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Výroční zpráva za rok 2010

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  zemí 
evropského Severu a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacování 
mezi Čechy a Seveřany. 

Děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům, partnerům a členům za přízeň a podporu, 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, představují aktivity Skandinávského domu jedinou možnost, jak 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, hudebních představení, filmových promítání, provoz knihovny a poskytování informací 
prostřednictvím webových stránek. Tato činnost si klade za cíl podpořit na nevládní úrovni rozvoj 
česko-severských vztahů.

Skandinávský dům se v roce 2010 již plně zabydlel v Dejvicích (Dejvická 3, Praha 6). V předešlém 
roce se dvakrát stěhoval, nejprve ze svého původního sídla ve Zlatnické do Vršovic a následně do 
Dejvic. Sdružení nemá v současné době žádné stálé zaměstnance, činnost zajišťují především 
studenti, dobrovolníci a pomocníci 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,  Masarykovou 
univerzitou,  s  občanskými  sdruženími  Severská  společnost  a  Klub  islandských  fanatiků, 
s nakladatelstvími,  hudebními  scénami,  kiny  a  divadly.  V roce  2010  podpořilo  činnost 
Skandinávského domu Ministerstvo  kultury  ČR,  Městská  část  Praha 6,  Severský  kulturní  fond, 
Velvyslanectví  Estonské  republiky,  Velvyslanectví  Finské  republiky,  Velvyslanectví  Norského 
království a Velvyslanectví Švédského království.

ČINNOST V ROCE 2010

V roce 2010 realizoval Skandinávský dům celou řadu kulturních akcí: přednášky, výstavy, filmová 
promítaní, hudební a literární akce. Největším počinem tohoto roku byl bezesporu první ročník 
festivalu Dny Severu. Oslavili  jsme také první rok činnosti brněnské pobočky, který byl velmi 
úspěšný. Dále jsme uskutečnili nový projekt pořadů o Severu pro seniory. V roce 2010 byl nadále 
rozšiřován  knihovní  fond  a  pokračovala  automatizace  knihovního  fondu.  Informační  web 
http://www.skandinavskydum.cz přinesl  velké  množství  aktuálních  informací  o severských 
akcích konaných v ČR a novinkách spojených s evropským Severem.

Následující výroční zpráva podává přehled všech aktivit Skandinávského domu v roce 2010. Tyto 
aktivity jsou rozděleny tematicky dle typu akce.

Věříme, ze nám zachováte přízeň i v příštích letech a těšíme se na setkání a spolupráci.

V Praze dne 16. 5. 2011

Michal Švec
předseda
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Výstavy

Skandinávský dům uspořádal v roce 2010 celkem 6 výstav tuzemských i zahraničních autorů. 

Výstava fotografií  Vojtěcha Vlka z jarního festivalu v norském Kautokeinu  Sápmi proběhla na 
začátku  roku  2010  jak  v Praze  v Café  Nordica,  tak  v Brně  v kulturním centru  Starý  Pivovar. 
Vystavené fotografie  vznikly  o  Velikonocích  2008,  které  Vojtěch  Vlk  strávil  v  severonorském 
Kautokeinu, a mapují sámské velikonoční zvyky a tradice.

Výstava Eestory byla projektem přátel fotografie studujících na různých vysokých školách v ČR, 
kteří  se zúčastnili  studijního pobytu na univerzitách v Tallinnu. Cílem Eestory bylo seznámit 
návštěvníky s Estonskem, jež je v obecném povědomí stále spojováno s érou Sovětského svazu. 
Výstava se konala v Café Nordica.

Výstava Sápmi v kulturním centru Starý Pivovar, Brno     Foto: SD

Skandinávský  dům spolu  s  občanským sdružením Klub  islandských  fanatiků  vyhlásil  začátkem 
minulého  roku  fotografickou  soutěž  pro  amatéry  na  téma  "islandské  kontrasty".  Soutěže  se 
zúčastnilo  45  autorů,  kteří  zaslali  celkem  217  fotografií.  Z  těchto  snímků  bylo  vybráno  21 
fotografií, které si bylo možné prohlédnout na výstavě Islandské kontrasty v Café Nordica.

V Městské knihovně se uskutečnila výstava švédské dvorní ilustrátorky knih Astrid Lindgrenové 
Ilony Wikland (estonského původu). Ilon Wikland vtiskla podobu nejoblíbenějším postavičkám, 
které Astrid Lindgren stvořila, ať už to byl Karkulín ze střechy nebo děti z Bullerbynu. Výstavu 
pořádal Skandinávský dům ve spolupráci s estonským a švédským velvyslanectvím. Provázel ji 
obrovský zájem médií (deníky, televize) a doplnily workshopy pro děti vedené Ilon Wikland.

Další významnou výstavou byla výstava grafik finské umělkyně Iidy Ojanperä s názvem Fortuna – 
a přece se točí v Café Nordica, která se nesla v duchu „věř svým snům a dej štěstí šanci“.
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V rámci festivalu Dny Severu se v galerii multifunkčního prostoru A. M. 180 uskutečnila výstava 
Nature  Spells mladého  norského  umělce  Anderse  Grønliena.  Výstava  ukázala  řadu  tušových 
kreseb  z roku  2010.  Nová  díla  Anderse  Grønliena  směřují  k  abstraktním,  expresivním 
a psychedelickým kompozicím, které vtahují oči návštěvníků do magických kouzel. 

Přehled výstav v roce 2010: 
 
leden - Praha Sápmi - výstava fotografií 
únor-březen - Brno

únor-březen Eestory (jedno Estonsko, šest objektivů) – výstava fotografií 

duben–květen Iida Ojanperä - grafiky 

červen–září Islandské kontrasty – výstava fotografií

srpen–září Ilon Wikland – výstava ilustrací

říjen Anders Grønlien - Nature Spells – výstava grafiky

Ilon Wikland: Děti z Bullerbynu, Městská knihovna v Praze         Foto: SD
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Přednášky a hudební akce

V roce  2010  uspořádal  Skandinávský  dům  12  přednášek  a  hudebních  akcí,  polovina  se 
uskutečnila v Praze a polovina v Brně.

V obou  městech  měli  diváci  příležitost  vyslechnout  cestopisné  povídání  Michala  Švece 
o Orknejích,  ostrovech  za  oceánem  času,  Jiří  Starý  z katedry  germanistiky  FF  UK  poutavě 
provedl  návštěvníky  světem  staroseverské  poezie a  Aleš  Stuchlý  z rádia  Wave  si  pro  své 
představení současné severské alternativní hudby připravil řadu hudebních a audiovizuálních 
ukázek.  Na  tuto  přednášku  pak  navázal  společně  s Janem  Vávrou,  dramaturgem  hudebního 
festivalu STIMUL, na podzim 2010 v Brně dalšími postřehy ze světa severské hudební scény.

Michal Kovář z Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU proslovil přednášku o  starém laponském 
náboženství,  zatímco historik Zdeněk Hojda se ve své brněnské přednášce zaměřil  na  osudy 
židovského  obyvatelstva  ve  Skandinávii,  především  za  druhé  světové  války.  Cestovatelské 
přednášky byly kromě povídání o Orknejích zastoupeny také multimediální masáží o Faerských 
ostrovech Vladimíra Zelenky a přednáškou Jana Suchardy o vnitrozemí Islandu v rámci festivalu 
Dny Severu.

Přednáška Židé ve Skandinávii, historik Zdeněk Hojda a nakladatel Marek Turňa     Foto: SD

Přehled přednášek a hudebních akcí v roce 2010:

13. leden ORKNEJE, OSTROVY ZA OCEÁNEM ČASU
Cestopisná přednáška Michala Švece
Místo konání:   Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

5. únor STARÉ LAPONSKÉ NÁBOŽENSTVÍ
Odborná přednáška Michala Kováře, Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Místo konání:  Literární kavárna Řetězová, Praha 1
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17. březen    SOUČASNÉ TRENDY V SEVERSKÉ ALTERNATIVNÍ HUDBĚ
Hudební přednáška – Aleš Stuchlý, Honza Vávra 
Místo konání:   KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

22. březen EDDICKÁ A SKALDSKÁ POEZIE
Odborná přednáška Jiřího Starého, Ústav germanistiky FF UK
Místo konání: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

20. duben MULTIMEDIÁLNÍ MASÁŽ (FAERSKÉ OSTROVY)
Cestovatelská přednáška Vladimíra Zelenky
Místo konání: Klub K4, Celetná 20, Praha 1

5. květen ORKNEJE, OSTROVY ZA OCEÁNEM ČASU
Cestopisná přednáška Michala Švece 
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

6. květen HUDEBNÍ SÍLA SEVERU
Hudební přednáška Aleše Stuchlého
Místo konání: Klub K4, Celetná 20, Praha 1

14.říjen ISLAND
Cestopisná přednáška Jana Suchardy
Místo konání: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

20. říjen ZKLIDNI TO PO SEVERSKU ANEB KAMENY MLUVÍ!
Hudební přednáška – Aleš Stuchlý, Honza Vávra
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

25. listopad STAROSEVERSKÉ BÁSNICTVÍ DOBY VIKINSKÉ 
Odborná přednáška Jiřího Starého, Ústav germanistiky FF UK
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

9. prosinec ŽIDÉ VE SKANDINÁVII
Odborná přednáška Zdeňka Hojdy, FF UK
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
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Literární akce

V roce 2010 se konalo celkem  11 literárních akcí – přednášek, literárních besed a setkání se 
spisovateli. Přednáška docentky Helsinské univerzity a Finské akademie věd Jaany Toivari-Viitaly 
o  Egypťanu Sinuhetovi se uskutečnila hned třikrát – v Městské knihovně v Praze, v kulturním 
centru Starý Pivovar v Brně a ve Vile Doris v Šumperku. Mika Waltari byl také hlavním tématem 
přednášky  Markéty  Hejkalové.  Eva  Šlesingerová  z Fakulty  sociálních  studií  MU  proslovila 
přednášku o díle norského sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena.

V rámci  festivalu  Dny  Severu  se  uskutečnilo  setkání  překladatelů ze  severských  literatur. 
Karolína Stehlíková moderovala  besedu o švédských detektivních románech, k níž si přizvala 
překladatelku Stiega Larssona a Larse Keplera Azitu Haidarovou. 

Velké oblibě se u diváků těší setkání se spisovateli. V květnu zavítal do Brna estonský spisovatel 
Jaan Kaplinski. Jen o několik dnů později se v Praze u příležitosti festivalu Svět knihy představili 
švédský spisovatel  Mikael Niemi, který přijel prezentovat svou knihu  Muž, který zemřel jako 
losos,  a  finská spisovatelka  Maria Peura,  které  v nakladatelství  Havran  vyšel  v loňském roce 
román  Na  okraji  světla.  V rámci  festivalu  Dny  Severu  přivítala  Praha  dva  známé  severské 
spisovatele – Dána Erlinga Jepsena, který se u nás proslavil coby autor předlohy k filmu Ukrutně 
šťastni,  a  Švéda  Pera  Olova  Enquista,  jenž  se  řadí  mezi  nejoceňovanější  žijící  švédské 
spisovatele.

Jaana Toivari-Viitala: Egypťan Sinuhet očima finské egyptologie, tlumočil Michal Švec     Foto: SD

Přehled literárních akcí v roce 2010: 

24. únor PŘEDNÁŠKA
Mika Waltari – Doba, život a knihy světoznámého spisovatele
Přednášející: Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka z finštiny
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

14. dubna PŘEDNÁŠKA
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Syndrom velkého vlka aneb Na okraj sociální antropologie
Přednášející: Eva Šlesingerová, FSS MU v Brně
Místo konání: KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

12. květen SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Estonský spisovatel Jaan Kaplinski
Místo konání: Kavárna Skleněná louka, Kounicova 23, Brno

15. květen SETKÁNÍ SE SPISOVATELI
Setkání se severskými hosty Světa knihy 2010 - Maria Peura (Finsko) a Mikael Niemi (Švédsko)
Moderovali: Vladimír Piskoř, překladatel z finštiny

Zbyněk Černík, překladadel ze švédštiny
Tlumočili: Lenka Fárová, FF UK v Praze

Jana Holá, tlumočnice ze švédštiny
Místo konání: Klub K4, Celetná 20, Praha 1

18., 25., 26. 5. PŘEDNÁŠKA
Egypťan Sinuhet očima finské egyptologie
Přednášející: doc. Jaana Toivari-Viitala, Univerzita v Helsinkách a Finská akademie věd
Tlumočili: Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka z finštiny (Praha)

Michal Švec, Skandinávský dům (Šumperk, Brno)
Místa konání: 18.5. Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

25.5. Vila Doris, 17 listopadu 2, Šumperk
26.5. KC Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno

5. října  BESEDA
Umění překladu - beseda s překladateli severských literatur
Účinkující: PhDr. František Fröhlich, doc. Helena Kadečková, PhDr. Zbyněk Černík 
Moderoval: doc. Martin Humpál, vedoucí katedry skandinavistiky FF UK 
Místo konání: Klubovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 

7. října  LITERÁRNÍ VEČER
Setkání s dánským spisovatelem Erlingem Jepsenem 
Účinkující: Erling Jepsen 
Moderovala: Helena Březinová Ph.D., překladatelka z dánštiny 
Místo konání: Klubovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 

15. října SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
Setkání se švédským spisovatelem Perem Olovem Enquistem
Účinkující: Per Olov Enquist
Scénické čtení: Pavel Juřica, herec Městských divadel pražských
Moderoval: Zbyněk Černík
Tlumočení: Jana Holá
Místo konání: Městská knihovna v Praze, malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1

3. listopad BESEDA
Beseda o švédských detektivkách s překladatelkou Azitou Haidarovou
Účinkující: Azita Haidarová
Moderovala: Karolína Stehlíková
Místo konání: Starý Pivovar, Božetěchova 1, Brno
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Severský filmový klub 2010

Občanské  sdružení  Skandinávský  dům pořádá  již  od  svého  vzniku  v prosinci  2005  pravidelné 
projekce severských filmů.  Filmy se v roce 2010 přesunuly z velkých kinosálů pražského kina 
Atlas  a  brněnského  kina  Art  do  příjemnějších  menších  prostor  –  na  Filozofickou  fakultu 
Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), do Malého sálu Kina Světozor (Vodičkova 41, 
Praha 1), kinosálu  Maďarského kulturního střediska  (Rytířská 2527, Praha 1),  Kina Evropský 
dům (Jungmannova 24, Praha 1) a filmového klubu brněnského Starého Pivovaru (Božetěchova 1, 
Brno). 

Filmy promítáme z DVD, což znamená nižší náklady i jednodušší logistické a technické zajištění. 
Pokud  to  autorská  práva  dovolují,  necháváme  překládat  titulky  do  češtiny,  a  to  výhradně 
z originálního  severského  jazyka.  Překladatelé  jsou  nejen  znalci  jazyka,  ale  také  severských 
reálií,  takže vzniklé  překlady do češtiny  jsou  velmi  kvalitní.  Snímky  pro  odbornou veřejnost 
uvádíme v původním znění s anglickými titulky. Tím se filmy stávají přístupnými nejen občanům 
se zájmem o severskou kinematografii,  kteří  mluví  česky,  ale  také zájemcům z řad anglicky 
mluvících cizinců. 

Během roku 2010 představil Skandinávský dům celkem 15 filmů (jeden byl promítnut dvakrát), 
které byly uvedeny 5 přednáškami. Průměrná návštěvnost činila ca 40 návštěvníků a pohybovala 
se  od  19  do  65.  Na  všechna  představení  v  rámci  přehlídky  finských  komedií  podle  románů 
finského humoristy Arta Paasilinny a na Filmový večer s H. Ch. Andersenem byly sály obsazeny do 
posledního místa. 
     
Přehled filmů: 

Pražské projekce: 

27. 5., 31. 5. Přehlídka filmů natočených podle knih Knuta Hamsuna (FF UK)
                      Hlad (Sult, 1966)
                      Pan (1955)
                      Hamsun (1966)

15. 6.             Promítání lotyšského filmu Soviet story (FF UK)
                      Soviet story (2008)  

7. 10., 8. 10.   Přehlídka I Finové se umí smát (Kino Světozor)
                      Přednáška překladatelky a spisovatelky Markéty Hejkalové: Arto Paasilinna
                      Zajícův rok (Jäniksen vuosi, 1977)
                      Vlčí léto laponského mlynáře (Ulvova mylläri, 1982)
                      Autobus sebevrahů (Hurmaava joukkoitsemurha, 2000)

22. 11., 23. 11. Přehlídka filmů estonského animátora Priita Pärna (Maďarský institut)
                       Přednáška prof. Jiřího Kubíčka (FAMU): Priit Pärn v kontextu estonské animace
                       Přednáška Iivy Zájedové (Talinnská univerzita): Priit Pärn – krása humorné hry 
                       absurdity 
                       Hotel E (1992)
                       1895 (1995)
                       Noc mrkviček (Porgandite öö, 1998)
                       Karl a Marilyn (Karl ja Marilyn, 2003)
                       Život bez Gabrielly Ferri (Elu ilma Gebriella Ferrita, 2008)
                       Potápěči v dešti (Tuukrid vihmas, 2010)

15. 12.            Filmový večer s Hansem Christianem Andersenem (Kino Evropský dům)
                     Přednáška historika Zdeňka Hojdy o Andersenových cestách do zahraničí
                      Divoké labutě (De vilde svaner, 2009)
                      Viděl jsem tu zemi (Jeg så det land, 2005)
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Brněnské projekce:

4. 10.             Promítání filmu Hlad na motivy románu držitele Nobelovy ceny Knuta 
Hamsuna (Starý Pivovar)

                     Hlad (Sult, 1966) 
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Knihovna Skandinávského domu

Knihovna Skandinávského domu vznikla na konci roku 2006 a v únoru 2007 byla zaevidována na 
MKČR  pod  evidenčním  číslem  6282/2007.  Zájem  o  její  služby  roste,  zejména  díky  v České 
republice  unikátnímu  knihovnímu  fondu.  Koncem  roku  2009  knihovna  našla  své  stálé  místo 
v Dejvicích. V souvislosti s definitivním otevřením nových prostor se stabilizoval počet návštěv 
(214)  i  výpůjček  (519).  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 vyhledávají  studenti,  v Čechách žijící 
Seveřané i ostatní zájemci o severské země.

Knihovní  fond  v současné  době  čítá  přes  3700  knihovních  jednotek a  díky  vnitrostátní 
i zahraniční spolupráci s knihovnami a nakladatelstvími se rychle rozšiřuje a nabídka oslovuje čím 
dál  více  čtenářů.  Všechny svazky knihovny jsou  zkatalogizovány v  elektronickém knihovním 
systému Clavius, jehož pořízení umožnil grant Ministerstva kultury ČR. Automatizace knihovny 
poskytuje návštěvníkům pohodlný přístup ke službám knihovny.

Knihovna Skandinávského domu má vlastní sekci na webových stánkách Skandinávského domu, 
o. s.,  na  níž  jsou  k  dispozici  ke  stažení  pravidelně  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.  Online katalog knihovny se připravuje.

PROSTORY KNIHOVNY
Prostory v Dejvické 3,  Praha 6 jsou pronajaty od Městské části  Praha 6.  Knihovna má jednu 
samostatnou místnost, část fondů odborné literatury je v přilehlé vchodové místnosti. Chráněný 
fond, MC, CD a DVD jsou umístěny v kanceláři, kde se nacházejí také 2 PC, z nichž jeden je 
přístupný veřejnosti. V kanceláři mají návštěvníci k dispozici místo určené ke studiu prezenčních 
výpůjček.

ROZŠIŘOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2010

Knihovní  fond  se  v uplynulém roce  rozšiřoval  zejména  díky  darům institucí  i fyzických  osob. 
Celkem přibylo 368 nových knihovních jednotek, z toho 238 knih a 130 CD a MC.

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V ČR

V průběhu  roku  pravidelně  kontaktujeme  česká  nakladatelství  o  recenzní  výtisky  nově 
vycházejících severských titulů. Výměnou za knihy uveřejňujeme anotace na našich webových 
stránkách v sekci Kulturní servis – Nové knihy.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Knihovna Skandinávského domu kontaktovala během roku 2010 několik institucí (nakladatelství, 
knihovny,  kulturní  instituty)  působících  v zemích  evropského  Severu.  Realizována  je  zejména 
formou knižních darů.  Spolupracujeme také  s velvyslanectvími  severských  a pobaltských zemí 
v ČR.  Ke  konci  roku  2010  jsme  začali  v  rámci  knihovny  budovat  archiv  letáků.  Jeho  fond 
doplňujeme dary od severských cestovních kanceláří a informačních center.
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STATISTICKÉ ÚDAJE

KNIHOVNÍ JEDNOTKY Celkem k 31. 12. 2010 Přírůstky za rok 2010
Počet knihovních jednotek celkem 3734 368
Knihy 3529 238
Periodika 202 0
DVD a VHS 115 0
CD a MC 326 130
Dlouhodobé zápůjčky 64 64
Úbytky knihovních jednotek za rok 0 -
Počet druhů odebíraných periodik 0 -

UŽIVATELÉ A VÝPŮJČKY Celkem k 31. 12. 2010 Nové registrace v r. 2010
Počet registrovaných uživatelů 302 40
Počet registrovaných výpůjček 519 519

DATABÁZE počet, typ, umístění
Počet v knihovně užívaných databází 1 knihovní systém Clavius
Zpřístupněné databází online tabulka Excel na www.skandinavskydum.cz
Zpřístupněné databáze na PC 1 počítač pro uživatele, systém Clavius, knihovna
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Propagace a publicita

WEBOVÉ STRÁNKY

Internetový portál Skandinávského domu je nejdůležitějším nástrojem propagace kulturních akcí 
sdružení, poskytování informací a osvětové činnosti Skandinávského domu, neboť je pravidelně 
aktualizován a přináší obsáhlý tematický i chronologický přehled všech kulturních aktivit v Česku 
spojených se zeměmi evropského Severu.

Na  hlavní  stránce  webu jsou  umísťovány  anotace  kulturních  akcí  pořádaných  Skandinávským 
domem  a  jeho  partnery,  nejzajímavější  akce  jiných  organizátorů  a  je  zde  také  přehledný 
kalendář událostí.

Hlavní strana webu Skandinávského domu www.skandinavskydum.cz     Foto: SD

Menu obsahuje odkaz na diskusní fórum Skandinávského domu a fotogalerii akcí Skandinávského 
domu,  informace  o  sdružení  a  jeho  knihovně,  odkazuje  na  zajímavé  a  užitečné  internetové 
stránky, přináší nabídku reklamních a překladatelských služeb a přehled článků z českého tisku, 
které se věnují událostem v severských zemích. Menu však slouží především jako rozcestník pro 
kulturní  servis,  službu,  která  informuje  o  nejrůznějších  kulturních  aktivitách  spojených  se 
zeměmi  evropského  Severu  (o  akcích,  které  pořádá  sdružení,  o  nových  knihách  severských 
autorů, severských hrách v českých divadlech, koncertech severských hudebníků, o televizních, 
filmových  a  rozhlasových  pořadech  věnovaných  Severu,  výstavách  severských  umělců, 
o přednáškách, festivalech a jiných akcích).

Na portálu proběhla v roce 2010 celá řada soutěží. Jednalo se například o tradiční amatérskou 
fotografickou  soutěž  pořádanou  ve  spolupráci  s Klubem  islandských  fanatiků,  dále  soutěže 
o vstupenky na filmové projekce, hudební soutěže o vstupenky na koncerty, soutěže o vstupenky 
do divadla či soutěže o vstupenky na festival Dny Severu. Pro příznivce Skandinávského domu 
a jeho spřátelené weby, jejichž počet neustále roste, byly vytvořeny čtyři verze bannerů, které 
jsou volně ke stažení.

I  v roce  2010  fungovala  anglická  verze  portálu,  na  níž  byly  pravidelně  zveřejňovány 
a aktualizovány překlady relevantních článků z české verze.
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Webové stránky Skandinávského domu zaznamenaly v kalendářním roce 2010 88 947  unikátních 
návštěv, průměrná měsíční návštěvnost se pohybuje kolem 7 000. 

Od minulého roku má Skandinávský dům i vlastní profil na sociální síti Facebook. Informuje zde 
pravidelně o vlastní činnosti, ale i o všech ostatních kulturních akcích týkajících se evropského 
Severu. Počet přátel této stránky dosáhl na konci roku 2010 počtu 979, ale nadále se zvyšuje.     

Stránka Skandinávského domu na sociální síti Facebook     Foto: SD

ELEKTRONICKÉ A TIŠTĚNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Skandinávský dům pravidelně rozesílá elektronické newslettery a pozvánky, které v roce 2010 
odebíralo  asi  1  000  lidí.  K odebírání  se  zájemci  mohou  přihlásit  na  webových  stránkách 
Skandinávského  domu.  Vedle  elektronických  newsletterů  se  i  nadále  zhotovují  samostatné 
plakáty a letáky na většinu akcí, které jsou dále distribuovány do škol, kaváren a spřátelených 
kulturních zařízení a rozdávány na akcích Skandinávského domu. Nově jsou akce Skandinávského 
domu propagovány také prostřednictvím Facebooku a stránky Zprávy z naší ulice.

PROPAGACE V MÉDIÍCH

Skandinávský dům propagoval v roce 2010 své aktivity formou inzerátů v informačním měsíčníku 
Co  kdy  v Praze a  ve  volně  distribuovaných  publikacích  Žlutý (Student  Agency),  Houser 
a Metropolis.  Pozvánky  či  reportáže  z významnějších  událostí  organizovaných  Skandinávským 
domem  uveřejnila  také  některá  významná  česká  periodika  (především  Mladá  Fronta  DNES, 
Lidové noviny  a kulturní čtrnáctideník  A2) a televizní a rádiové stanice (Česká televize,  Český 
rozhlas Radiožurnál, Radio Wave, Regina a Rádio 1).

16



Lidé ve Skandinávském domě

K 31. 12. 2010 mělo občanské sdružení Skandinávský dům celkem 405 členů včetně 1 právnické 
osoby (firmy).

Výkonný výbor sdružení tvořilo 6 členů: 

- Michal Švec (předseda), vedoucí projektu Literární akce, vedoucí finské sekce
- Iva Doušová (místopředsedkyně), webredaktorka, PR, vedoucí pobaltské sekce
- Lukáš Košner, vedoucí projektu Výstavy, přednášky a literární akce, vedoucí norské sekce
- Jitka Jindřišková, vedoucí brněnské pobočky
- Tereza Blatná, asistentka brněnské pobočky 
- Helena Benýšková

Kontrolní komisi zastupovali 3 členové: 

– Michael Stanovský (předseda)
– Kateřina Marečková 
– Sylva Bajerová

Na činnosti Skandinávského domu se dále aktivně podíleli: Martina Kašparová, Linda Šperlová, 
Michal Holý, Marie Batrlová, Táňa Hušková, Eva Dohnálková, Karolína Stehlíková, Bára Gregorová 
a účetní Petra Volfová Kučerová.

Na valné hromadě dne 13. 12. 2010 bylo zvoleno nové vedení Skandinávského domu ve složení:  

Výkonný výbor: 

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

Kontrolní komise: 

- Michael Stanovský (předseda)
- Kateřina Marečková
- Sylva Bajerová

Dalšími spolupracovníky Skandinávského domu jsou: 

- Iva Doušová, webredaktorka
- Linda Šperlová, grafička
- Zuzana Bartůňková
- Žaneta Floriánová, knihovnice
- Petra Volfová Kučerová, účetní
- Michal Holý, webmaster
- Karolína Stehlíková, Brno
- Bára Gregorová, Brno
- Štěpán Lichorobiec, Brno
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Hospodaření Skandinávského domu

V roce 2010 naši činnost finančně podpořily: 
Granty a dotace: Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 6, Severský kulturní fond
Dary: Velvyslanectví  Estonské  republiky,  Velvyslanectví  Finské  republiky,  Velvyslanectví 
Norského království, Velvyslanectví Švédského království
Členství: Novasol

Prostory na pořádání akcí poskytly: 
Praha: Café Nordica, Městská knihovna v Praze, kino Světozor, Maďarský kulturní institut, Klub 
K4, A. M. 180, Literární kavárna Řetězová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, kino Evropský 
dům
Brno: Kulturní centrum Starý Pivovar, kavárna Skleněná louka

Mediální partneři: 
Český rozhlas 3 –  Vltava, Radio 1,  Radio Wave, Radio Ethno,  iLiteratura, Severské listy,  A2, 
Norge.cz, Student Agency, Houser, Metropolis, Co kdy v Praze

Další partneři: 
Klub  islandských  fanatiků,  Kubb  klub  ČR,  Švandovo  divadlo  na  Smíchově,  Svět  knihy  Praha, 
Univerzita Karlova v Praze, Estonský institut, Lotyšský institut, Books from Lithuania, Kulturní 
rada kraje Pirkanmaa, AFS Mezikulturní programy, Knižní klub Městské knihovny, Febiofest

Přehled hospodaření v roce 2010

Hospodářský výsledek: 29 697,94 Kč
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Náklady Kč
Spotřeba materiálu 13 427
Nákup knih 12 709
Pronájem kanceláře, energie 84 390,17
Nájem prostor na akce 13 400
Náklady na reprezentaci 3 162
Cestovné, cestovní náklady 23 057
Smlouvy o dílo a ostatní služby 157 030,25
Tisk, inzerce 96 161
Mzdové náklady(DPP) 85 250 
Účetní práce 19 720
Kurzové ztráty 1 643,47
Dary 3 658 
Jiné ostatní náklady 15 518
Spoje (telefon, poštovné) 16 087,44
Bankovní poplatky 5 568,65
Náklady celkem 550 781,98  

Výnosy Kč
Prodej služeb 132 845
Prodej zboží 25 731
Vstupné 22 995
Dary 212 156,75
Členské příspěvky 15 600
Dotace 167 450
Úroky a kurzové zisky 344,2
Jiné ostatní výnosy 3 357,97
Výnosy celkem 580 479,92 
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