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Výroční zpráva za rok 2009
Skan dinávský dů m, 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.
P oslán ím Skandinávského domu je prezentovat v České republice kulturu a tradice zemí
evropského Severu a přis pívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacov ání
mezi Čechy a Seveřany.
Děkujeme všem našim spolupracovník ům, sponzorům, partnerům a členům za jejich přízeň a
podporu, která nám umožňuje vykonávat naši činnost.
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Úvodní slovo

KRÁTKÁ P REZENTACE 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. Jelik ož
v České republice nemá ani jedna ze severských zemí své zastoupení v podobě kulturního
institutu, je Skandinávský dům jediným místem, kde se zájemci o ev ropský s ever mohou
s kulturou a tradicemi těchto zemí pravidelně setkávat. M ezi činnosti Skandinávského domu patří
především pořádání přednášek, seminářů, besed, výstav, literárních pořadů a hudebních
představení, filmov ých promítání, společenských a sportovních aktivit, provoz k nihovny a
posk ytování informací prostřednictvím webových stránek. Tato činnost si klade za cíl podpořit na
nevládní úrovni rozvoj česko-seversk ých v ztahů.
Skandinávský dům se v roce 2009 dvakrát přestěhoval, nejprve ze svého původního sídla ve
Zlatnické ulici v Praze 1 do Vršovic a poté do nového sídla v Dejvicích (Dejvická 3, Praha 6).
Sdružení nemá v současné době žádné stálé zaměstnance, činnost zajišťují především studenti,
dobrovolníci a pomocníci se zájmem o severskou k ulturu.
Skandinávský dům spolupracuje s organizacemi a institucemi podobného zaměření. Našimi
nejbližšími partnery jsou velv yslanectví sev erských zemí v ČR , která nás podporují i finančně.
Dále spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou, Městskou knihovnou
v Praze, s občanskými sdruženími Severská společnost a Klub is landských fanatik ů, s
nakladatelstvími, hudebními scénami, kiny a divadly. V roce 2009 podpořilo činnost
Skandinávského domu Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR a M agistrát
hlavního města Prahy.
ČINN OST V ROCE 2009
V roce 2009 realizoval Skandinávský dům 4 větší projek ty: Přednášky, v ýstav y a hudební akce,
Literární akce, Filmový k lub a Knihovna a webov ý portál. Skandinávský dům dále založil nov ou
pobočk u v Brně, kde uspořádal několik zajímavých ak cí. V roce byl nadále rozšiřován k nihovní
fond a pokračovala automatizace k nihovny. I nformačním web www.skandinavsk ydum.cz přinesl
velk é množství ak tuálních informací o severských ak cích konaných v ČR a novink ách spojených s
evropským Sev erem.
Následující výroční zpráva podává přehled veškerých aktivit Skandinávského domu v roce 2009.
T yto ak tivity jsou rozděleny tematicky dle typu ak ce.

Věříme, že si prostřednictvím naší činnosti zachováme Vaši přízeň, a těšíme se na Vaši návštěvu
i případnou spolupráci.

V Praze dne …….
M ichal Švec
předseda
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Výstavy
Skandinávský dům uspořádal v roce 2009 celkem 7 v ýstav tuzemských i zahraničních autorů.
Návštěvníci měli možnost vidět malby, grafiky, fotografie, a na výs tavě Bumerang i 3D objekty
od 18 finských umělců. Výstava Bumerang se konala v g alerii Sc arab eu s (Jana Zajíce 7, Praha 7),
ostatní výstavy proběhly v galerii Café Nordica (Zlatnická 10, Praha 1).
Výstava Bumerang měla z výstav pořádaných Skandinávským domem největší mediální ohlas výstupy v podobě reportáží se objevily např. v Českém r ozhlase nebo v televizi TV13 . Diváckou
a mediální pozornos t si získala také výstava fotografií s názvem Evropská dřevěná architek tura,
realizace projektů předních evropsk ých architek tů Helmuta Dietricha, Siv Helen Stangeland a
Antti-M atti Siikaly, kteří se na jaře představili na Salonu d řevos taveb 2009. Úspěšná byla i
výstava fotografií ze Sámpi od Vojtěcha Vlka, či výs tava současného finského malíře Simo
Korhon en a nazvaná Mapa.
Další tři výstavy připravil Skandinávský dům ve spolupráci se sv ými partnery. Na přelomu roku
2008 a 2009 jsme ve spolupráci s Kulturní radou Jižního Sava představili přízniv cům finského
umění výstavu výtvarnice Su sann y P älviä s názvem Gardening Silence. Stalo se již tradicí, že při
příležitosti Islan dského d ne organizujeme ve spolupráci s občanským sdružením Klub
islan dských fanatiků výstavu fotografií, která měla v roce 2009 téma Podoby islandské vody.
Spolupracovali jsme také s Národn í agenturou pro evr op ské vzd ělávací p rogramy, s kterou
jsme uspořádali v ýstavu fotog rafií ze studijních pobytů na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku
s názvem Jiný k raj, jiný m rav.
Návštěvnost výs tav se shoduje s počtem návštěvníků Café N ord ica, což je asi 20 000 za rok.

V ýstav a B um er ang by la př ed stav ena v galerii S car ab eus na Pr aze 7. Fot o: SD
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Výstavy

P řehled výstav 2009:
leden

Su sann a P älviä (FIN): Gardening Silence – fotografie (v e spolupráci s Arts
Coun cil of South Savo, výstava trvala od listopadu 2008)

únor - pol. března

Evropská dřevěná architektura (NOR , FIN) – pořádáno společně se
Salon em d řevostaveb 2 009 a firmou Domes i

pol. března – kv ěten

Mapa – výstav a maleb od Sim o Korhonena (FIN)

červen – červenec

Výstava soutěžních amatérských fotografií na téma: Podoby islandské
vody (ve spolupráci s občansk ým sdružením Klub island ských fanatiků)

srpen – říjen

Jiný kraj, jiný mrav – ve spolupráci s NAEP , výstav a fotografií studentů
z pobytů na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku

říjen

Bumerang – finská v ýstava 3D objektů od 18 umělců (ve spolupráci s
Pirkanmaan taidetoimiku nta a galerií Scarabeus)

říjen - prosinec

Sápmi – výstava fotografií Vojtěcha Vlka z norského L aponska

V ýstav a f i nského m alíř e Simo Kor honena v Caf é Nor dica. Foto: SD
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Přednášky a hudební akce
Přednášky neodmyslitelně patří k činnosti Skandinávského domu. Divácky velmi oblíbené jsou již
tradičně cestovatelské přednášky, které jsme pořádali ve spolupráci s CK Periscope
Skan dinávie. Právě jim patřila velk á část prog ramu přednášek na rok 2009. Diváci se tak mohli
přenést pomocí fotografií a živ ého lí čení přednášejících na F aers ké os trovy, Špicberky, Island či
do p ob altských států.
V červnu 2009 se k onal již 8. islandský den, na kterém jsme spolupracovali s občansk ým
sdružením Klub island ských fan atiků a M ěstskou knihovnou v P raze (M ariánské náměstí 1,
Praha 1). Celý den probíhaly v malém sále Městs ké knihovny různé diskuse, přednášky,
promítání fotog rafií atd. Jako is landský host přijela herečka Gunn ur Martinsdóttir Schlüter.
V rámci Salonu d řevos taveb 2 00 9 jsme spolupracovali s pořadatelem na organizaci přednášek
severských architektů, které se konaly ve Veletržním paláci Letňany.
Jistou novinkou v programu Skandinávského domu byly hud ební akce, které si diváci velmi
oblíbili. Do příjemného prostředí Stud ia p aměť jsme zařadili dvě multimediální masáže
Islandem, jež připravil Vlad imír Zelen ka. Při multimediálních masážích diváci vstřebávali krásy
islandské hudby a také krajiny prostřednictvím fotografií. Další hudební akcí pak byla Hudební
síla severu Aleše Stuchlého, k terý divák ům představil současnou s everskou alternativní scénu.
Ojedinělou akcí byl Sámský k ulturní večer, který jsme pořádali ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou a N orským velvyslan ectvím v P raze v Café N ordica. Tato ak ce měla výjimečný divácký
úspěch. Vystoupil na ni Harald Gaski, přední odborník na sámskou problematik u, s přednášk ou
a prezentací na téma sámské literatury. Byl zde představen nový sborník s názvem Sámové –
jazyk, literatura a s polečnost a Lena Gau p uchvátila obecenstv o tradičním sámským zpěvem,
tzv. jojkem. Celý prog ram doplnila vernisáž v ýstav y Vojtěcha Vlka, k terý představil fotografie
z norského Laponska.

Poř ad Vl adimíra Zelenky M ultim ed iáln í m asáž Island em I. Fot o: S D

Několik přednáš ek a popularizačních seminářů uspořádala také brněnská sekce Skan dinávského
d omu. Akce se konaly v Kulturním centru Starý Pivovar v Brně a přiblížily divák ům historii,
architekturu, kulturní rozmanitost i přírodní krásy Severu.
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Přednášky a hudební akce
P řehled p ředn ášek a hud ebních akcí 2 009
4. únor
FA ER SKÉ OSTROVY
Cestovatels ká předn áška Petra Burian a, CK Peris cope Skandinávie
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 46
12. únor
PŘ EDNÁŠKA O SÁM SKÉ HISTORII A KULT UŘ E
Odb orn á předn áška Michala Kováře, Ústav jazykovědy a balistiky FF M U
Místo konání: ZŠ Klimentská, Praha 1
Počet návštěvníků: 26
28. únor
DŘEVO A ARCH ITEKT URA
Odb orn á předn áška - R einhard Kropf (zastupující S. H. Stang eland), A. M. Siikala
Místo konání: Veletržní palác Letňany, Praha 9
Počet návštěvníků: 63
4. březen
ŠPICBERKY
Cestovatels ká předn áška Josefa Chod ura, CK Periscope Skandinávie
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 41
25. březen
VÝPR AVA NA ISLAND
Cestovatels ká předn áška Tomáše Kub íka, CK Periscope Skandinávie
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 48
31. březen
M ULTIM EDIÁ LNÍ MASÁŽ ISLANDEM I.
Hud ební předn áška Vladimíra Zelen ky
Místo konání: Studio Paměť, Soukenická 29, Praha 1
Počet návštěvníků: 58
15. duben
POBALT Í
Cestovatels ká předn áška Josefa Miškovs kého, C K Periscope Skandinávie
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 39
22. duben
SÁMOVÉ – NÁ ROD BEZ OSUDU?
Odb orn á předn áška Michala Kováře, Ústav jazykovědy a balistiky FF M U
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 19
6. květen
FA ER SKÉ OSTROVY
Cestop isn á předn áška Petra Burian a, CK Periscope Skandinávie
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 29
24. duben
M ULTIM EDIÁ LNÍ MASÁŽ ISLANDEM II.
Hud ební předn áška Vladimíra Zelen ky
Místo konání: Studio Paměť, Soukenická 29, Praha 1
Počet návštěvníků: 55
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Přednášky a hudební akce
20. květen
H UDEBNÍ SÍLA SEVER U
Hud ební předn áška Aleše S tuchlého
Místo konání: Studio Paměť, Soukenická 29, Praha 1
Počet návštěvníků: 52
6. červ en
8. ISLA NDSKÝ DEN
Odb orn é i p op ulárn í p řednášky
Islandsk ý host: G. M. Schlüter
Místo konání: Městská knihov na v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Počet návštěvníků: 98
7. říjen
SÁMSKÝ KULTURNÍ VEČER
Odb orn é předn ášky - H. Gaski, V. H ingarová, A . Hubáčková
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 82
21. říjen
SKANDINÁ VSKÁ ARCH ITEKT URA
Odb orná přednáška - Petr Šmídek , FUA T UL v Liberci
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 93
25. listopad
SEVEŘA NÉ V DĚJINÁCH STŘ EDOVĚKÉ EVR OPY
Odb orná přednáška - Martin Wihoda, H istorick ý ústav MU Brno
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 44

Harald Gaski a Lena G aup na Sámském kult ur ním več er u v Caf é Nordica. Fot o: SD
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Literární akce
V roce 2009 uspořádal Skandinávský dům 9 literárních akcí. Jsme velmi potěšeni, že se nám
podařilo návštěvníkům Skandinávského domu osobně představit 12 zahran ičn ích spisovatelů a
literárn ích teoretiků. Na velké části akcí jsme spolupracovali s katedrou skandinavistiky a
finštiny na Karlově univerzitě v Praze, katedrou norštiny na Masarykov ě univerzitě v Brně, a také
s českými přek ladateli a nak ladatelstvími. A kce se konaly Café N ordica, v Českém centru Praha,
v Městské knihovně v Praze či v kulturním centru Starý Pivov ar v Brně.
Divácky nejúspěš nější byla přednáška švédského literárního vědce Kenn etha Erikssona o
Vikinzích a jejich náboženství a k ultuře. Největší a nejvýznamnější literární akcí byl jednodenní
festival pobaltské literatury Baltfest, na kterém se představili tři součastní spisov atelé z Litv y,
Lotyšska a Estonska. Severští s pisovatelé z N orska, Dánska, Švédska a Finska se osobně představili
na literárních s etkáních v Café Nordica konaných při příležitosti S věta knihy 2009 .

Norská sp isov at elka Hanne Ør st avik s př ekladatelkou Kar olí nou St ehlí kov ou na liter ár ním
set kání př i př íleži t osti Sv ěta kni hy 2009. Foto: S D

Spisovat elé Ar v o V alt on, K ęst utis Navakas a Li āna Langa s mod er átor kou Li ndou
Püssa na festiv alu p ob altské lit er at ury Baltfest 2009. Foto: SD
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Literární akce
P řehled liter árních akcí:
9. únor
PŘ EDNÁ ŠKA
Vikingové – n ejen n elítostní válečn íci
Přednášející: Kenneth Eriksson, švédský učitel a literární vědec
T lumočila:
Linda Kaprová
Místo konání: České centrum Praha, R ytířská 31, Praha 1
Počet návštěvníků: 70.
12. únor
PŘ EDNÁ ŠKA
Sámové – historie a ku ltu ra, Sámové – národ b ez osudu
Přednášející: Mgr. Michal Kovář
Místo konání: ZŠ Klimentská, Klimentská 34, Praha 1
Stejná přednáška proběhla 22.4. v Brně, v Kulturním centru Starý Pivovar, Božetěchova 1
Počet návštěvníků: 30.
15. květen
SETKÁNÍ SE SPISOVAT ELI
Setkán í se s everskými hosty Světa knihy 20 09 a překlad ateli severské literatury
H osté:
Gretelis e Holm, dánská spisovatelka
Helene Uri, norská spisovatelka
Hanne Ørstavik, norská spisovatelka
Steve S em-Sandberg, švédsk ý spisovatel
Jarka Vrbová, přek ladatelk a z norštiny
Helena Březinová, přek ladatelka z dánš tiny
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Helena Stiessová, tlumočnice a přek ladatelk a ze švédštiny
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 55.
16. květen
SETKÁNÍ SE SPISOVAT ELEM
Čas v P raze – Životy a vzpomín ky, s etkán í s P etrim Tamminenem
H osté:
Petri Tamminen, finský spisovatel
Vladimír Piskoř, přek ladatel z finštiny
Lenka Fárová, tlumočnice a překladatelka z finš tiny
Aleš Vrzák, herec
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 35.
10. června
PŘ EDNÁ ŠKA A BESEDA
Tove Jan sson a její svět s křítků Mu mínků
Přednášející: Prof. Boel Westin, Stock holmská univerzita
Místo konání: Městská knihov na v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Počet návštěvníků: 50.
7. října
PŘ EDNÁ ŠKA, KŘ EST KNIHY
Sámský kulturní več er
Přednášející: Prof. Harald Gaski, profesor sámské literatury na Univerzitě v T romsø
H osté:
Lena Gaup, sámská pěvkyně joiku
Mgr. Michal Kovář, FF M U v Brně
Mgr. Vendula H ingarová, FF UK v Praze
Mgr. Alexandra Hubáčk ová, PF UP v Olomouci
Místo konání: Café Nordica, Zlatnická 10, Praha 1
Počet návštěvníků: 60.
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Literární akce
23. října
LITERÁRNÍ FEST IVA L
Baltfes t2009 – Festival p ob altské literatury a filmu
H osté:
Liāna L ang a, lotyšská spisovatelka
Kęstutis Navakas, litevský spisovatel
Arvo Valton, estonsk ý spisovatel
Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil., Ústav jazyk ovědy a baltistik y FF MU
Mgr. Pavel Štoll, Katedra baltistik y ÚSVS FF U K
Mgr. Josef Miškovský, externista FF U K, prův odce
Mgr. Dagmar Váňová, přek ladatelka z litevštiny
PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Igor Vítek, Ústav jazykovědy a baltistiky FF M U
Linda Püssa, lektorka estonštiny na FF MU
Jonatan T omeš, přek ladatel a tlumočník z estonštiny
Petr T lustý, herec z brněnského Buranteatr
Místo konání: Městská knihov na v Praze, Malý sál, Mariánské nám. 1, Praha 1
Počet návštěvníků: 70.
4. listopadu
SETKÁNÍ SE SPISOVAT ELEM
Beseda s norským spisovatelem Bjarte Breiteigem
H osté:
Bjarte Breiteig, norsk ý spisov atel
Šabata, nakladatelství Doplněk
Moderovala:
Eva Lavrík ová, studentka norštiny na FF MU
T lumočila:
Tereza Blatná, studentka norštiny na FF M U
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 40.
4. listopadu
BESEDA
Beseda o nových českých p řekladech Erlen da Loea
H osté:
Kateřina Krištůfková, přek ladatelka z norštiny
Daniela Zounková, přek ladatelka z norštiny
Adam Kubát, nakladatelství Vak át
Moderovala:
Karolína Stehlíková, překladatelka z norštiny
Místo konání: Kulturní centrum Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
Počet návštěvníků: 35.

Př ekladat elky K at eř ina Kr išt ůfková, Daniela Z ounkov á a Kar olí na Stehlíková
na besed ě o nor ském spisovat eli Er lend u Loeovi v Br ně. Fot o: SD
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Severský filmový klub
Občanské sdružení Skandinávsk ý dům pořádá již od svého vzniku (12/2005) pravidelné projek ce
severských filmů. T y se konaly nejprv e v učebně v pronajatých prostorách ve Zlatnick é ulici,
poté v kině Oko na Praze 7 a v roce 2009 se přesunuly do komornějšího prostoru kina Atlas
v Praze 8 . Velká část projekcí proběhla tak é v b rn ěn ském kině Art a vybrané filmy byly navíc
promítnuty v Bohumín ě v rámci Sev erské filmové noci.
Skandinávský dům promítá veškeré filmy z D VD. Předpokladem je písemné povolení zahrani čního
producenta. Přehlídk a se soustředí na kvalitní nedistribu čn í severs ké filmy, s e kterými se diváci
mohli v minulosti setkat jen výjimečně, v rám ci filmových festivalů. Film y jsou promítány
v původním znění s českými titu lky. Některé filmy jsou navíc doplněny o speciální titulk y pro
neslyšící.
Během roku 2009 představil Skandinávský dům celkem 32 filmů, návštěvnost se pohybovala mezi
30 a 80 divák y. Filmy byly nejprv e promítány každé druhé (sudé) úterý v měsíci s výjimkou
dvouměsíčních letních prázdnin. Na podzim roku 2009 se podoba projekcí změnila na čtyři
minifestivaly.

Ukáz ky pr op agačníc h p lakát ů na podzimní a zimní př ehlídky sever ský c h f i lm ů.

Pr ažské kino At las a br něnské ki no Art. Fot o: kinoat las.c z, kinoar tbr no.c z
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Severský filmový klub
P řehled filmů:
Pražské projek ce:
13.1. N ová země/Det nya landet (SE, drama, Geir Hansteen Jorgensen, 2000, 137 minut)
20.1. U prostřed noci/M idt om natten (DK, drama, Erik Balling, 1984, 126 min)
21.1. Vycházka pod dozorem/L edsaget udgang (DK, drama, Erik C lausen, 2007, 90 min)
27.1. Plamen a Citrón/Flammen & Citronen (DK, drama/thriller, O le Christian Madsen, 2008, 130
minut)
10.2. I diot/Bázo (NO/DK, Lars-Göran Pettersson, 2003, 89 minut)
19.2. Skag errak (DA/SE/GB/NO, komedie, Søren Krag h-Jacobsen, 2003, 104 min)
24.2. Ř eka/Joki (FI, drama Jarmo Lampela, 2001, 104 minut)
10.3. Středoškolský profesor Pedersen/Gymnas lærer Pedersen (NO, drama, Hans Petter M oland,
2006, 123 min.)
24.3. M ladá léta - Erik Nietzs che - část první/D e unge år (DK, drama, Jacob Thuesen, 2007, 91
min.)
7.4. Astrópía - Změň pravidla hry/Dorks & Damsels (IS, komedie, Gunnar B. Gudmundsson, 2007,
92 min.)
14.4. N ynne (DA, komedie, Jonas Elmer, 2005, 92 min)
21.4. Darling (SE, drama, Johan Kling, 2007, 90 min.)
7.5. Zabití/Dråbet (DK, drama, Per Fly, 2005, 103 min.)
21.5. H awaii, Oslo (NO, drama, Erik Poppe, 2004, 125 min.)
28.5. Žádné slzy/Inga tårar (SE, drama, H åkan Bjerking, 2006, 85 min.)
4.6. Veðramót (IS, drama , Guðný Halldórsdóttir, 2007, 104 min.)
9.6. Stela si bere dovolenou (Stella í orflofi, IS, komedie, Þórhildur Þorleifsdóttir, 1986, 84min)
16.6. M usíme zvítězit (Drømmen, drama, DK, Niels A rden Oplev, 2006, 105min.)
21.9. Drobné nehody (Små ulykker, drama, DK, Annette K. Olesen, 2002, 109 min)
22.9. 1:1 (drama, DK, A nnette K. Olesen, 2006, 90 min)
23.9. Doma je doma (H jemve, k omedie, D K, Lone Scherfig, 2007, 97 min)
5.10. U chvácen ženou (Tatt av kvinnen, romantická komedie, NO, Petter Næss, 2007, 90 min)
6.10. S polečně (T illsammans, k omedie/drama, SE, L ukas Moodysson, 2000, 106 min)
8.10. R ozhýbej to! (En kort en lang, romantická k omedie, DK, H ella Joof, 2001, 98 min)
13.11. Amatéři (A matørene, komedie/drama, NO, Pål S letaune, 2001, 88 min)
14.11. Anton (rodinný/drama, DK, Aage R ais-Nordentoft, 1996, 80 min)
15.11. Sódóma, R eyk javík (Sódóma R eykjavík, k omedie, IS, Óskar Jónasson, 1992, 78 min)
16.11. Bílá noc (H vid nat, drama, DK, Jannik Johansen, 2007, 100 min)
11.12. Dís (komedie, IS, Silja H auksdóttir, 2004, 82 min)
12.12. Báječný den na pláži (Den store badedag, rodinný, DK, Stellan Olsson, 1991, 100 min)
13.12. Poslední viking (Den sidste viking, akční drama, DK/SE/EST , Jesper W. Nielsen, 1997, 88
min)
14.12. Drsný holk y (R åzone, drama, DK, Christian E. Christiansen, 2006, 93 min)
Brněnské projekce:
13.1. N ová země/Det nya landet (SE, drama, Geir Hansteen Jorgensen, 2000, 137 minut)
27.1. Plamen a Citrón/ Flammen & Citronen (D K, drama/thriller O le Christian Madsen, 2008, 130
minut)
10.2. I diot/Bázo (NO/DK, Lars-Göran Pettersson, 2003, 89 minut)
24.2. Ř eka /Joki (FI, drama Jarmo L ampela, 2001, 104 minut)
10.3. Středoškolský profesor Pedersen/Gymnas lærer Pedersen (NO, drama, Hans Petter M oland,
2006, 123 min.)
25.3. Skag errak (DA/SE/GB/NO, komedie, Søren Krag h-Jacobsen, 2003, 104 min)
26.3. N ynne (DA, komedie, Jonas Elmer, 2005, 92 min)
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Severský filmový klub
5.4. Mladá léta - Erik Nietzsche - část první/De unge år (D K, drama, Jacob T huesen, 2007, 91
min.)
11.4. A strópía - Změň pravidla hry/Dorks & Damsels (IS, komedie, Gunnar B. Gudmundsson, 2007,
92 min.)
12.4. Darling (SE, drama, Johan Kling, 2007, 90 min.)
13.4. N ová země/Det nya landet (SE, drama, Geir Hansteen Jorgensen, 2000, 137 minut)
19.5. Zabití/Dråbet (DK, drama, Per Fly, 2005, 103 min.)
26.5. H awaii, Oslo (NO, drama, Erik Poppe, 2004, 125 min.)
2.6. Žádné s lzy/I nga tårar (S E, drama, Håkan Bjerking, 2006, 85 min.)
8.6. Stela si bere dovolenou (Stella í orflofi, IS, komedie, Þórhildur Þorleifsdóttir, 1986, 84min)
9.6. Veðramót (IS, drama , Guðný Halldórsdóttir, 2007, 104 min.)
16.6. M usíme zvítězit (Drømmen, drama, DK, Niels A rden Oplev, 2006, 105min.)
21.9. Drobné nehody (Små ulykker, drama, DK, Annette K. Olesen, 2002, 109 min)
21.9. 1:1 (drama, DK, A nnette K. Olesen, 2006, 90 min)
22.9. Dís (komedie, IS, Silja Hauksdóttir, 2004, 82 min)
22.9. S polečně (T illsammans, k omedie/drama, SE, L ukas Moodysson, 2000, 106 min)
23.9. R ozhýbej to! (En kort en lang, romantická k omedie, DK, Hella Joof, 2001, 98 min)
23.9. Báječný den na pláži (Den store badedag, rodinný, DK, Stellan Olsson, 1991, 100 min)
16.11. Drsný holk y (R åzone, drama, DK, Christian E. Christiansen, 2006, 93 min)
16.11. Doma je doma (Hjemve, komedie, DK, Lone S cherfig, 2007, 97 min)
17.11. Bílá noc (H vid nat, drama, DK, Jannik Johansen, 2007, 100 min)
17.11. Sódóma, R eyk javík (Sódóma R eykjavík, k omedie, IS, Óskar Jónasson, 1992, 78 min)
18.11. Uchvácen ženou (T att av kvinnen, romant. komedie, NO, Petter Næss, 2007, 90 min)
18.11. Amatéři (A matørene, komedie/drama, NO, Pål S letaune, 2001, 88 min)

Ukáz ka z fi lmu Idi ot /B áz o (NO/DK, Lar s-G öran P ett er sson, 2003)

Ukázka z film u Skager r ak ( DA/SE/GB /NO, kom edi e, S ør en Kr aghJac obsen, 2003, 104 mi n)
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Knihovna Skandinávského domu

Knihovna Skan din ávského d omu vznik la na konci roku 2006 a zaevidov ána na MKČR byla v únoru
2007. Zájem o její služby v současné době velmi narostl, zejména dík y v České republice
unikátnímu k nihovnímu fondu. Knihovna Skandinávského domu je jedinou k nihovnou v ČR, která
návštěv níkům nabízí velké množství krás né literatury v severských jazycích a literaturu o
severských zemích (zejména o jejich kultuře, dějinách a jazycích). Jedinečný je také fond
přek ladů severské literatury do češtiny. Díky speciálnímu k nihovnímu fondu a informačním
službám týkajících se zemí evropského S everu k nihovnu vyhledává mnoho studentů, v Čechách
žijících Seveřanů i zájemců o severské země.
Knihovní fond v současné době čítá přes 3300 knihovních jedn otek a díky vnitrostátní
i zahraniční spolupráci s knihovnami a nak ladatelstvími se velmi rychle rozšiřuje a nabídka
oslovuje čím dál více čtenářů. Všechny svazk y knihovny jsou evidovány v elektronickém
kn ihovním systému Clavius, jehož pořízení umožnil grant M inisterstva kultury ČR . Automatizace
knihovny poskytuje návštěvníkům pohodlný přís tup k e s lužbám knihovny.
Knihovna Skandinávského domu má vlastní sekci na webov ých stánkách Skandinávského domu,
o.s., na níž jsou ke stažení k dispozici aktualizované seznamy k nihovního fondu a informace o
nových přírůstcích do knihovny. V s ekci kulturní servis upozorňují pracovníci knihovny na nové
přek lady severské beletrie do češtiny.

P ROSTORY KNIHOVNY
Během rok u 2009 došlo k dvojímu stěhování knihovny Skandinávského domu. V únoru jsme museli
opustit místnosti ve Zlatnick é ulici 10, které nám pronajímala společnost CoDan, a přestěhovat
se do provizorních prostor v býv além hotelu Septimus v Košické ulici 20, v Praze - Vršovicích.
Během jara jsme hledali nové vyhovující místo pro kancelář a knihovnu Skandinávského domu a
podařilo s e na dobu neurčitou získat místnosti od Prahy 6 na ulici Dejvická 3.
Kvůli dvěma dlouhodobým uzavírkám knihov ny způsobeným stěhováním se celoročně snížil počet
návštěv k nihovny i celkov ý počet výpůjček. V souvislosti s definitivním otevřením nových prostor
na podzim loňského roku ale oček áváme v roce 2010 opět zv ýšení.
Prostory v Dejvické 3, Praha 6, jsou pronajaty od M ěstské části Praha 6. Knihovna má jednu
samostatnou místnost, část fondů odborné literatury je v přilehlé v chodové místnosti. Chráněný
fond, M C, CD a DVD jsou umístěny v kanceláři, kde se nacházejí také 3 PC. M ísto určené knihov ně
je dostačující. Studijní místa pro prezenční v ýpůjčky jsou v k anceláři.
Knihovna v s oučasné době disponuje 3 PC, z nichž jeden je přístupný veřejnosti.
ROZŠIŘOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2009
Knihovní fond se v uplynulém roce rozšiřoval zejména díky darům institucí i fyzick ých osob.
Z periodik nabízela knihovna čtenářům norské noviny Morgenbladet, Klar T ale, finsk ý deník
H elsingin Sanomat a český časopis Severské listy.
SP OLUPRÁCE S IN STITUCEMI V ČR
V průběhu roku pravidelně kontaktujeme česká nak ladatelství o recenzní výtisky nově
vycházejících s everských titulů. Výměnou za knihy uv eřejňujeme anotace na našich webových
stránkách v s ekci Kulturní servis – Nové knihy.
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Knihovna Skandinávského domu
M EZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Knihovna Skandinávského domu k ontak tovala během roku 2009 několik desítek institucí
(nak ladatels tví, k nihovny, kulturní instituty) působících v zemích evropsk ého Severu. R ealizována
je zejména formou knižních darů. Významně tak é spolupracujeme s v elvys lanectvími severských
a pobaltských zemí v ČR. Ke konci roku 2009 jsme začali v rámci knihovny budovat archiv leták ů.
Jeho fondy doplňujeme dary od s eversk ých cestov ních k anceláří a informačních center.
STATISTICKÉ ÚDAJE
KNIHOVNÍ JEDN OTKY
Počet k nihovních jednotek celk em
Knihy
Periodika
DVD a VHS
CD a MC
Dlouhodobé zápůjčky
Úbytky knihovních jednotek za rok
Počet druhů odebíraných periodik

Celk em k 31.12.2009
3366
3291
202
115
196
64
0
4

Přírůstky za rok 2009
1 536
1536
112
80
150
64
-

UŽIVATELÉ A VÝP ŮJČKY
Počet registrovaných uživatelů
Počet registrovaných výpůjček

Celk em k 31.12.2008
206
1210

Nové registrace v r. 2009
56
459

DATABÁZE
Počet v knihovně užívaných databází
Zpřístupněné databází online
Zpřístupněné databáze na PC

počet, typ, umístění
1 knihovní systém Clavius
tabulka Ex cel na www.skandinavskydum.cz
1 počítač pro uživatele, s ystém Clavius, k nihovna

Kni hov na Skandi náv ského d om u. Fot o: S D
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Zajištění propagace a publicity
W EBOVÉ STRÁNKY
Internetov ý portál Skandinávského domu je nejdůležitějším nástrojem propagace kulturních ak cí
sdružení, posk ytování informací a osvětové činnosti Skandinávského domu, neboť je pravidelně
aktualizován a přináší obsáhlý tematick ý i chronologick ý přehled všech kulturních aktivit v Česku
spojených se zeměmi evropského Severu.
Na jaře roku 2009 bylo představeno nové logo Skandinávského domu. Následně bylo tedy nutné
odstranit z vešk eré w ebové prezentace sdružení logo staré a nahradit ho novým.
Na podzim rok u 2009 došlo v rámci zkvalitnění a aktualizace webového portálu ke spuštění
n ového atraktivn ějšíh o vzhledu internetov ých stránek. Byla v ytv ořena nová hlavička webu a
přehlednější menu a zaveden jednotný grafick ý styl psaní článků. Na hlavní stránce w ebu jsou i
nadále umísťovány anotace kulturních ak cí pořádaných Skandinávským domem a jeho partnery,
nejzajímavější akce jiných organizátorů a je zde tak é přehledný k alendář událostí.
N ové men u obsahuje odkaz na diskuzní fórum Skandinávského domu, informace o sdružení a o
jeho knihovně, odkazuje na zajímavé a užitečné internetové stránk y, přináší nabídk u rek lamních
služeb a novinku na webu – přehled článk ů z českého tisku, které se věnují událostem
v severských zemích. A však menu s louží především jako rozcestník pro kulturní s ervis, službu,
která informuje o nejrůznějších kulturních aktivitách spojených se zeměmi evropsk ého Severu (o
akcích, které pořádá sdružení, o nových knihách seversk ých autorů, sev erských hrách v českých
divadlech, koncertech sev ersk ých hudebníků, o televizních, filmov ých a rozhlasov ých pořadech
věnovaných Severu, výstavách s everských umělců, o přednáškách, festivalech a jiných akcích).
Na portálu proběhlo v roce 2009 i několik soutěží. Jednalo se o tradiční filmov é soutěže o
vstupenky na filmové projek ce, hudební soutěž o vstupenky na koncert, literární soutěž o k nihy,
amatérská fotografická soutěž na téma „Podoby islandské vody“, vědomostní soutěž o vstupenky
na festival Baltfest a o DVD. Pro příznivce Skandinávského domu a jeho spřátelené weby, jejichž
počet neustále roste, byly vytvořeny čtyři verze bannerů, které jsou volně ke s tažení.
I v roce 2009 fungovala anglická verze portálu, k de byly ve stejném množství a se stejnou
pravidelností zv eřejňovány a ak tualizovány překlady relevantních článk ů z česk é verze.
W ebové stránky Skandinávského domu zaznamenaly v kalendářním roce 2009 nárůst počtu
unikátn ích návštěv n a 92 541 , průměrná denní návštěvnost se zv ýšila na 254 un ikátních
n ávštěv. I v roce 2010 očekáváme nárůst, což mohou naznačovat čís la návštěvnosti z listopadu
2009, kdy si stránk y za celý měsíc prohlédlo 9980 unikátních návštěvník ů, což znamená 333
různých návštěvníků denně.

Web ov ý port ál v nov ém.
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Zajištění propagace a publicity
ELEKTRONICKÉ A TIŠTĚN É P ROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Skandinávský dům rozesílá pravidelně elektronické news lettery a pozvánk y, které v roce 2009
odebíralo asi 1 000 lidí. K odebírání se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách
Skandinávského domu. Vedle elektronických news letterů vydával Skandinávský dům také tištěné
dvouměsíční programy a plakáty a samostatné pozvánk y na většinu ak cí. T ištěné propagační
materiály jsou rozesílány poštou ambasádám seversk ých zemí a sponzorům a partnerům
Skandinávského domu. Tyto materiály js ou dále distribuov ány do škol, kaváren a spřátelených
kulturních zařízení a rozdávány na všech akcích Skandinávského domu.
P ROPAGACE V MÉDIÍCH
Skandinávský dům propag oval v roce 2009 své aktivity formou inzerátů v Přehledu kulturních
pořadů Pražské informační s lužby, v měsíčníku Česká kultura agentury T ES, v kulturním a
informačním měsíčníku Co kdy v Praze a ve volně distribuov aných publikacích Žlutý (Student
A gency), Houser a Metropolis. Pozvánky či reportáže z významnějších událostí organizovaných
Skandinávským domem uveřejnila také něk terá v ýznamná česká periodika (před. Mladá Fronta
DNES, Lidové noviny, Právo, Reflex a kulturní týdeník A2) a rádiové stanice (Český rozhlas
R adiožurnál, Leonardo, R ádio Beat a R ádio 1).

Ukáz ka ti št ěnýc h pr op agační c h m at eriálů.
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Lidé ve Skandinávském domě
K 31.12.2009 mělo občanské sdružení Skandinávsk ý dům celk em 2 37 člen ů včetně 3 právnick ých
osob (firmy).
Výkonn ý výbor sd ru žení tvořili 3 členové:
-

M ichal Švec (předseda)
Lenka Bazinkov á (místopředs edkyně)
H elena Benýšková

Kontrolní komisi zastupovali 3 členové:
–
–
–

Jana Jakšová (předsedk yně)
Sylva Bajerová
T omáš Bazinek

Na činnosti Skandinávského domu se dále ak tivně podíleli: L ukáš Košner, Iva Doušová, Linda
Šperlová, Kateřina Marečková, L ucie Benešová, Eva U ngermannová, Ondřej Buddeus, Jitka
Jindřišková, Karolína Stehlíková, M artina Kašparová, T áňa Hušková, Tereza Blatná, Tamara
Kováčová a Petra Volfová Kučerová.

Na valné hromadě dne 4.11.2009 bylo zvoleno nové vedení Skandinávského domu ve složení:
Výkonn ý výbor:
-

M ichal Švec (předseda), vedoucí projektu Literární akce, vedoucí finské sekce
Iva Doušová (místopředsedkyně), webredaktorka, PR , vedoucí pobaltské sekce
Lukáš Košner, vedoucí projek tu Výstavy, přednášky a literární akce, vedoucí norské sek ce
Jitka Jindřišková, vedoucí brněnsk é pobočky
T ereza Blatná, asistentka brněnské pobočky
H elena Benýšková

Kontrolní komise:
-

M ichael S tanovský
Kateřina Marečková
Sylva Bajerová

Dalšími sp olup racovníky Skandinávského domu jsou:
-

M artina Kašparová, v edoucí projektu Knihovna, vedoucí švédsk é sekce
T áňa H ušková, fundraising, vedoucí dánsk é sek ce
Linda Šperlová, grafi čka
Petra Volfová Kučerová, účetní
M ichal Holý, webmaster
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Hospodaření Skandinávského domu
V roce 2009 n aši činnost fin an čn ě podpořily:
P rovozní dotac e: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy
Dar: Velvys lanectví Norského království v ČR , Velvyslanectví Dánského království v ČR,
Velvyslanectví Švédského království v ČR, Velvyslanectví Finské republik y v ČR
Sp on zorin g: Novasol, Exxon M obil, Národní agentura pro evropské v zdělávací programy, Euro
A larm
Člen ství: Exx on M obil, Novasol, Ernst & Young
P rostor y na pořádán í akcí p os kytly:
P raha: Café Nordica, Městská knihovna, kino Atlas, Studio Paměť, ZŠ Klimentská, Galerie
Scarabeus, České centrum, Maďarský k ulturní institut
Brno: Brněnské k ulturní centrum - kino Art, Kulturní centrum Starý Pivovar
F ormou věcných darů přisp ěli:
Ubytován í: Hotel IBIS
Knihy, noviny a čas op isy: Velvys lanectví Dánského království, Velvys lanectví Finské republik y,
Velvyslanectví Norského království, Velvyslanectví Švédkého království, nadace NORLA, Aalborg
bibliotekerne, Frederikssund Bibliotekerne, Greve Bibliotek, Helsingin Kaupunginkirjas to,
H erning Bibliotek erne, Stadsbibliotek et i Lyngby, Svenska institutet, Books from Lithuania,
Pirkanmaan taidetoimikunta, nakladatelství Cappelen, A lbatros, A lvheim & Eide, Baronet,
Casablanca, Cicero, Česk ý klub, Doplněk, Dybbuk, Gyldendal, Euromedia, Heinesen, Hejkal,
H ost, Jota, Kalich, Kniha Zlín, LEDA, Libri, Lidové noviny, Metafora, Mladá fronta, MOTTO,
Norstedts, Pistorius & Olšanská, Portál, Prometheus, Slovart, T iden, T eos, Tympanum, Vak át,
Volvox Globator, České g eologick á služba, Divadelní ús tav, Severská společnost, CoDan A gentura
a řada souk romých dárců. Dlouhodobou výpůjčku poskytli Klub is landských fanatiků, Ladis lav
Sodomek a Valerie Zvarová.
M ed iální partn eři:
R adio 1, Radio Wave, iLiteratura, S everské listy, A 2, Norg e.cz, Tvoje k nížky, S tudent Agency,
H ouser, M etropolis
Další p artneři:
Velvyslanectví pobaltsk ých s tátů, Klub is landských fanatiků, Kubb k lub ČR, Švandovo divadlo na
Smíchově, Svět knihy Praha, U niverzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Kulturní
rada Jižního Sava, Estonský institut, Lotyšský institut, Books from Lithuania, Kulturní rada kraje
Pirkanmaa, A FS M ezikulturní prog ramy, Knižní k lub městské knihovny, Febiofes t

P řehled hospodařen í v roce 2009
Výnosy
Prodej služeb
Prodej zboží
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Úrok y a k urzov é zisky
Jiné os tatní výnosy
Výnosy celkem

Kč
244 904
55 324
141 150
36 400
394 055
950
808
873 591

Náklady
Spotřeba materiálu
Nákup zboží
Náklady na reprezentaci
Cestovné
Smlouvy o dílo a ostatní služby
Mzdové nák lady(DPP)
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetk u
Náklady celkem

Kč
106 372
15 938
9 806
900
606 115
142 648
703
4 619
7 637
8 725
903 463

Výsled ek hosp odaření po zd an ěn í: -29 873 Kč
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