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Výroční zpráva za rok 2008
Skandinávský dům, o.s. je dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace) založené podle
zákona č. 83/1990 Sb, které vzniklo dne 20.12.2005 registrací u Ministerstva vnitra České
republiky pod č.j. VS/1-1/62659/05-R. IČO sdružení je: 270 16 188.
Posláním Skandinávského domu je prezentovat v České republice kulturu a tradice severských
zemí (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko) a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturněspolečenskému obohacování mezi Čechy a Seveřany.
Děkujeme všem našim spolupracovníkům, sponzorům, partnerům a členům za jejich přízeň a
podporu, která nám umožňuje vykonávat naši činnost.
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Úvodní slovo

KRÁTKÁ PREZENTACE SDRUŽENÍ
Skandinávský dům je česká nezisková organizace, která sdružuje lidi s hlubším zájmem o země
evropského severu a pořádá různorodé kulturně-vzdělávací aktivity pro širší veřejnost. Jelikož
v České republice nemá ani jedna ze severských zemí své zastoupení v podobě kulturního
institutu, je Skandinávský dům jediným místem, kde se zájemci o evropský sever mohou
s kulturou a tradicemi těchto zemí pravidelně setkávat. Mezi činnosti Skandinávského domu patří
především pořádání přednášek, seminářů, besed, výstav, literárních pořadů a hudebních
představení, filmových promítání, společenských a sportovních aktivit, provoz knihovny a
poskytování informací prostřednictvím webových stránek. Tato činnost si klade za cíl podpořit na
nevládní úrovni rozvoj česko-severských vztahů.
Skandinávský dům sídlíl v roce 2008 ve Zlatnické ulici 10 v Praze 1 v prostorách dánské firmy
CoDan Agentura. Ve stejné budově sídlí i spřátelená kavárna Nordica, místo konání řady akcí
Skandinávského domu, a jazyková škola The Scandinavian House Language School, se kterou
spolupracujeme. Sdružení nemá v současné době žádné stálé zaměstnance, činnost zajišťují
především studenti, dobrovolníci a pomocníci se zájmem o severskou kulturu. Skandinávský dům
zatím marně usiluje o zajištění optimálního financování, které by umožnilo zaměstnat personál a
pronajmout vlastní vhodné prostory. Skandinávský dům podporuje i myšlenku vzniku severského
kulturního centra zřízeného severskými vládními institucemi. Takové centrum však s největší
pravděpodobností v České republice v horizontu nejméně deseti let nevznikne.
Skandinávský dům spolupracuje s organizacemi a institucemi podobného zaměření především
v České republice a částečně i v zahraničí. Našimi nejbližšími partnery jsou velvyslanectví
severských zemí v ČR (Dánska, Finska, Norska, Švédska), která nás podporují i finančně. Dále
spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, s občanskými sdruženími Severská společnost a Klub
islandských fanatiků, s nakladatelstvími, hudebními scénami, kiny (v roce 2008 pražské Bio Oko)
a divadly. Od r. 2007 podporuje činnost Skandinávského domu i Ministerstvo zahraničních věcí ČR
a od roku 2008 Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy.

ČINNOST V ROCE 2008
V lednu a únoru 2008 jsme zakončili projekt Severský rok v Praze, započatý roku 2007, sérií
finských kulturních akcí Finská zima. Pro zbytek roku jsme upustili od pořádání delších bloků akcí
zaměřených na jednu zemi, a rozdělili jsme kulturní akce i celou činnost sdružení do 4 dílčích
projektů: Výstavy – koncerty – přednášky, Literární akce, Filmy, Knihovna a web.
Následující výroční zpráva podává přehled veškerých aktivit Skandinávského v roce 2008. Tyto
aktivity jsou rozděleny tematicky dle typu akce.

PLÁNY NA ROK 2009
V roce 2009 budeme pokračovat v pořádání akcí v rámci stejných dílčích projektů jako v roce
2008. Novinkou bude přesunutí filmových promítání do pražského kina Atlas a zároveň
brněnského kina Art. V Brně plánujeme pořádat i další akce, zejména přednášky. V roce 2009
dále hodláme pokračovat v rozšiřování knihovního fondu a automatizaci knihovny; aktualizované
exporty z katalogu se výhledově objeví i na našich webových stránkách. Na informačním webu
www.skandinavskydum.cz budeme také dále přinášet aktuální informace o severských akcích
konaných v ČR a novinkách spojených s evropským severem.
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Úvodní slovo
Velkou výzvou bude hledání nových prostor pro knihovnu a kancelář Skandinávského domu, neboť
prostory ve Zlatnické 10 jsme v únoru 2009 nuceni opustit. Akce budeme pořádat i nadále v Café
Nordica a v již osvědčených prostorech – České centrum Praha, Studio Paměť, Městská knihovna
v Praze aj.
Věříme, že si prostřednictvím naší činnosti zachováme Vaši přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu
i případnou spolupráci.
V Praze dne 28.3.2009

Michal Švec
předseda
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Výstavy
V roce 2008 uspořádal Skandinávský dům celkem sedm výstav, z toho čtyři individuální a
tři kolektivní. Zastoupena byla malba, grafika, fotografie a architektura. Svá díla zde
prezentovali jak severští, tak čeští umělci. Šest výstav se konalo v prostorách Skandinávského
domu (galerie Café Nordica), jedna výstava (City Home) proběhla v galerii Českého centra
Praha.
City Home – architektura obytných domů ve Finsku byla nejvýznamnější výstavou v roce 2008.
Projekt byl realizován ve spolupráci s Muzeem finské architektury Helsinky a Českým centrem
Praha. Z výstav konaných ve Skandinávském domě bychom rádi vyzdvihli výstavu fotografií finské
umělkyně Susanny Pälviä, kterou Skandinávský dům pořádal ve spolupráci s Kulturním
institutem Jižního Sava, a která navázala na již několik let trvající spolupráci obou institucí.
Největšího ohlasu veřejnosti se dočkala soutěžní výstava amatérských fotografií z Islandu
pořádaná ve spolupráci s občanským sdružením Klub islandských fanatiků.

Přehled výstav:
27.11.07-28.2.08

Taru Innanen (FI): Captain – grafiky

10.1.-8.2.

City Home – architektura obytných domů ve Finsku
(České centrum Praha)

4.3.-31.5.

Allan Christiansen (DK): Lidé a jejich příběhy – malba

2.6.-31.8.

Soutěžní výstava amatérských fotografií: Islanďané mýma očima

1.9.-4.10.

Jan Maruška (CZ): Severské fragmenty – fotografie

6.10.-1.11.

Surrounding me. Okolí, přátelé. Práce studentů umělecké školy
Pekkala ve finském Joensuu – malba, fotografie

3.11.08-31.1.09

Susanna Pälviä (FI): Gardening Silence – fotografie

Vernisáž výstavy Islanďané mýma očima. foto: SD

Ukázka y výstavy City Home. Rodinný dům;
Örkkiniityntie 19, Kalajärvi, Espoo (2001–2003).
foto: Olavi Koponen Architect
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Přednášky a debaty
Přednášky a debaty patří neodmyslitelně k programu Skandinávského domu. V roce 2008 jich bylo
uspořádáno celkem deset, z nichž polovinu tvořily odborné přednášky (hudba, architektura,
film) a polovinu cestopisné přednášky spojené s promítáním fotografií z cest. Skandinávský dům
uspořádal také řadu literárních přednášek, které jsou prezentovány v následující kapitole.
Divácky nejúspěšnější byly tradičně přednášky cestopisné, především vyprávění Jáchyma Topola
a Vladimíra Čermáka o výpravě do Grónska a také populárně-naučné přednášky pořádané ve
spolupráci s CK Periscope Skandinávie. Velký ohlas měly i odborné přednášky zaměřené na
Finsko, které proběhly v Českém centru Praha jako součást projektu Skandinávského domu
Finská zima 2008-09.

Jáchym Topol a Vladimír Čermák vyprávěli o svém putování po Grónsku.
foto: SD

Přehled přednášek a diskusí
8.1.

Přednášky o finské hudbě:
Jean Sibelius – Igor Javorský, redaktor Slovenského rozhlasu
Karelská a kalevalská ženská lyrika v současné finské etno hudbě Jan Malý, předseda o.s. Priatelia Fínska na Slovensku (České centrum Praha)

10.1.

City Home - Roy Mänttäri (FI), architekt a kurátor stejnojmenné výstavy
(České centrum Praha)

14.1.

Vazby mezi českou a finskou architekturou ve 20. století – Zdeněk Lukeš,
architekt a historik architektury (České centrum Praha)

27.2.

Norsko - země, kde se narodily barvy – Tomáš Kubík, CK Periscope Skandinávie

13.3.

Nebeská cesta Grónskem – Jáchym Topol, spisovatel, a Vladimír Čermák, geofyzik

26.3.

Špicberky – Petr Šmejkal, CK Periscope Skandinávie

23.4.

Výpravy na Island - Tomáš Kubík, CK Periscope Skaninávie

11.11. Proč je dánský film tak populární a úspěšný? – Ivona Bardak Černohausová,
filmová kritička a překladatelka
20.11. Špicberky, ostrov zamrzlých úsměvů – Jan Šťovíček, záchranář, cestovatel
a autor cestopisů
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Literární akce
V roce 2008 uspořádal Skandinávský dům 12 literárních akcí. Většina z nich se konala ve
spolupráci s katedrou skandinavistiky a finštiny na Karlově univerzitě v Praze a katedrou norštiny
na Masarykově univerzitě v Brně. Hosté byli většinou čeští překladatelé ze severských jazyků, ale
pozvání přijalo také 5 zahraničních hostů – dva z Norska a po jednom z Finska, Dánska a
Švédska. Setkání se spisovateli jsou pro české čtenáře jedinečnou příležitostí seznámit se
s významnými osobnostmi současné severské literární scény, jejich názory, zkušenostmi i prací.
Na programu je vždy autorské čtení, setkání s překladatelem a beseda s návštěvníky. Setkání
probíhají v Café Nordica nebo v přednáškovém sále Skandinávského domu.

Literární večer Do ticha, do snu, do konce věnovaný
současnému severskému dramatu. foto: SD

Norská spisovatelka Helene Uri předčítá ze své knihy
Ti nejlepší z nás. foto: SD

Přehled literárních akcí:
17.1.

Budoucnost překladu finské beletrie
- debatovali překladatelé Petr Velkoborský, Markéta Hejkalová, Vladimír Piskoř
a Jan Dlask

23.1.

Fin Mika Waltari
- přednášela Markéta Hejkalová, překladatelka a autorka stejnojmenné knihy

31.1.

Peter Høeg: Až nadejde čas
- knihu představil a pokřtil autor českého překladu Robert Novotný

1.4.

Zaklínadla a elektrické verše
- finskou moderní poezii představila a překladatelka Viola Parente-Čapková

17.4.

Osudy Andersenových pohádek v češtině
– přednášel František Fröhlich, překladatel

25.4.

Do ticha, do snu, do konce
- prezentace a křest sborníku severských dramat 3x3 Norén, Fosse, Saalbachová
- zahraniční hosté: Astrid Saalbachová, dánská spisovatelka a dramatička,
a Mikael van Reis, švédský novinář a literární kritik
- rozhovory s hosty vedli čeští překladatelé Karolína Stehlíková, Michaela Weberová
a Zbyněk Černík, ukázky z her přednesli herci pod vedením režiséra Tomáše Svobody
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Literární akce

16.5.

Chet Baker + Jan Erik Vold = jazz & poetry
- legendární album Blåmann! Blåmann! představili Jan Ciglbauer, hudebník,
a Ondřej Buddeus, student norštiny – (Čítárna Unijazzu)

22.5.

Být sám. Deníky a autoportréty Edvarda Muncha
- výpravnou knihu o norském malíři představila překladatelka Jarka Vrbová a historik
umění Otto M. Urban
- ukázky z deníků přečetl Adam Rut (DAMU)
- (České centrum Praha)

14.6.

Historie islandských knih (v rámci 7. islandského dne)
- přednášel Rannver Hannesson, islandský restaurátor knih - (Městská knihovna v Praze)

31.10. Autorské čtení norských spisovatelů Helene Uri a Jana Kjærstada
- s autory besedovaly překladatelky jejich děl Jarka Vrbová a Daniela Zounková
- české úryvky z románů Ti nejlepší z nás a Znamení k lásce přečetla Hana Malaníková
- moderovala Karolína Stehlíková, tlumočila Daniela Mrázová
- večer doplnil malý trh do češtiny přeložené norské literatury
16.11. Po západu slunce - setkání s finskou spisovatelkou Johannou Sinisalo
- moderoval Michal Švec, student finštiny, a Lenka Fárová, přkladatelka
- ukázky z tvorby Johanny Sinisalo četla absolventka JAMU Bára Jelenová
26.11. Současnost a budoucnost překladu skandinávské literatury
- debatovali překladatelky Dagmar Hartlová, Helena Březinová a Kateřina Krištůfková

Adam Ruth čte ukázky z deníků norského malíře
Edvarda Muncha. České centrum Praha. foto: SD

Finská spisovatelka Johanna Sinisalo podepisuje český překlad
své knihy Ne před slunce západem. foto: SD
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Severský filmový klub
Občanské sdružení Skandinávský dům pořádá již od svého vzniku (12/2005) pravidelné projekce
severských filmů. Ta se konala nejprve v učebně v pronajatých prostorách ve Zlatnické ulici
(kapacita 40 návštěvníků) a od března 2008 se díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí,
Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva kultury přesunula do zrekonstruovaného kina Oko,
Křížkova 15, Praha 7 (kinosál – kapacita 400 návštěvníků). Během roku 2008 zde Skandinávský
dům představil celkem 18 filmů a dalších 5 doplňková promítání se konalo v učebně
Skandinávského domu. Navíc se nám podařilo navázat spolupráci s brněnským kinem Art a
pardubickým kinem Klub 29, kde byly promítnuty filmy, na něž se podařilo získat povolení
k opakovanému promítání.
Skandinávský dům promítá veškeré filmy z DVD. Předpokladem je písemné povolení zahraničního
producenta. Přehlídka se soustředí na kvalitní nedistribuční severské filmy, se kterými se diváci
mohli v minulosti setkat jen výjimečně, v rámci filmových festivalů. Filmy jsou promítány
v původním znění s českými titulky (u většiny filmů i pro neslyšící) umístěnými dole na plátně a
zároveň s anglickými titulky umístěnými nahoře. Tím jsou projekce přístupné nejen pro zdravé
občany se zájmem o severskou kinematografii, ale i pro občany se sluchovým postižením a pro
anglicky mluvící cizince.

Vlevo: kavárna a pokladna kina Oko před promítáním Skandinávského domu, vpravo: balkón kinosálu. foto: SD

Přehled filmů*:
11.1.

Zajícův rok (drama, FI, Risto Jarva, 1977) - SD

2.1.

Zamrzlá země (drama, FI, Aku Louhimies, 2005) – SD

6.2.

Nová země (drama, SE, Geir Hansteen Jorgensen, 2000) – SD

20.2.

Detektor (komedie/drama, NO, Pål Jackman, 2000) - SD

11.3.

Hlava nad vodou (černá komedie, NO, Nils Gaup, 1993)

25.3.

Vypřáhni koně (drama, DK, Eric Clausen, 2000)

28.3.

Bohemia (krátký film, DK, Sonja Strange, 2008) - SD

8.4.

Mladý Andersen (drama, DK, Rumle Hammerich, 2005)

22.4.

Iluze – Film o vlaku (černá komedie, SE, Peter Dalle, 2003) + K29

6.5.

Příběh jedné lásky (drama, DK, Ole Christian Madsen, 2001) + K29

20.5.

Blázinec na horách (komedie, NO, Edith Carlmar, 1957) + K29

3.6.

Chci tvé srdce (drama, NO, Trygve Allister Diesen, 2002) + K29
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Severský filmový klub
17.6.

Když letí havran (drama, IS, Hrafn Gunnlaugsson, 1984) + ART

26.8.

Vychladlá stopa (thriller, IS, Björn Brynjúlfur Björnsson, 2006)

9.9.

Kdo se bojí vlka (thriller, NO, Erich Hörtnagl, 2004) + ART

23.9.

Na scestí (drama, DK, Simon Staho, 1998) + ART

7.10.

Nový člověk (drama, SE, Klaus Härö, 2007)

22.10. Ingaló (drama, IS, Ásdís Thoroddsen, 1992)
7.11.

Mladí na útěku (drama, NO, Edith Carlmar, 1959) + K29

18.11. Opravdový člověk (drama, DK, Åke Sandgren, 2001) + ART
18.11. Přestupnice (drama, DK, Annette K. Olesen, 2004) + ART
2.12.

Krásný pád (drama/romantický, SE, Lena Hanno, 2004) + ART

16.12. Villa Paranoia (komedie/drama, DK, Erik Clausen, 2004) + ART

Ukázka z filmu Mladý Andersen (drama, DK, Rumle Hammerich, 2005)

Ukázka z filmu Když letí havran (drama, IS, Hrafn Gunnlaugsson, 1984)

*Promítání, která se konala v učebně Skandinávského domu, jsou označena zkratkou SD. Ostatní promítání se konala
v kině Bio Oko. Filmy, které byly k vidění také v pardubickém kině Klub 29 nebo v brněnském kině Art, jsou označeny
zkratkami + K29, respektive + ART.
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Praktické dny pro studenty Gymnázia Arabská
V roce 2008 uspořádal Skandinávský dům ve spolupráci s pražským Gymnáziem Arabská pilotní
vzdělávací projekt nazvaný „praktické dny“. Jednalo se 4 dopolední čtyřhodinové workshopy,
během nichž byl skupině 35 studentů představen region Skandinávie (Norsko, Švédsko, Dánsko a
Finsko) v socio-kulturním, geopolitické a historickém kontextu. Každý z workshopů byl zakončen
filmem ze současné produkce. Semináře se konaly přímo na Gymnáziu Arabská v Praze 6.
Vzhledem k velmi pozitivním reakcím ze strany studentů i učitelů se budeme v budoucnu snažit
projekt realizovat i na dalších středních školách.

Přehled workshopů:
3.3. Norsko - přednášející: Ondřej Buddeus
- úvod do demografie a geografie, správní rozdělení, obyvatelé, Sámové, přistěhovalecví
- sv. Olav, národní znak, norská vlajka
- Norsko jako monarchie, Norsko a ropa, Norsko jako sociální stát
- norské vynálezy a zvláštnosti, současná norská hudba
- film: Nejvíce lidí žije v Číne (Folk flest bor i Kina, 2002)
4.3. Švédsko, přednášející: Jana Samohejlová
- Švédsko a jeho obyvatelé, stručná historie, ekonomický a sociální vývoj v 20. století
- švédská rovnoprávnost: pohlaví, Sámové, imigranti
- švédský film, hudba a literatura
- česko-švédské vztahy
- film: Zajedno (Tilsammans, 2000)
5.3. Finsko, přednášející: Andrea Korečková, Michal Švec
- geografie a demografie Finska, národní symboly a historie
- finská sauna, kuchyně, jazyk, fenomén sebevražd, národní sporty
- finská ekonomie, firmy a známé produkty
- rovnoprávnost pohlaví
– film: Zajícův rok (Jäniksen vuosi, 1977)
10.3. Dánsko, přednášející: Sylva Bajerová
- Fakta o Dánsku, monarchie, vlajka, měna, zemědělství, energie, průmysl
- historie, umění, film – Dogma95, slavní Dánové, známá místa
- Grónsko a Faerské ostrovy
- Dánové a jejich život, tradice, jídlo, národní svátky
– film: Otevřená srdce (Elsker dig for evigt, 2002)
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Knihovna Skandinávského domu

Knihovna Skandinávského domu vznikla na konci roku 2006 a zaevidována na MKČR byla v únoru
2007. Zájem o její služby v současné době velmi narostl, zejména díky v České republice
unikátnímu knihovnímu fondu. Knihovna Skandinávského domu je jedinou knihovnou v ČR, která
návštěvníkům nabízí velké množství krásné literatury v severských jazycích a literaturu o
severských zemích (zejména o jejich kultuře, dějinách a jazycích). Jedinečný je také fond
překladů severské literatury do češtiny. Díky speciálnímu knihovnímu fondu a informačním
službám týkajících se zemí evropského severu knihovnu vyhledává mnoho studentů (zejména pak
studentů FF UK, která sídlí na Praze 1), v Čechách žijících Seveřanů i zájemců o severské země.
Knihovní fond v současné době čítá přes 3000 knihovních jednotek a díky vnitrostátní
i zahraniční spolupráci s knihovnami a nakladatelstvími se velmi rychle rozšiřuje a nabídka
oslovuje čím dál více čtenářů. V roce 2008 byly všechny svazky knihovny evidovány do
elektronického knihovního systému Clavius, jehož pořízení umožnil grant Ministerstva kultury
ČR. Automatizace knihovny poskytuje návštěvníkům výrazně pohodlnější přístup ke službám
knihovny.
Knihovna Skandinávského domu má vlastní sekci na webových stánkách Skandinávského domu,
o.s., na níž jsou ke stažení k dispozici aktualizované seznamy knihovního fondu a informace o
nových přírůstcích do knihovny. V sekci kulturní servis upozorňují pracovníci knihovny na nové
překlady severské beletrie do češtiny.

Knihovna Skandinávského domu. Foto: SD
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Knihovna Skandinávského domu
ROZŠIŘOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2008
Knihovní fond se v uplynulém roce rozšiřoval zejména díky darům institucí i fyzických osob.
Z periodik nabízela knihovna čtenářům norský deník Morgenbladet, finský deník Helsingin
Sanomat a český časopis Severské listy.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR
V roce 2008, stejně jako v předchozích letech, jsme kontaktovali česká nakladatelství, která
vydala severské tituly a požádali je o sponzorství formou knižních darů. Jejich odpovědi byly
povětšinou kladné. Řadu výtisků jsme od nich získali jako recenzních, za zveřejnění anotací na
nově vydávané překlady severských knih v sekci Nové knihy. na webových stránkách
Skandinávského domu.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Knihovna Skandinávského domu kontaktovala během roku 2008 několik desítek institucí
(nakladatelství, knihovny, kulturní instituty) působících v zemích evropského severu.
Realizována je zejména formou knižních darů. Významně také spolupracujeme s velvyslanectvími
severských zemí v ČR; od některých jsme dostali dotaci na nákup nových knihovních jednotek,
případně přímo knižní dary.
STATISTICKÉ ÚDAJE
KNIHOVNÍ JEDNOTKY
Počet knihovních jednotek celkem
Knihy
Periodika
DVD a VHS
CD a MC
Dary
Dlouhodobé zápůjčky
Úbytky knihovních jednotek za rok
Počet druhů odebíraných periodik

Celkem k 31.12.2008
3289
2915
106
210
58
2184
64
0
3

Přírůstky za rok 2008
1363
1160
16
175
12
720
0
-

UŽIVATELÉ A VÝPŮJČKY
Počet registrovaných uživatelů
Počet registrovaných výpůjček

Celkem k 31.12.2008
215
2 170

Nové registrace v r. 2008
65
1458
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Zajištění propagace a publicity
WEBOVÉ STRÁNKY
Internetový portál Skandinávského domu je nejdůležitějším nástrojem propagace kulturních
akcí, poskytování informací a osvětové činnosti sdružení. Současná webová prezentace v českoanglické verzi byla uvedena do provozu začátkem roku 2008 a její návštěvnost neustále roste,
neboť lidé vědí, že zde kdykoliv naleznou aktualizované informace. V množství zajímavých
událostí se návštěvníci mohou orientovat díky přehlednému kalendáři a své zkušenosti z cest
nebo poznatky týkající se jazyka, literatury, hudby či výtvarného umění mohou sdílet na
oblíbeném fóru. V průběhu roku zde probíhají i různé akce, jako je soutěž amatérských fotografií
či znalostní soutěže zaměřené na severskou kinematografii a literaturu. Internetové stránky se
tak stávají virtuálním místem setkávání všech českých i zahraničních návštěvníků, které spojuje
zájem o severské země. Webové stránky Skandinávského domu zaznamenaly v kalendářním roce
2008 celkem 54 680 unikátních návštěv, průměrná denní návštěvnost byla 150 unikátních
návštěv.

ELEKTRONICKÉ A TIŠTĚNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Skandinávský dům rozesílá pravidelně elektronické newslettery a pozvánky, které v roce 2008
odebíralo asi 1 000 lidí. K odebírání se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách
Skandinávského domu. Vedle elektronických newsletterů vydává Skandinávský dům také tištěné
dvouměsíční programy a plakáty a samostatné pozvánky na většinu akcí. Tištěné propagační
materiály jsou rozesílány poštou ambasádám severských zemí a sponzorům a partnerům
Skandinávského domu. Tyto materiály jsou dále distribuovány do škol, kaváren a spřátelených
kulturních zařízení a rozdávány na všech akcích Skandinávského domu.
PROPAGACE V MÉDIÍCH
Skandinávský dům propaguje své aktivity formou inzerátů v Přehledu kulturních pořadů Pražské
informační služby a v měsíčníku Česká kultura agentury TES. Zvláštní prostor věnuje programu
Skandinávského domu čtvrtletník Severské listy vydávaný Severskou společností. Také významná
česká periodika (před. Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Reflex a kulturní týdeník A2) a
rádiové stanice (Český rozhlas Radiožurnál, Leonardo, Rádio Beat a Rádio 1) uveřejnila v roce
2008 pozvánky či reportáže z významnějších událostí organizovaných Skandinávským domem.

Ukázky tištěných plakátů
s dvouměsíčním
programem

14

Lidé ve Skandinávském domě
K 31.12.2008 mělo občanské sdružení Skandinávský dům celkem 172 členů včetně 4 právnických
osob (firmy).
Výkonný výbor sdružení tvořilo 6 členů:
-

Helena Benýšková (předsedkyně)
Andrea Korečková Weinbergerová (místopředsedkyně)
Lenka Bazinková (pokladník)
Michal Švec
Jonas Thomsen
Ondřej Buddeus

Kontrolní komisi zastupovali 3 členové:
–
–
–

Jana Jakšová (předsedkyně)
Sylva Bajerová
Tomáš Bazinek

Na činnosti Skandinávského domu se dále aktivně podíleli: Lukáš Košner, Linda Šperlová, Kateřina
Marečková, Lucie Benešová, Iva Viktorová, Eva Ungermannová a Tamara Kováčová

Na valné hromadě dne 25.11.2008 bylo zvoleno nové vedení Skandinávského domu ve složení:
Výkonný výbor: Michal Švec (předseda), Lenka Bazinková (místopředsedkyně), Helena Benýšková
a Ondřej Buddeus
Kontrolní komise zůstala ve stejném složení jako v roce 2008.
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Hospodaření Skandinávského domu
V roce 2008 naši činnost finančně podpořili:
Provozní dotace: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy
Dar: Velvyslanectví Norského království v ČR, Velvyslanectví Dánského království v ČR,
Velvyslanectví Śvédského království v ČR, Velvyslanectví Finské republiky v ČR
Sponzoring: CoDan Agentura, Accenture Services, Ikano Properties, Periscope Skandinávie,
Novasol, Exxon Mobil, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Členství: Accenture Services, Ikano Properties, Periscope Skandinávie, Novasol

Formou věcných darů přispěli:
Ubytování a pronájem: Hotel IBIS, CoDan Agentura
Knihy, noviny a časopisy: Velvyslanectví Dánského království, Velvyslanectví Finské republiky,
Velvyslanectví Norského království, Velvyslanectví Švédkého království, nadace NORLA, Aalborg
bibliotekerne, Frederikssund Bibliotekerne, Greve Bibliotek, Helsingin Kaupunginkirjasto,
Herning Bibliotekerne, Stadsbiblioteket i Lyngby, Svenska institutet, Books from Lithuania,
Pirkanmaan taidetoimikunta, nakladatelství Cappelen, Albatros, Alvheim & Eide, Baronet,
Casablanca, Cicero, Český klub, Doplněk, Dybbuk, Gyldendal, Heinesen, Hejkal, Host, Kalich,
Kniha Zlín, LEDA, Libri, Mladá fronta, MOTTO, Norstedts, Pistorius & Olšanská, Prometheus,
Slovart, Tiden, Teos, Volvox Globator, České geologická služba, Divadelní ústav, Severské
společnosti, CoDan Agentura, Göran Appelgreen, Lenka Bazinková, Tomáš Bazinek, Gunnar
Fredriksson, Annette Herzog, Marie Horáčková, Edeltrant Jaroš, Bodil Jönsson, Hana Kendíková,
Jelena Kursar, Gunnar Lundgren, Lenka Máchová, Minna Merivalo, Daniela Mrázová, Helena
Neborová, Matěj Neznal, Robert Novotný, Inger Odehnal, Vladimír Piskoř, Ulle Pötsönen, Jana
Samohejlová, Kristýna Skovajsová, Markéta Strnadová, Jáchym Topol a Ivo Železný. Dlouhodobou
výpůjčku poskytli Klub islandských fanatiků, Ladislav Sodomek a Valerie Zvarová.

Přehled hospodaření v roce 2008

Výnosy
Prodej služeb
Prodej zboží
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem:

Kč
688
142
031
700
832
238
777
884 408
351
14
118
39
358
1

Náklady
Mzdové náklady (dohody)
Smlouvy o dílo a ostatní služby
Spotřeba materiálu
Nákup zboží
Náklady na reprezentaci
Dary
Odpisy majetku
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem:

Kč
200
109
354
993
210
951
18 435
59
3 946
861 257
102
518
177
26
13

Výsledek hospodaření po zdanění: 23 157 Kč
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