpořit na nevládní 
úrovni rozvoj česko-severských vztahů. 
 
Mezi činnosti Skandinávského domu patří zejména organizace literárních besed a čtení, filmových 
promítání, přednášek a besed, provoz knihovny s unikátním fondem a informačních webových 
stránek www.skandinavskydum.cz. O zajištění činnosti se starají stálí dobrovolní pracovníci 
i externisté, převážně studenti severských jazyků a další dobrovolníci se zájmem o severskou 
kulturu. 
 
Skandinávský dům spolupracuje s organizacemi a institucemi podobného zaměření. Našimi 
nejbližšími 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 občanským sdružením Klub islandských fanatiků, s nakladatelstvími, rádii, 
pražskými hudebními scénami, kiny a divadly. Úzce spolupracujeme také s řadou mediálních 
partnerů – webovými servery, internetovými i tištěnými periodiky a několika rozhlasovými stanicemi. 
 
 

Činnost v roce 2012 – slovo úvodem 
 
Program Skandinávského domu v roce 2012 byl opět plný ojedinělých kulturních akcí. Ve spolupráci 
s Kulturní radou Pirkanmaa jsme v březnu uspořádali dramaturgicky pozoruhodnou přehlídku 
soudobých finských dokumentárních filmů za účasti několika finských filmařů, Strindbergovým 
týdnem jsme připomněli výročí velikána švédské kultury a navázali na tradici multižánrových týdnů 
představujících velké severské osobnosti. 

Vůbec poprvé se nám také dostalo příležitosti zajišťovat pro severská velvyslanectví (norské 
a švédské) severský stánek na pražském veletrhu Svět knihy, kde se tak mohla bohatá severská 
literatura po delší době opět prezentovat. V souvislosti s veletrhem jsme uspořádali další Severský 
literární večer za účasti hned pěti vzácných hostů. 

Na podzim jsme uspořádali 3. ročník festivalu Dny Severu, který si pomalu našel místo na 
pražské festivalové scéně i řadu věrných fanoušků. Festival byl tentokrát zaměřený na gender, 
rodinu a děti, a tak si na své přišly všechny generace včetně té nejmladší. 

Uvedené akce jsou jen výběrem toho nejlepšího, co program Skandinávského domu v roce 
2012 nabídl. Kromě těchto větších akcí jsme uspořádali celou řadu přednášek, besed, filmových 
promítání i dalších pořadů, jejichž seznam naleznete v této výroční zprávě. 

I v roce 2012 jsme pokračovali v rozšiřování a katalogizaci knihovního fondu. Dobrou zprávou 
pro všechny naše čtenáře bylo spuštění online knihovního katalogu a přispívání do Souborného 
katalogu ČR. Na webových stránkách sdružení, www.skandinavskydum.cz, se návštěvníci mohli 
nadále informovat o severských akcích konaných na území ČR a dalších aktualitách spojených 
s evropským Severem. 

Činnost Skandinávského domu by nemohla být tak rozmanitá a bohatá, nebýt všech našich 
partnerů – severských velvyslanectví, kulturních institucí, firem, médií i jednotlivců. Především by 
ale Skandinávský dům nemohl existovat bez řady dobrovolných pracovníků, kteří věnují svůj čas 
a nadšení práci pro naši organizaci. Právě díky nim může být výroční zpráva shrnující naši činnost 
v uplynulém roce tak pestrým a zajímavým čtením. A za to jim patří srdečné díky! 
 
 
V Praze dne 30. 3. 2013 

 
 

Michal Švec 
předseda o. s.
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ako již tradičně byly i v roce 2012 jedním z hlavních pilířů programu Skandinávského domu 
literární akce. Ty tentokrát přinesly ohlédnutí jak za tvorbou klasiků severské literatury, jakým 
byl například prozaik a dramatik August Strindberg, tak pohled do středu dění na současné 

severské literární scéně. Do programu byla ve snaze nabídnout zájemcům o severskou kulturu co 
nejširší kontext severské literatury zahrnuta i okrajovější a specifičtější témata. Příkladem může 
být přednáška o sámském básníkovi Nils-Aslak Valkeapääovi. 
 
V roce 2012 se Skandinávský dům také výrazněji zapojil do spolupráce na největším knižním 
veletrhu v České republice, Světě knihy. Kromě navázání na tradici pořádání populárního 
severského literárního večera s hosty veletrhu ze severských zemí, se Skandinávský dům nově zapojil 
také do zajištění severského stánku na holešovickém Výstavišti. Stánek byl v roce 2012 společným 
projektem Velvyslanectví Norska a Švédska v Praze. Pracovníci Skandinávského domu poskytovali 
návštěvníkům veletrhu informace o severských knižních novinkách i starší literatuře a stánek hostil 
mimo jiné také autogramiádu švédského autora známých hororových příběhů, Johna A. Lindqvista. 
Vedle tohoto autora navštívili veletrh ještě další čtyři skandinávští autoři, kteří se společně sešli na 
podiu při besedě v Literární kavárně Řetězová. O popularitě současné severské prózy svědčil 
zaplněný sál diváků, kteří si přišli poslechnout debatu norského spisovatele nominovaného na Cenu 
Severské rady Roye Jacobsena, dánského autora populárních krimi příběhů, Jussiho Adler-Olsena, 
švédské detektivkářky Åsy Larssonové, pro české publikum zajímavé finsko-slovenské autorky 
Alexandry Salmely a již jmenovaného Johna A. Lindqvista. 
 
Další výraznou akcí na poli literatury byl multižánrový festival Strindbergův týden pořádaný jako 
připomínka sta let od úmrtí tohoto švédského velikána. Na festivalu Skandinávský dům spolupracoval 
se Švédským institutem (Svenska Institutet) a Švédskou kulturní radou (Svenska kulturrådet). Do 
literární části festivalu patřila beseda se dvěma předními překladateli Strindbergova díla, přednáška 
odborníka ze Strindbergova muzea ve Stockholmu, Erika Hööka, a v neposlední řadě také scénické 
čtení ze Strindbergovy korespondence Tvůj Gusten (píše milostné dopisy) nastudované speciálně 
pro tuto příležitost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John A. Lindqvist při autogramiádě na severském stánku na veletrhu Svět knihy, květen 2012 

J 
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Plakát k festivalu Strindbergův týden, květen 2012 

 
 
Na podzim roku 2012 byl v režii Skandinávského domu již potřetí v řadě uspořádán festival severské 
kultury Dny Severu. Také do jeho programu bylo zařazeno mnoho akcí týkajících se severské 
literatury. Ústředními momenty celého dvoutýdenního festivalu byla dvě setkání s autory, kteří na 
pozvání Skandinávského domu zavítali do Prahy. Prvním z těchto dvou literárních setkání byla 
beseda se švédskou spisovatelkou českého původu Kateřinou Janouchovou. Na druhém setkání 
vystoupil výrazný islandský spisovatel Einar Már Guðmundsson. Na programu byla také poutavá 
beseda s překladateli severské dětské literatury. 
 
Literární akce Skandinávského domu se v roce 2012 konaly v Klubu K4 (Celetná 20, Praha), malém 
sále Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 1) či útulné Literární kavárně Řetězová (Řetězová 
10). Všechna setkání se zahraničními hosty byla tlumočena do češtiny přímo ze severských jazyků. 
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Přehled literárních akcí Skandinávského domu v roce 2012 
 
 
PRAHA 

 
11. leden PŘEDNÁŠKA 
Nils-Aslak Valkeapää – „multiumělec“ a sámský bard 
Přednášející: Michal Kovář, FF MU 
Místo konání: Klub K4 

 
8. únor  KŘEST KNIHY 
Křest antologie norských povídek Se světem nepohneš 
Hosté:  Jarka Vrbová, Thor Henrik Svevad, překladatelé jednotlivých povídek 
Moderátoři: Iva Vedralová, Katarína Kukurová 
Místo konání: Klub K4 

 
18. květen LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELI 
Severský literární večer 
Hosté: Alexandra Salmela, Barbora Špronglová, John A. Lindqvist, Åsa Larssonová, Jussi 

Adler-Olsen, Roy Jacobsen 
Moderátoři: Michal Švec, Ema Stašová 
Tlumočení: Linda Kaprová, Lenka Drugová, Petra Štajnerová 
Místo konání: Literární kavárna Řetězová 

 
Akce v rámci Strindbergova týdne, 21.–24. května 2012, Praha: 
 
21. květen LITERÁRNÍ BESEDA, BESEDA S PŘEKLADATELI 
Beseda s překladateli děl Augusta Strindberga 
Hosté:  Dagmar Hartlová, Zbyněk Černík 
Moderátor: Helena Březinová 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
 
23. květen PŘEDNÁŠKA 
Známý neznámý August Strindberg 
Přednášející: Erik Höök, Strindbergovo muzeum ve Stockholmu 
Místo konání:  Městská knihovna v Praze 
 
24. 5. a 22. 11. SCÉNICKÉ ČTENÍ, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Tvůj Gusten (píše milostné dopisy) 
Účinkující: Cyril Drozda, Tereza Lexová, Iveta Austová 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
  Divadlo Husa na provázku 

 
Literární akce v rámci festivalu Dny Severu 2012, 19. 10.–4. 11. 2012: 
 
19. října LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 
Setkání se švédskou spisovatelkou českého původu Kateřinou Janouchovou 
Hosté:  Kateřina Janouchová, švédsko-česká spisovatelka 
Moderátor: Iva Pekárková, česká spisovatelka 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
 
26. říjen LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 
Setkání s islandským spisovatelem Einarem Márem Guðmundssonem 
Hosté:  Einar Már Guðmundsson, islandský spisovatel 
Moderátor: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům 
Tlumočení: Marta Bartošková 
Scénické čtení: Martin Severýn 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
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1. listopad LITERÁRNÍ BESEDA 
Beseda s překladateli severské dětské literatury 
Hosté:  Jarka Vrbová, František Fröhlich, Danka Zounková, Helena Stiessová 
Moderátor: Barbora Grečnerová, redaktorka serveru iLiteratura 
Místo konání: České centrum Praha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda se severskými hosty veletrhu Svět knihy, květen 2012 

 
 

 

Divadelní představení Tvůj Gusten (píše milostné dopisy), květen 2012
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ruhou významnou osu programu Skandinávského domu již dlouhodobě tvoří filmové akce. 
U většiny z nich se spíše než o jednotlivé projekce jednalo o provázanější filmová promítání 
či menší festivaly s pečlivou dramaturgickou koncepcí. V rámci příprav a organizace filmových 

přehlídek Skandinávský dům navázal nové a posílil již fungující kontakty se zahraničními 
kulturními institucemi, čímž učinil další kroky v naplňování jednoho ze svých dlouhodobých cílů, 
kterým je prohlubování česko-severské spolupráce na poli kultury. 
 
Dobrým příkladem takovéhoto úspěchu byla březnová Přehlídka finských dokumentárních filmů, na 
níž Skandinávský dům úzce spolupracoval s finskou Kulturní radou Pirkanmaa (Pirkanmaan 
taidetoimikunta), Filmovým centrem Pirkanmaa (Pirkanmaan elokuvakeskus) a Finskou filmovou 
nadací (Suomen elokuvasäätiö). Během přehlídky se divákům představilo celkem sedmnáct v České 
republice dosud neuvedených dokumentárních snímků a Prahu navštívila také delegace finských 
filmových režisérů, distributorů a odborníků. S finskými hosty proběhla tisková konference, režiséři 
uvedli v kině své snímky a setkali se s diváky na moderované besedě. Hlavním kritériem výběru 
promítaných snímků bylo zpracovávání aktuálních témat dotýkajících se soudobé finské či 
celoseverské společnosti. 
 

V květnu a červnu uspořádal Skandinávský dům filmová promítání, která byla poctou slavným 
severským literátům. Jednalo se o filmová zpracování děl Henrika Ibsena a v rámci minifestivalu 
Strindbergův týden také o adaptace dvou her Augusta Strindberga. Obě promítání byla doplněna 
odbornými přednáškami zasazujícími dané filmy do celkového kontextu severské kultury. 

 
Ve filmovém programu na rok 2012 nebyla opomenuta ani dánská kinematografie. Na programu 
festivalu Dny Severu 2012 byla projekce čtyř snímků současných dánských režisérek. Tato volba 
korespondovala s obsahovým zaměřením celého festivalu, jímž bylo téma genderu a doplňkově také 
dětí a rodiny. 
  
Poslední velkou filmovou akcí roku 2012 byla dvoudenní Přehlídka litevských filmů. Zatímco první 
den se zaměřoval na film dokumentární a marginalizovaná témata i skupiny ve společnosti, během 
druhého dne diváci zhlédli tři hrané filmy a měli možnost sledovat proměnu litevské kinematografie 
a spolu s ní i dospívající ženské postavy od 60. let do současnosti. 
 
 

 

Přednáška K. Stehlíkové u příležitosti promítání filmových adaptací děl Henrika Ibsena, červen 2012 

 
 

D 
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Plakát k přehlídce finských dokumentárních filmů, březen 2012 

 
 
 
Na velké části filmových akcí spolupracoval Skandinávský dům s pražským Komorním kinem Evald. 
Filmové akce se však konaly i v Kině Evropský dům a Městské knihovně v Praze. 
 
Neopominutelnou předností promítání pořádaných Skandinávským domem je kromě tematické 
koncepce a zasazení do širšího kontextu prostřednictvím doplňkových přednášek či úvodů také 
vysoká kvalita překladů titulků do češtiny. Snímky jsou vždy uváděny v původním znění s titulky 
přeloženými přímo z originálního severského jazyka zkušenými překladateli. Pořádáním 
multižánrových festivalů je akcentován mezioborový přesah, především mezi oblastmi filmu 
a literatury, divadla a výtvarného umění. 
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Přehled filmových akcí v roce 2012 
 
PRAHA 

 
1. února PŘEDNÁŠKA, PROMÍTÁNÍ 
Po stopách dánského designu 
  Dánský design (2002, dokument) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
7. března BESEDA, PROMÍTÁNÍ 
Promítání filmu Lovec trolů a beseda s filmovým historikem Gunnarem Iversenem 
 Lovec trolů (Trolljegeren, 2010) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
26.-28. března DOKUMENTÁRNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 
Přehlídka finských dokumentárních filmů 
  Trestná lavice (Kiinnipitäminen, 2007) 
  Lyžaři (Hiihtäjät, 2006) 
  Freetime Machos (2009) 
  Válka (Sota, 2005) 
  Z náruče do náruče (Sylistä syliin, 2008) 
  Navždy tvoji (Ikuisesti sinun, 2011) 
  Salla – Ticho na prodej (Salla – Selling the Silence, 2010) 
  Přednáška: Ponor do hloubky – Finsko a finský dokument 
  Sámové v pohybu (Liikkuva Saame, 2008) 

Reindeerspotting – Útěk ze Santalandu (Reindeerspotting – Pako joulumaasta, 2010) 
Bílá droga (Valkoinen huume, 2004) 

  Velký kluk (Iso poika, 2009) 
  Mizerný otec (Paska isä, 2012) 
  Duch lidové hudby (Kansanmusiikin henki, 2011) 
  Päijänne – Jezerní symfonie (Päijännesinfonia, 2009) 
  Setkání s finskými režiséry 
  V hlubinách mysli (Mielen tila, 2008) 
Místo konání: Kino Evald 

 
22. květen PROMÍTÁNÍ 
Strindbergův týden: Bergman? Ne, Strindberg! 
  Slečna Julie (Fröken Julie, 1951) 
  Přednáška: Strindberg ve filmu 
  Otec (Fadern, 1969) 
Místo konání: Kino Evald 

 
14. červen PROMÍTÁNÍ, PŘEDNÁŠKA 
Filmový večer se snímky podle děl Henrika Ibsena 
  Přednáška Karolíny Stehlíkové Ibsen ve filmu 
  Terje Vigen (1917) 
  Paní Inger na Østrotě (Fru Inger til Østråt, 1975) 
Místo konání: Kino Evropský dům 

 
Filmové akce v rámci festivalu Dny Severu, 19. 10. – 4. 11. 2012, Praha: 
 
23.-24. října PROMÍTÁNÍ 
Ženy za kamerou 

Do tvých rukou (Forbrydelser, 2004) 
  Telenovela (En soap, 2006) 
  Vojáček (Lille soldat, 2008) 
  Útěk (Flugten, 2009) 
Místo konání: Kino Evald 
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27. října PROMÍTÁNÍ 
Norské odpoledne 
  Ny-Ålesund 2008 (2008) 
  Dánský básník (Den danske dikteren, 2006) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
30. listopad – 1. prosinec PROMÍTÁNÍ 
Přehlídka litevských filmů 
  Život v jiné formě 
   Ze života elfů (Iš elfų gyvenimo, 1996) 
   Než slétnu na zem (Prieš parskrendant į Žemę, 2005) 
   Dva na mostě (Dviese ant tilto, 2004) 
   Muž-kůň (Žmogus Arklys, 2008) 
  Žena v proměnách času 
   Kráska (Gražuolė, 1969) 
   Moje ženuška (Mano mažytė žmona, 1984) 
   Sběratelka (Kolekcionierė, 2008) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
Dramaturgie: Dáša Váňová 
 
 
BRNO 

 
8. března Promítání filmu Lovec trolů a beseda s filmovým historikem Gunnarem Iversenem 

(Kino Art) 
 Lovec trolů (Trolljegeren, 2010) 
 Moderovaná beseda s norským filmovým historikem Gunnarem Iversenem 
Místo konání:  Kino Art 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finští dokumentaristé na tiskové konferenci, březen 2012 
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tejně jako v předchozím roce uspořádal Skandinávský dům i v roce 2012 celkem dvě výstavy 
představující návštěvníkům v českém prostředí méně známé, ale vlastní tvorbou velmi zajímavé 
a výrazné umělce z evropského Severu. V první polovině se konala výstava věnovaná současné 

estonské fotografii v podání fotografa Paco Ulmana. Na druhé výstavě pak bylo představeno dílo 
finské ilustrátorky dětských knížek Hely Hiety. Tato výstava byla zařazena do programu třetího 
ročníku festivalu Dny Severu. 
 
Untitled zněl název výstavy černobílých fotografií mladého estonského autora, Paco Ulmana, která 
byla po dobu téměř jednoho měsíce volně přístupná návštěvníkům ve výstavních prostorách Týnské 
literární kavárny na pražském Starém Městě. Výstava byla díky spolupráci s Velvyslanectvím 
Estonské republiky v Praze uvedena vernisáží za účasti autora. Jak bylo možné odhadovat již z toho, 
že autorem fotografií byl vystudovaný architekt, měli návštěvníci možnost zhlédnout snímky 
zaměřené především na urbánní tematiku – obrazy opuštěných budov, zamlžených nádraží či 
skladišť. 

 
O poznání veselejší a barevnější umění nabídla výstava finské ilustrátorky Hely Hiety O muži, který 
chtěl vidět celý svět. Název výstavy uspořádané v rámci programu festivalu Dny Severu 2012 
v prostorách Městské knihovny v Praze odkazoval ke stejnojmenné dětské knize rovněž finské 
autorky Kaariny Helakisy, jelikož vystavované obrazy byly ilustracemi právě k tomuto ve Finsku 
oblíbenému dílu. Ilustrace doplnil český překlad knihy vyhotovený speciálně pro příležitost výstavy. 
 
 
 
 
 

 

Výstava finské ilustrátorky Hely Hiety v Městské knihovně v Praze, říjen 2012 
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Přehled výstav v roce 2012 
 
16. dubna – 10. května  
Untitled 
Autor: Paco Ulman 
Místo konání: Týnská literární kavárna 

 
22. října – 10. listopadu  
O muži, který chtěl vidět celý svět 
Autor: Hela Hieta 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 
 
 

 
Ilustrace Hely Hiety ke knize O muži, který chtěl vidět celý svět 

 

 
Fotografie estonského fotografa Paco Ulmana
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romě literárních akcí, filmových projekcí a výstav patří k činnosti Skandinávského domu 
i pořádání celé řady dalších kulturních a vzdělávacích akcí. V roce 2012 se jednalo 
o nejrozmanitější pořady i celodenní programy uspořádané jak v rámci větších akcí, jako 

například přednáškové pořady v rámci festivalu Dny Severu, tak i akcí konaných v rámci programu 
dalších festivalů, například Živého města. Stranou pozornosti však nemůžou zůstat ani malé, 
samostatné akce, přednášky o vybraných tématech či komentované vycházky na zajímavá místa 
spojená se Severem. 

 
Významnou akcí pro všechny milovníky cestování a turistiky v severských zemích se stal první ročník 
Cestovatelského odpoledne. To ve svém programu nabídlo možnost seznámit se mimo jiné 
s národními parky Finska očima zkušeného cestovatele Michaela Stanovského nebo vyslechnout si 
přednášku české musherky Jany Lovette Henychové o zdolání severního Norska na psím spřežení. 
Vzhledem k velkému zájmu publika budeme v cestovatelských programech tohoto formátu 
pokračovat i v příštích letech. Druhá část odpoledne sestávala z krátkých představení hlavních měst 
Severu. 
 
V roce 2012 se Skandinávský dům také poprvé zapojil do pouličního kulturního festivalu Živé město 
odehrávající se v Praze Dejvicích, nedaleko kanceláře a Knihovny Skandinávského domu. Pro 
návštěvníky byl na místě připraven stánek se severskými hrami. V rámci Dnů otevřených dveří 
Knihovny Skandinávského domu měli noví i již stávající čtenáři možnost zakoupit knihy se slevou či 
zúčastnit se soutěže o knižní ceny. 
 
V sekci přednášek a ostatních pořadů je na místě zmínit aktivity brněnské pobočky Skandinávského 
domu, která v roce 2012 připravila nemálo zajímavých i netradičních pořadů. Komentovaná 
vycházka k památníku Stromy spojila téma ekologie a biodiverzity se skandinávskými reáliemi. 
Severský dětský den aneb Namaluj si svého losa a ulov lososa byl určen pro celé rodiny – rodiče se 
mohli dozvědět více o konceptu skandinávských lesních školek a děti si mohly vyzkoušet severské 
hry. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stánek Skandinávského domu na festivalu Živé město, říjen 2012 
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Přehled přednášek a ostatních pořadů v roce 2012 
 
Komentovaná vycházka k památníku 

PRAHA 

 
1. února PŘEDNÁŠKA, PROMÍTÁNÍ 
Po stopách dánského designu 
  Dánský design (2002, dokument) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
21. dubna PÁSMO PŘEDNÁŠEK A POŘADŮ 
Cestovatelské odpoledne 

I. blok Cesty na Sever 
Hosté:   Michael Stanovský, Jana Lovette Henychová 

II. blok Hlavní města Severu 
Hosté:   Lukáš Košner, Jitka Jindřišková, Michal Švec, Martina Kašparová 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
20.-23. září KULTURNÍ FESTIVAL 
Skandinávský dům na festivalu Živé město 
Sever v Dejvické: Den otevřených dveří Knihovny Skandinávského domu 
Stánek severských her v rámci Zažít město jinak 
Místo konání: Dejvice 

 
Přednášky a ostatní pořady v rámci festivalu Dny Severu 2012, 19. 10. – 4. 11. 2012, Praha 
 
27. října PÁSMO PŘEDNÁŠEK A POŘADŮ 

Norské odpoledne 
I. blok Norsko křížem krážem 

Hosté:   Heřman Volf, Miloslav Doležal, Václav Súra 
II. blok Norská žena v proměnách času 

Hosté:  Silvia Lauder, Naděžda Černíková, Yngvar Brenna, Helena Benýšková, Karolína 
Stehlíková 

Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
3. listopadu PROGRAM PRO DĚTI 

Severský dětský den 
Místo konání: Komunitní centrum Kampa 

 
19. prosince 
Severské Vánoce 
Místo konání: Čajovna V Síti 
 
BRNO 

 
21. dubna VENKOVNÍ PROGRAM 
Komentovaná procházka k památníku Stromy 
Hosté:   Barbora Hubková, Karolína Stehlíková, Eva Dohnálková 
Místo konání: Babice nad Svitavou 
 

 
23. září  PROGRAM PRO DĚTI 
Severský dětský den aneb Namaluj si svého losa a ulov lososa 
Hosté:  Šárka Nekudová 
Místo konání: Dětský lesní klub Sýkorka 

 
24. října PŘEDNÁŠKA 
Tváří v tvář Liv Ullmannové 
Místo konání: Café Falk 

http://www.skandinavskydum.cz/knihovna
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 období mezi 19. říjnem a 4. listopadem se v Praze konal již třetí ročník rozsahem největšího 
projektu Skandinávského domu, festival severské kultury Dny Severu. Program byl složen 
z pestré kulturní nabídky filmových i literárních akcí, výstavy výtvarného umění a novinkou byl 

venkovní program pro rodiny s dětmi. Prahu u příležitosti festivalu na pozvání Skandinávského domu 
navštívili také dva zahraniční hosté. 
 
Šestnáctidenní festivalový program spojovalo jednotné téma, kterým bylo „gender a rodina“. Za 
rozhodnutím zařadit na program akce týkající se právě této problematiky byla především snaha 
přilákat k severské kultuře i rodiny s malými dětmi a poukázat například na to, jak bohatá je dětská 
severská literatura. Přímo pro nejmenší návštěvníky byl určen Severský dětský den, který se konal 
v Komunitním centru Kampa, a v jehož rámci bylo kromě možnosti vyzkoušet si severské hry 
připraveno například i čtení pohádky z pera finské autorky Kaariny Helakisy. Zájemci o bližší poznání 
severské dětské literatury pak měli možnost přijít si poslechnout debatu překladatelů dětské 
literatury. 
 
Pro všechny zájemce byla připravena široká nabídka akcí věnujících se přímo i nepřímo tématu 
genderu z vážnějšího a v případě panelové debaty Norská žena v proměnách času i odbornějšího 
úhlu pohledu. Filmová část festivalu představila v rámci přehlídky Ženy za kamerou filmová 
dramata dánských režisérek, jejichž hlavními postavami jsou ženské hrdinky v nelehkých situacích. 
Otázka ženské emancipace byla i hlavní náplní setkání se švédskou spisovatelkou českého původu 
Kateřinou Janouchovou, které moderovala česká spisovatelka Iva Pekárková. Druhým literárním 
hostem třetího ročníku festivalu Dny Severu byl islandský prozaik Einar Már Guðmundsson. 
 
Kromě akcí pořádaných Skandinávským domem byla součástí festivalu již tradičně také celá řada 
doprovodných akcí. Jednalo se jak o širokou nabídku divadelních představení (např. Kurz 
Negativního myšlení, Řemeslníci, Po Frederikovi – Švandovo divadlo; Tak odcházejí všechny – Nová 
scéna Národního divadla), tak o filmová promítání (např. přehlídka severských filmů Nordfest, 
premiéra dánského filmu Mazel – kino Evald), výstavy (Ad hoc! Umění finského plakátu – České 
centrum Praha), literární události (prezentace knihy H. Børliho Cesta lesy – Památník národního 
písemnictví) a mnoho dalších akcí spojených se severskou kulturou. 
 
 

 

 
 

Překladatelé severské dětské literatury při besedě v Českém centru, listopad 2012

V 
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Plakát k festivalu Dny Severu, říjen 2012 
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Program festivalu Dny Severu 2012 (19. října – 4. listopadu 2012) 
 
22. října – 10. listopadu  VÝSTAVA 
O muži, který chtěl vidět celý svět 
Autor: Hela Hieta 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
19. října LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 
Setkání se švédskou spisovatelkou českého původu Kateřinou Janouchovou 
Hosté:  Kateřina Janouchová, švédsko-česká spisovatelka 
Moderátor: Iva Pekárková, česká spisovatelka 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
21. října PROGRAM PRO DĚTI 
Severský dětský den 
Místo konání:  Komunitní centrum Kampa 

 
23.-24. října PROMÍTÁNÍ 
Ženy za kamerou 

Do tvých rukou (Forbrydelser, 2004) 
  Telenovela (En soap, 2006) 
  Vojáček (Lille soldat, 2008) 
  Útěk (Flugten, 2009) 
Místo konání: Kino Evald 

 
26. říjen LITERÁRNÍ BESEDA, SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 
Setkání s islandským spisovatelem Einarem Márem Guðmundssonem 
Hosté:  Einar Már Guðmundsson, islandský spisovatel 
Moderátor: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům 
Tlumočení: Marta Bartošková 
Scénické čtení: Martin Severýn 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
27. října PROMÍTÁNÍ 
Norské odpoledne 
  Ny-Ålesund 2008 (2008) 
  Dánský básník (Den danske dikteren, 2006) 
Místo konání: Městská knihovna v Praze 

 
1. listopad LITERÁRNÍ BESEDA 
Beseda s překladateli severské dětské literatury 
Hosté:  Jarka Vrbová, František Fröhlich, Danka Zounková, Helena Stiessová 
Moderátor: Barbora Grečnerová, redaktorka serveru literatura 
Místo konání: České centrum Praha 
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nihovna Skandinávského domu byla v únoru 
2007 zaevidována na Ministerstvu kultury 
České republiky pod evidenčním číslem 
6282/2007. Koncem roku 2009 se knihovna 

přestěhovala do nových prostor v Dejvicích 
(Dejvická 3, Praha 6), které jsou pronajaty od 
Městské části Praha 6. Počet návštěv knihovny 
zaznamenal v minulém roce výrazně vzrůstající 
tendenci – celkový počet návštěv knihovny jen těsně 
nedosáhl 1 000, podstatně vyšší byl v minulém roce 
i celkový počet výpůjček – 1917, z toho 663 
prolongací. Čtenáři si půjčovali především knihy (74 
%), méně často časopisy a CD. Standardní výpůjční 
doba byla v loňském roce prodloužena z 1 na 2 
měsíce s možností prodloužení a byly zmírněny 
sankční poplatky za pozdní vrácení publikace. 
V souladu s těmito změnami byl aktualizován 
knihovní řád přístupný v elektronické podobě na 
webových stránkách a fyzicky v knihovně. 
 
Knihovní fond je specializován zejména na oblast 
beletrie – překlady do češtiny i originály 
v severských jazycích. V knihovně ale lze nalézt 
také odbornou literaturu například z oblasti historie 
a literární vědy či průvodce po severských státech. 
Fond knihovny k 31. 12. 2012 čítal celkem 3924 
knihovních jednotek. Fond tudíž během loňského roku zaznamenal přírůstek o 255 jednotek. Další 
jednotky na katalogizaci teprve čekají. Jednotky pravidelně katalogizují pracovníci knihovny 
pomocí knihovního systému Clavius. Během roku 2012 byl umožněn přístup do katalogu 
a uživatelského konta čtenářů on-line, a to ze sekce Knihovna na webových stránkách 
Skandinávského domu (www.skandinavskydum.cz/knihovna). Knihovna také v loňském roce zahájila 
přispívání do Souborného katalogu České republiky. 
 
Knihovna má vlastní sekci na webových stránkách Skandinávského domu, o. s., v níž jsou k dispozici 
pravidelně aktualizované přehledy nových přírůstků v knihovně a seznam dárců (institucí i 
jednotlivců). V sekci Kulturní servis (Nové knihy) upozorňujeme na nové překlady severské beletrie 
do češtiny či obecně na knihy týkající se severní Evropy. Mapujeme jak knihy, které již vyšly, tak 
knihy, jejichž vydání se teprve chystá. K výraznější prezentaci knihovny jistě přispěly i nové 
propagační materiály – letáček informující o činnosti a záložky s doporučenou severskou dětskou 
literaturou. 
 
Stejně jako v roce 2011 se v loňském roce uskutečnil Den otevřených dveří knihovny, a to hned 
dvakrát. Poprvé na začátku června a podruhé v souvislosti s festivalem Živé město na konci září. Den 
otevřených dveří nabídl prohlídku knihovny, zvýhodněnou registraci, amnestii na výpůjčky a soutěž 
o knihy. Zejména propojení s festivalem přivedlo do knihovny řadu zvídavých návštěvníků. 
V listopadu vedoucí knihovny Jitka Jindřišková a předseda občanského sdružení Michal Švec vedli 
v Mladé Boleslavi odborný seminář o severské literatuře pro pracovníky knihoven z celého 
středočeského kraje. V prosinci zavítali do Knihovny Skandinávského domu na exkurzi pracovníci 
pražských knihoven. Report o této události a informace o knihovně vyšly u této příležitosti 
v elektronickém časopise Ikaros (přístupné z http://ikaros.cz/exkurze-do-knihovny-skandinavskeho-
domu). 
 
 
 

K 

http://www.skandinavskydum.cz/knihovna
http://ikaros.cz/exkurze-do-knihovny-skandinavskeho-domu
http://ikaros.cz/exkurze-do-knihovny-skandinavskeho-domu
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Statistické údaje knihovny za rok 2012 
 
 

 
Databáze 

 
 

 
Počet v knihovně užívaných databází 

1 knihovní systém Clavius 

 
Zpřístupněné databáze na PC 

1 počítač pro uživatele, systém Clavius, knihovna 

 
Zpřístupněné databáze online 

www.skandinavskydum.cz/knihovna 

 

 
 
 

 
Uživatelé a výpůjčky 

 
2011 

 
2012 

Celkový počet registrovaných čtenářů 75 115 

Počet návštěv 298 999 

Počet výpůjček celkem (z toho prolongací) 666 1917 (663) 

Počet výpůjček v oblasti beletrie 290 790 

Počet výpůjček v oblasti naučná literatura 376 625 

Počet výpůjček na 1 návštěvníka 2.23 1.91 

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře 8.88 16.66 

Počet vyřízených rezervací 1 9 

Částka vybraná za registrace 7 050 Kč 10 550 Kč 

Částka vybraná za upomínky 620 Kč 710 Kč 

 
 
 

http://www.skandinavskydum.cz/knihovna
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ejdůležitějším propagačním nástrojem Skandinávského domu jsou webové stránky přístupné 
z adresy www.skandinavskydum.cz. Na webových stránkách jsou v sekci Kulturní servis 
uveřejňovány veškeré akce se severskou tematikou konané na území České republiky, které se 

pracovníkům Skandinávského domu podaří zachytit (tato úspěšnost dosahuje více než 90 %). Tyto 
akce jsou podle svého typu zařazeny do příslušné kategorie – koncerty, divadlo, televize a rozhlas, 
filmy, výstavy a další. Kromě akcí přinášíme v Kulturním servisu také přehled všech česky vydaných 
severských knih, který systematicky mapujeme již více než tři roky, tipy na zajímavé severské 
hudební novinky a v rámci Severského kalendáře informace k severským svátkům a důležitým 
výročím.  
 
Webové stránky dále poskytují informace o sdružení, jeho knihovně a nabízených službách (reklama, 
překladatelství a tlumočnictví, prodej propagačních materiálů, prodej knih). Pořádáme zde také 
soutěže o volné vstupenky na akce našich partnerů a ve Fotogalerii publikujeme fotodokumentaci 
z akcí Skandinávského domu. Stránky mají dvě jazykové mutace – českou a anglickou. Česká verze je 
podstatně obsáhlejší než anglická, ale obecné informace mají v obou verzích stejný rozsah a taktéž 
všechny akce Skandinávského domu se objevují na anglické mutaci stránek. Z ostatních akcí jsou 
v anglické verzi vydávány akce relevantní i pro nečesky mluvící zájemce. 
 
Za rok 2012 zaznamenaly webové stránky celkem 168 950 návštěv, průměrná měsíční návštěvnost 
se tedy pohybovala kolem 14 000, což je oproti loňskému roku výrazné zlepšení. Zvýšené 
návštěvnosti webových stránek jistě pomohlo i pravidelné upozorňování na jednotlivé články a akce 
prostřednictvím stránky Skandinávského domu na sociálních sítích Facebook a Twitter. Počet 
fanoušků na Facebooku překročil na sklonku loňského roku hranici 2 000 a stále stoupá. Kromě 
propagace prostřednictvím sociálních sítí vydává Skandinávský dům obvykle jednou měsíčně 
newsletter, který je k dispozici na webových stránkách a zároveň se rozesílá všem přihlášeným 
uživatelům a členům Skandinávského domu.  
 
Informace o činnosti Skandinávského domu se neomezují pouze na vlastní informační kanály. 
Dlouhodobě spolupracujeme s několika mediálními partnery, k nimž patří tištěná média (Lidové 
noviny, A2), elektronické portály (Norge.cz, Severské listy, Hedvábná stezka, iLiteratura, Proti šedi) 
i rádia (Rádio 1, Rádio Wave, Rádio Regina ČRo3 – Vltava). K propagaci akcí také významnou měrou 
přispívají spolupracující instituce – Městská knihovna v Praze, Kino Evald, velvyslanectví severských 
zemí v Praze a další. Mezi další tradiční partnery, s nimiž spolupráce funguje na bázi vzájemné 
propagace a pravidelného pořádání soutěží o volné vstupenky, patří Švandovo divadlo a Palác 
Akropolis. Kromě toho Skandinávský dům spolupracuje s řadou festivalů a nakladatelství. 

 

N 
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Členská základna Skandinávského domu v roce 2012 oproti předchozímu roku narostla o 55 nových 
členů. K 31. prosinci 2012 mělo občanské sdružení celkem 184 členů. 
 
Výkonný výbor sdružení 
tvořilo v roce 2012 celkem sedm členů: 
 

- Michal Švec (předseda), Finsko 
- Martina Kašparová (místopředsedkyně), Švédsko, Island, filmové projekty 
- Lukáš Košner, Norsko, výstavy, přednášky, PR a fundraising 
- Táňa Hušková, Dánsko 
- Jitka Jindřišková, Norsko, literární projekty, Knihovna Skandinávského domu 
- Zuzana Bartůňková, Dánsko 
- Eva Dohnálková, vedoucí brněnské pobočky 
 
Kontrolní komise 
sestávala v roce 2012 celkem ze tří členů: 
 

– Michael Stanovský (předseda) 
– Sylva Bajerová 
– Milan Včelák (během roku na funkci rezignoval) 
– Iva Doušová (nově zvolená na valné hromadě po rezignaci M. Včeláka) 

 
 
Na činnosti Skandinávského domu se v roce 2012 dále aktivně podíleli: Iva Doušová (redakce webu), 
Linda Šperlová (grafika), Michal Holý (webmaster), Karolína Stehlíková, Jitka Herčíková, Iva 
Vedralová, Ema Stašová, Adéla Šímová a Petra Volfová Kučerová (účetní). 
 
 
Na valné hromadě dne 29. listopadu 2012 bylo schváleno nové složení Výkonného výboru 

a Kontrolní komise Skandinávského domu. Do Výkonného výboru byly zvoleny Adéla Šímová a Ema 

Stašová. Znovuzvoleny byly Eva Dohnálková a Martina Kašparová. Z Výkonného výboru naopak 

odstoupil Lukáš Košner. 
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V roce 2012 jsme spolupracovali s následujícími institucemi a organizacemi: 
 
Velvyslanectví Dánského království v Praze 
Velvyslanectví Estonské republiky v Praze 
Velvyslanectví Finské republiky v Praze 
Velvyslanectví Litevské republiky v Praze 
Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze 
Velvyslanectví Norského království v Praze 
Velvyslanectví Švédského království v Praze 
 
Univerzita Karlova v Praze 
Masarykova univerzita v Brně 
 
Kulturní rada Pirkanmaa (Finsko) 
 
Komorní kino Evald 
Městská knihovna v Praze 
Společnost Svět knihy 
CinemArt a.s. 
 
 
 
 

Café Falk Brno 
Čajovna v síti 
České centrum Praha 
Dětský lesní klub Sýkorka 
Divadlo Husa na provázku 
Divadlo Letí 
Kino Art Brno 
Kino Evropský dům 
Klub K4 
Komiks Fest 
Komunitní centrum Kampa 
Kulturní mosty 
Mild Production 
Literární kavárna Řetězová 
Švandovo divadlo 
Týnská literární kavárna 
Živé město, o. s. 
 
Apollonia 
BlueSky 

 
V roce 2012 naši činnost finančně či materiálně podpořili: 
 
Severský kulturní fond 
Finská filmová nadace 
Kulturní rada Pirkanmaa 
Švédský institut 
Švédská kulturní rada 
 
Velvyslanectví Finské republiky v Praze 
Velvyslanectví Norského království v Praze 
Velvyslanectví Švédského království v Praze 
 
Magistrát hl. m. Prahy 
Magistrát města Brna 
 
 

Oriflame Czech Republic 
Skandinávská jazyková škola 
NOVASOL s.r.o. 
 
CK Alpina 
Foto Škoda 
nakladatelství Argo 
nakladatelství Host 
nakladatelství Mladá fronta 
 
Iceland Express 
HUMI Outdoor 
Albi 

Dobrovolní pracovníci, individuální dárci. 
 
 
Mezi naše mediální partnery v roce 2012 patřili: 
 
Lidové noviny 
lidovky.cz 
 
Český rozhlas Regina 
Český rozhlas 3 – Vltava 
Radio 1 
Radio Wave 
 

A2 
Cinepur 
iLiteratura 
 
Hedvábná stezka 
Navečer 
Norge.cz 

 
 
 

Všem patří za spolupráci a podporu velký dík! 
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Přehled hospodaření Skandinávského domu v roce 2012 

VÝDAJE Kč 

Pronájem kancelářských prostor 60792 

Kancelář - služby a energie 19457 

Kancelářské potřeby 8195 

Spoje (internet, telefon) 14826,23 

Poštovné 2971 

Webhosting, aktualizace softwaru 4551 

Účetní služby 11500 

Nákup knih a DVD (knihovna, projekce) 2684,6 

Nákup knih na prodej 56439,5 

Honoráře (přednášející, hosté, moderátoři, herci) 48800 

Organizace a zajištění akcí, knihovna 74005 

Mzdové náklady (DPP) 33600 

Překlady a tlumočení 49440 

Pronájmy prostor (akce) 61823 

Tisk propagačních materiálů, PR 88964 

Propagace (inzerce v médiích, grafika vizuálů) 175016 

Cestovné ČR (hosté, pracovníci, přeprava materiálu) 9435 

Cestovné – zahraniční (hosté) 46761,27 

Autorské poplatky (povolení k projekci filmů) 24045,1 

Školení pracovníků 2100 

Občerstvení 37605 

Květiny, dary 2664 

Kurzové ztráty 2721,11 

Bankovní poplatky 6703 

CELKEM 845098,81 

  

PŘÍJMY Kč 

Vstupné na akce 42693,91 

Členské příspěvky 21250 

Prodej služeb - reklama 235891,4 

Překlady a tlumočení (zakázky) 3375 

Zajištění akcí 18000 

Prodej knih 64056 

Zpozdné (knihovna) 710 

Dary (severské ambasády v ČR) 97300 

Zahraniční granty, dotace, dary 316172,76 

Granty ČR (Praha, Brno) 65000 

Kladné úroky, kurzové zisky, různé 733,26 

CELKEM 865182,33 

  

Hospodářský výsledek 2012 20083,52 

 


