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Švédský zápisník GTS …
Jak jsme objevili zemi, do které bychom se rádi vrátili

1/ Rande s Malou mořskou vílou

Tušíte, co mají společného H+M, 

IKEA, Scania či Sony Ericsson? Ti 

mladší asi ano. Nám zkušeněj-

ším ale určitě napoví Björn Borg, 

ABBA, Husqvarna, Volvo, Astrid 

Lindgrenová a její Pipi Dlouhá 

punčocha či Děti z Bullerbynu. 

Samozřejmě ŠVÉDSKO. Většinou 

známe tuhle zemi jen díky hokeji, 

jinak se nám jeví jakoby vzdálená. 

Studenti a učitelé svinenského 

gymnázia se ji v září tohoto roku 

rozhodli prozkoumat trochu více. 

A objevili svět, který se v lecčems 

velmi liší od toho našeho.

Daleká cesta na sever byla 

kostrbatá pouze na českých sil-

nicích. Po hladké německé dál-

nici na Berlín a přístav Rostock 

přelétnete, ani nevíte jak. 

Dvouhodinová plavba trajektem 

přes Baltské moře z hanzovního 

města Rostocku do dánského 

Gedseru je pak pro suchozemce 

příjemným výletem. 

Objevování Švédska ovšem stu-

denti začali prohlídkou dánského 

hlavního města Kodaně. Je při 

cestě a prostě ho nelze minout. 

Kobenhavn, jak zní dánský název 

této metropole, připomíná tro-

chu Benátky. Rozkládá se částeč-

ně na největším dánském ostrově 

Sjaelland a částečně na menším 

ostrově Amager. Město jsme si 

prohlédli nejprve z vyhlídkové 

lodě, která se dokáže proplést 

hlavními kodaňskými kanály. 

Pozor si musíte dát na hlavu, pro-

tože některé mosty a můstky jsou 

proklatě nízké.  Během plavby 

uvidíte většinu kodaňských pa-

mátek. Asi nejpůsobivější je mo-

derní budova kodaňské opery, 

jejíž plochá střecha má rozlohu 

několika fotbalových hřišť. Loďka 

vás zaveze i do několika umělých 

„přístavů“, které zde byly vyhlou-

beny v průběhu minulých staletí. 

Nejznámějším je určitě Nyhavn 

s malebným nábřežím.  V jed-

nom z domů zde kdysi bydlel 

i známý pohádkář Hans Christian 

Andersen. Futuristicky půso-

bí prosklená budova Královské 

knihovny, zvaná Black Diamond 

(Černý diamant). Majestát čiší 

z paláce Christiansborg, kde dnes 

sídlí dánský parlament Folketing.

Už pěšmo jsme se vydali ke krá-

lovskému paláci Amalienborg 

(dánsky Amalienslot), v němž už 

čtyřicet let sídlí dánská královna 

Margrethe II. Královský komplex 

tvoří obrovské osmistranné ná-

městí, obklopené čtyřmi paláci, 

pojmenovanými po dánských 

králích. Je to největší rokokový 

komplex v Dánsku a mnozí jej 

považují za nejkrásnější místo 

Kodaně. Z náměstí je působivý 

pohled na Frederikovu katedrá-

lu (Frederiks Kirke) zvanou též 

Marmorkirken. Její majestátní 

kupole i průčelí hodně připomí-

nají sv. Pavla v Londýně. V Dánsku 

se zhruba 85% obyvatel hlásí k lu-

teránství. Hlavou této dánské pro-

testantské církve je královna.

Procházku po centru Kodaně 

jsme samozřejmě nemohli za-

končit nikde jinde, než u nejzná-

mějšího symbolu tohoto města – 

bronzové sochy Malé mořské víly 

(Lille Havfrue). Připomíná jednu 

z nejslavnějších pohádek H.Ch.

Andersena o mořské víle, která se 

z lásky k mladému princi rozhod-

la stát člověkem. Sochu vytvořil 

v roce 1913 sochař Edvard Eriksen, 

a to na zakázku majitele pivovaru 

Carlsberg Carla Jacobsena, které-

ho možná dojal příběh o nešťast-

né lásce. Podnikatel nechal vílu 

umístit v malém záhybu kodaň-

ského přístavu. Dlouhá desetiletí 

pak byla jen jednou z kodaňských 

soch. Teprve po incidentu z roku 

1964, kdy neznámý vandal při-

pravil sochu o hlavu, se z ní stala 

turistická atrakce. Poškozena byla 

od té doby ještě několikrát. Kdo 

se nevyfotí u Malé mořské víly, 

jako by v Kodani ani nebyl! Fotek 

máme nepočítaně – my jsme tedy 

v Kodani určitě byli! Na upomín-

ku si můžete odvézt i malé sošky 

v různých velikostech, které lze 

platit i v eurech podobně jako 

i jiné turistické předměty (zatím-

co v Paříži vám snědí prodejci 

cpou Eiff elovky pod nos, tak 

tady si můžete sošku víly koupit 

v klidu a dobrovolně).  Jinak zde 

samozřejmě platí dánské koruny. 

Dánsko je sice členem EU, ale ni-

koli eurozóny. Přestože kovové 

dvou- či pětikoruny mají upro-

střed pro nás nezvyklou kulatou 

dírku, neznamená to, že by dán-

ská měna byla děravá a chatrná. 

Ba právě naopak. Drží se lépe než 

ta naše. Vždyť jednu dánskou ko-

runu kupujeme stále za cca 3,50 

českých.

Projíždíte-li Kodaní, určitě vás 

překvapí nebývalé množství kol. 

Z našeho pohledu jsou Dánové 

tak trochu národem cyklistů. 

Kolem hlavních silnic se táhnou 

ani ne cyklostezky, jako spíš malé 

silničky pro cyklisty. Na ulicích 

dánských měst pak jsou pro ko-

laře zvláštní pruhy a také extra 

semafory. Všude stojí kola. Dán 

si ráno dojede ke stanici me-

tra či vlaku a kolo tam nechá. 

Nezamčené. Večer po návratu 

z práce ho tam - světě div se - 

opět najde! Zmůžeme se jen na ti-

chý obdiv a přání, ať jim to ještě 

nějakou dobu vydrží.

V době druhé světové války 

Dánové prokázali, jací jsou kabr-

ňáci. Když chtěli nacisté v roce 

1943 deportovat dánské židy 

do vyhlazovacích táborů, tak se 

jim to trochu nepovedlo. Narazili 

totiž na dánskou slušnost a od-

hodlání. Hnutí odporu dokáza-

lo tehdy zachránit téměř všech 

osm tisíc svých židovských spo-

luobčanů. Pod nosem němec-

kých okupantů je přepravili přes 

Öresundský průliv do neutrálního 

Švédska.

Přes tento průliv zamíříme 

do Švédska i my. Ještě předtím 

ale navštívíme jeden z nejznáměj-

ších světových pivovarů. Uhodli 

jste. V Kodani to může být pouze 

Carlsberg. Dnes je to čtvrtý nej-

větší pivařský koncern na světě 

(větší jsou např. jen Anheuser-

Busch či Heineken), protože 

do sebe pohltil anglický Tetley 

a konkurenční dánský Tuborg. 

Značka Carlsberg tvoří v součas-

nosti jen asi deset procent obratu 

fi rmy – zbytek připadá na lokální 

značky, které Carlsberg vyrábí 

a prodává.  Firmu založil v polovi-

ně 19. stol. dánský podnikatel a fi -

lantrop Jacob Christian Jacobsen. 

Začal tehdy produkovat dánské 

pivo plzeňského typu. V jeho 

šlépějích pak úspěšně pokračo-

val syn Carl. Počátky i vývoj této 

fi rmy připomíná zajímavá mu-

zejní expozice. V ceně vstupen-

ky je pro dospělé i ochutnávka. 

Dvakrát si lze podle libosti vybrat 

z asi deseti nejznámějších druhů, 

které koncern vyrábí. Studenti 

ale mohli ke své velké radosti 

pouze limo. Asi nejzajímavější 

atrakcí muzea je sbírka neote-

vřených pivních lahví z celého 

světa. Početní stav této unikátní 

sbírky se v době naší návštěvy 

zastavil na 21790 láhvích, z toho 

16723 nejrůznějších značek jsme 

si mohli prohlédnout ve speciál-

ních skleněných vitrínách. Mezi 

nimi jsme objevili i řadu známých 

českých piv. Studenti si mohli oči-

chat i různé vonné ingredience, 

které Carlsberg přidává do svých 

moků. Doporučení těch, co pivo 

mohou, je ale následující: raději 

k tomu nečuchejte a soustřeďte 

se na konečný produkt. Člověk 

nemusí konec konců vědět úplně 

všechno. A ještě jedna zajímavost. 

Symbol královské koruny, která 

dnes zdobí značku Carlsberg, asi 

mnozí znají. Málokdo ale ví, že pů-

vodním znakem fi rmy byla dva-

nácticípá dvojitá hvězda a také 

svastika, jež je ve východním ná-

boženství chápána jako symbol 

štěstí.  Dodnes ji lze vidět např. 

ve slavné bráně pivovaru, tvoře-

né dvěma slony. Němečtí nacisté 

ale tomuto symbolu dali i jiný vý-

znam, a tak se s ním fi rma prozíra-

vě rozloučila.

Z Kodaně do Švédska se lze do-

stat v zásadě dvěma způsoby. Buď 

po Öresundském mostě nebo 

Sbírka neotevřených láh-

ví v pivovaru Carlsberg. 

Foto: F. Slípka.

U Malé mořské víly. 

Foto: D. Salcer.

Frederiks Kirke při pohle-

du od Amalienborgu. 

Foto: D. Vašíček.
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Stanou se školní sešity minulostí?
Abychom vysvětlili, o co 

se vlastně jedná, musíme se 

na chvíli vrátit přibližně o necelé 

2 roky zpět. Tehdy 17 letý stu-

dent výpočetní techniky v Praze 

Jakub Rož založil projekt elektro-

nického sešitu s možností sdílení 

poznámek s ostatními studenty 

přes sociální síť Facebook. Zde je 

rozhovor s autorem projektu:

Mobilní verze Školního sešitu 

jsou důležitou součástí, v někte-

rých zemí hrají prim.

Představte nám ve struč-

nosti váš projekt. Proč jste jej 

spouštěli? V jaké fázi se  v sou-

časnosti nachází?

Školní sešit.cz je služba pro 

vedení elektronických sešitů. 

Umožňujeme tedy vytvářet se-

šity, do sešitů přidávat témata 

a do témat již konkrétní hodiny/

lekce, které automaticky číslu-

jeme, dodáváme k nim datum 

vytvoření a řadíme je. Struktura 

sešitu je tedy velmi přehledná.

Hlavní výhodou je sdílení seši-

tů s přáteli na FB. Můžete sešit 

sdílet úplně (více lidí se podílí 

na tvorbě sešitu), sešit pouze vy-

půjčit (read-only) anebo ho zve-

řejnit úplně (pak indexují obsah 

i vyhledávače).

Mezi další funkce přidávající 

komfort patří třeba vyhledává-

ní, chystáme podporu tabletů, 

tisky sešitů, úložiště pro soubory 

atd. Máme HTML5 mobilní verzi 

pro iPhone, iPad a Android te-

lefony, která studentům umož-

ňuje si zápisky prohlížet třeba 

při cestě do školy v autobuse. 

Funguje také bez potřeby připo-

jení k Internetu. V září již budeme 

mít i nativní aplikace pro iPhone 

a iPad.

Jak vás napadlo založit právě 

Školní sešit?

Jelikož jsem sám pořád ještě 

student, tak jsem při nástupu 

na střední školu řešil problém 

se zápisky z hodin. Na střední 

škole používá hodně studentů 

notebooky a na mojí škole ta 

penetrace byla opravdu vyso-

ká. Spolužáci si zapisovali např. 

do Wordu atd., nicméně to mi 

přišlo nevyhovující, protože to 

nepřináší komplexní řešení. Uloží 

to pouze jakousi stránku, soubor, 

a ten si musíte sami někam uložit, 

zálohovat, musíte si zápisky nějak 

přehledně řadit a celkově po pár 

měsících máte po počítači stovky 

souborů, v kterých se nemáte šan-

ci vyznat.

Proto jsem si sám naprogramo-

val úplně jednoduchý systém pro 

ukládání zápisků, který se spolužá-

kům líbil, a já jim ho postupně také 

zpřístupňoval. Nakonec to došlo 

až tak daleko, že jsem si řekl, že by 

bylo dobré z toho udělat veřejnou 

službu, kterou bude moci využívat 

každý student. Proto jsem spolu 

s kamarádem programátorem za-

ložil start-up Školní sešit.cz a tento 

problém se snažíme řešit.

Proč jste zvolili právě toto 

jméno/ značku?

Název vznikl poměrně jednodu-

še, je to velmi pěkná a vše vysti-

hující doména. Název pro anglic-

kou verzi mySchoolNotebook už 

bohužel tak pěkný není, ale hezčí 

domény jsou již obsazeny.

Uvažovali jste o tom, že bys-

te zároveň byli dodavateli ob-

sahu pro zápisníky? Například 

ve spolupráci s vydavateli 

učebnic?

Chceme být dodavatelem obsa-

hu pro studenty. Pro učebnice je 

náš obsah nevhodný, jelikož to 

jsou výpisky konkrétního studen-

ta z konkrétní školy. To se dá ale 

skvěle využít právě pro náš pláno-

vaný obchod se zápisky.

Student bude moci nabídnout 

svůj sešit k prodeji v našem School 

Store, určí cenu a další studenti si 

sešit můžou koupit. Studenty to 

bude motivovat dělat pěkné zá-

pisky, aby je lépe prodali, a stu-

dent, který koupí, dostane pro 

něj relevantní zápisky. Představte 

si, že nastoupíte na novou školu. 

Přijdete k nám do School Store, 

najdete si zápisky od studentů 

stejné školy, od stejného profe-

sora, jenom z minulého ročníku. 

Jinde po Internetu takto relevant-

ní zápisky nenajdete.

Kolik lidí (zaměstnanců) 

v současnosti na projektu 

pracuje?

Momentálně na projektu pracuje 

7 lidí.

Kdo je typický návštěvník 

(zákazník) vašeho webu? Kolik 

návštěvníků mohou vaše služ-

by potenciálně oslovit?

Cca 80 % uživatelů je ve věku 13–

24 let, tedy běžný student. V ČR 

máme 18 000 uživatelů, na glo-

bálním trhu si toto číslo zatím 

netroufneme odhadnout, ale je 

to velké číslo. Studentů používají-

cích notebook ve škole je oprav-

du hodně.

Pro přihlašování je nutné mít 

účet na Facebooku. Ten si ale 

mohou založit pouze osoby 

starší 13 let. Není to pro tako-

vouto službu handicap?

Není, cílíme na střední a vysoké 

školy. Nicméně na základní škole 

je 13 let žákům cca v 7. třídě. V niž-

ších ročnících nepočítáme s pou-

žíváním notebooku při hodině.

Považujete český trh 

za dostatečně velký pro vaši 

službu? Plánujete expanzi 

do zahraničí?

Nepovažujeme, je příliš malý 

a v tuto chvíli má již malý poten-

ciál růstu. Na český trh se již ne-

zaměřujeme a plně pracujeme 

na vývoji globální verze myScho-

olNotebo¬ok.com, která startuje 

v září.

Nedávno jste získali investi-

ci od švýcarského BlackLexu. 

Byla zahraniční expanze 

jednou z nepřekročitelných 

podmínek?

Zahraniční expanze je pro nás pri-

mární cíl momentálně. Nebyla to 

podmínka BlackLex, expanzi jsme 

plánovali od začátku.

Kdo jsou vaši největší konku-

renti u nás a v zahraničí? V čem 

si myslíte, že jste lepší?

Přímého konkurenta nemáme, 

nicméně jsou tu konkurenti 

jako Evernote, Google Docs atd. 

Nicméně to nejsou přímo školní 

systémy, které by vytvářely seši-

ty, v nich témata a do nich uklá-

daly lekce. Navíc lekce číslujeme, 

přikládáme k nim datum a díky 

tomu se v celé knihovně sešitů dá 

rychle vyhledávat.

Google Docs je klasický typ kan-

celářského balíku, který umí vy-

tvořit pouze klasický dokument. 

Tenhle fakt se pozná až při použí-

vání reálně ve škole. Pokud byste 

měl stovky dokumentů v Google 

Docs, asi to nebude moc poho-

dlné. Momentálně ale část po-

tenciálních uživatelů tyto služby 

používá, a proto je musíme pře-

svědčit, že Školní sešit je pro ně 

výhodnější.

Jakým způsobem chcete 

oslovovat nové zákazníky? 

Jaké sociální služby a kanály 

přitom budete využívat?

Celá aplikace je postavená 

na Facebooku, takže primárně 

přes Facebook a přes lokální stu-

dentské magazíny přímo v USA/

UK atd. Také počítáme s šířením 

přes obecná média, denní novi-

ny, které mají velký záběr.

Jakým způsobem chcete vy-

dělávat peníze?

V první řadě je pro nás důležité 

udělat produkt, který bude ma-

sově využíván. Jakmile překro-

číme kritickou hranici uživatelů, 

způsobů monetizace je tam 

poměrně hodně. Již teď v září 

bude mySchoolNotebo¬ok.com 

fungovat na modelu freemium, 

tudíž premium funkce budou 

zpoplatněny symbolickou mě-

síční částkou a free bude „pro 

vyzkoušení“. Další příjem peněz 

je School Store, provize z prode-

je obsahu. Ten plánujeme spustit 

ale až po dosažení většího po-

čtu uživatelů, aby v něm bylo co 

nabízet.

Kde vidíte váš projekt za tři 

roky? Čeho byste rádi dosáhli 

v letošním roce?

Za tři roky bychom rádi byli těsně 

před prodejem celé společnosti. 

Pro letošní rok je cíl spustit glo-

bální verzi a udělat produkt fi -

nančně soběstačný. Následující 

rok bychom rádi službu dostali 

i do dalších zemí jako Brazílie, 

Německo, Španělsko.

Kam se chcete posunout 

a čeho chcete dosáhnout? 

Jak si představujete, že bude 

vypadat? Kolik procent trhu 

bude ovládat?

Chceme vybudovat masový 

produkt, který usnadní práci 

studentům.

Pokud by neexistoval 

Internet, v jaké oblasti byste 

se nejspíš realizovali?

To je těžká otázka… Asi bych se 

realizoval v gastronomii, mám 

rád dobré jídlo.

Jak je na tom celý projekt letos, 

se dozvíte příště.

(zdroj www.lupa.cz) 

 Budova 

Královské opery 

na ostrůvku 

Holmen byla 

otevřena 

v roce 2005.

Foto: F. Slípka.

trajektem z dánského Helsingoru 

do švédského Helsingborgu. Při 

cestě tam jsme použili trajekt, 

který Öresundskou úžinu překo-

ná v jeho nejužším místě zhru-

ba za dvacet minut.  Zdálky nás 

z dánské strany provázely siluety 

Helsingoru a zámku Kronborg, 

kam Shakespeare (ovšem pod 

názvem Elsinor) umístil děj svého 

Hamleta. 

Před námi se rozprostíral 

Skandinávský poloostrov. Byli 

jsme ve Švédsku.

 Pokračování příště.

 Mgr. F. Slípka
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Švédský zápisník GTS …
 Jak jsme objevili zemi, do které bychom se rádi vrátili

 2/ Znovuzrození lodi Vasa

Švédské království je rozlo-

hou zhruba šestkrát větší než 

naše republika. Má však o mi-

lion obyvatel méně. Při cestě 

na sever do 240 km vzdáleného 

Jönköpingu jsme proto neviděli 

skoro žádná městečka či vesnice. 

Jen lesy a lesy. Při hustotě zalid-

nění 30 obyvatel na km2 to ale 

není žádný div. ČR má pro srov-

nání 133 obyvatel na km2! Většina 

Švédů žije jen v několika největ-

ších městech.  Brzy nás upoutala 

nezvyklá dopravní značka „Pozor 

los!“. Dálnice a hlavní silnice jsou 

sice důsledně chráněny ploty, ale 

na vedlejších silnicích můžete to-

hoto čtyřmetrákového tvorečka 

ke své smůle potkat dost často. Je 

to jako narazit do krávy. Los však 

má tenčí nohy a samec i velké 

parohy, takže střet s ním je dale-

ko nebezpečnější. Autobus má 

v tomto případě před autem pře-

ce jen jisté výhody. 

 Do naší základny – penzionu 

Annaberg jsme dorazili až večer. 

Penzion je majetkem CK Scandia 

Czech Tour, která naši exkurzi 

organizovala. Má to své výhody 

- stará se o vás český personál 

a za občerstvení platíte v českých 

korunách. Annaberg se nachází 

u krásného jezera nedaleko malé 

obce Bottnaryd, jen 30 km zá-

padně od Jönköpingu. Této části 

země se historicky říká Smäland. 

Je součástí jižního Švédska zva-

ného Götaland. Střední částí je 

pak historický Svealand a severní 

Norrland. Dnes se však království 

dělí na 21 krajů (län) a 290 okresů 

(kommun), které se jen částečně 

kryjí s historickými provinciemi 

(landskap). Název státu je od-

vozen od germánského kme-

ne Svéů. Švédské pojmenování 

„Sverige“ vzniklo ze „Svea rike“, 

tedy „říše Svéů“.

 Následující den jsme navští-

vili městečko Gränna a ostrov 

Visingsö. Jsou to vyhledávané 

turistické cíle na druhém nej-

větším švédském jezeře Vättern 

(1912 km2), které z rozhledny nad 

Grännou vypadá jako skutečné 

moře. Prohlédli jsme si skanzen 

s historickými domky, jejichž 

střechy pokrývá travnatý porost. 

V Gränně nás pak čekala zajíma-

vá atrakce – obchod s tradiční 

výrobnou sladkých mentolových 

špalků „polkagrís“, jimiž je měs-

tečko proslaveno. Mají buď podo-

bu hůlek nebo lízátek. Ty opravdu 

tradiční jsou červenobílé.  Mladík 

ve švédském hokejovém dresu 

nám vysvětlil proces výroby, na-

čež jsme krámek trochu vyplenili 

– samozřejmě jen s pomocí eur 

a švédských korun. Naši studenti 

z výkladu průvodce záhy zjistili, 

že mají oproti švédským dětem 

podstatnou výhodu. Těm totiž 

rodiče povolují sladkosti pouze 

v sobotu. Zato v neomezeném 

množství. V nákupních centrech 

se sladké bonbony (godis) kupují 

spíše na kila než na kusy. Ročně 

prý Švédové snědí asi 20 kg slad-

kostí na osobu. Moc tlouštíků 

jsme tu však neviděli. Možná má 

ta sobota něco do sebe.

Po sladkých orgiích jsme trajek-

tem přepluli na ostrov Visingsö, 

který prý vytvořil obr Vist. 

Jednoho dne jeho žena potřebo-

vala jezero přejít, a tak doprostřed 

vhodil větší drn. Ostrov patřil 

v 16. a 17. století vlivné šlechtické 

rodině Brahe, spřízněné s králov-

ským rodem Vasa. Z jejich kdysi 

mocné tvrze Visingborg se sice 

dochovaly jen ruiny, zato kostel 

Brahekyrkan funguje dodnes. Má 

zajímavou výzdobu a studenti tu 

vyslechli i výklad o protestant-

ském vyznání, které ve Švédsku 

zavedl v první polovině 16. sto-

letí „Otec vlasti“ Gustav I. Vasa, 

zakladatel dědičné monarchie. 

Kostely se proto nenazývají pod-

le svatých, ale podle místa, nebo 

– jako v tomto případě - podle 

zakladatele. Téměř 90 % Švédů se 

hlásí k luteránství. Centrem každé 

obce není jako u nás hospoda, ale 

kostel a fara. V kostelech je také 

místo zpovědnice umístěn „glo-

bus smíření“. Pokud máte něja-

ké přání či toužíte po odpuštění 

svého prohřešku, umístíte na něj 

zapálenou svíčku.

Před odjezdem z ostrova a ná-

vratem na základnu ještě zájemci 

slupli místní specialitu – uzeného 

sika z místního jezera. U nás této 

lososovité rybě říkáme síh nebo 

maréna. Má velké kosti, takže ji 

nemusíte ani moc pitvat.

 Časně ráno jsme vyrazi-

li na první velký trip. Čekal nás 

350 km vzdálený Stockholm 

– hlavní a také největší město 

Švédska. Nachází se na čtrnácti 

ostrovech, a proto se mu někdy 

říká „Benátky severu“. Založil ho 

ve 13. století Birger Jarl a metro-

poli země z něj učinil kdo jiný než 

Gustav I. Vasa.

 Objevování Stockholmu 

jsme začali prohlídkou radni-

ce (stadshus). Tato velká stavba 

z osmi milionů červených cihel 

leží v jihovýchodním cípu ostrova 

Kungsholmen a rozhodně ji ne-

přehlédnete. Má 106 m vysokou 

věž, na jejíž špici jsou tři dvou-

metrové pozlacené korunky (Tre 

kronor) – státní znak Švédska. 

Radnice byla dostavěna nedlou-

ho po první světové válce. Velkou 

vnitřní halu navrhl architekt 

Ragnar Östberg původně v mod-

ré barvě. Posléze ale změnil názor 

a ponechal i zde červené cihly. 

Název Modrý sál však tomuto 

prostoru zůstal. Každoročně se tu 

konají slavnostní bankety po udí-

lení Nobelových cen.

Vynálezce dynamitu Alfreda 

Nobela (1833-1896) asi trochu 

trápilo svědomí, a proto v závě-

ti rozhodl každoročně odměnit 

značnou fi nanční částkou vý-

znamné osobnosti a vědce v pěti 

oborech. Tak se zrodila Nobelova 

cena. Švédská královská akade-

mie rozhoduje o cenách za fyziku 

a chemii, lékařská universita 

(Institut Karolinska) uděluje cenu 

za fyziologii a medicínu, Švédská 

akademie (která od roku 1786 

pečuje o povznesení švédského 

jazyka) přiděluje cenu za literatu-

ru a komise norského parlamen-

tu uděluje v Oslu cenu za mír.  

V roce 1968 vznikla ještě cena 

za ekonomii. Je to vlastně „cena 

Švédské národní banky za rozvoj 

ekonomické vědy na památku A. 

Nobela“. Bankéři se alespoň jed-

nou plácli přes kapsu. Každý nosi-

tel Nobelovy ceny obdrží medaili, 

diplom a v letošním roce osm 

milionů švédských korun (tj. 900 

tisíc eur) - o dva miliony méně než 

vloni. Ekonomická krize je zkrátka 

všudypřítomná a výnosy z kapitá-

lu Nobelovy nadace klesají.

Není známo, co vedlo Nobela 

k tomu, že o ceně za mír nechal 

rozhodovat norský parlament. 

Faktem je, že až do roku 1905 tvo-

řily Švédsko a Norsko personální 

unii. Velký vynálezce se ale dnes 

musí obracet v hrobě, pokud shů-

ry sleduje počínání norských po-

slanců. Když byly ceny udělovány 

v roce 1901 poprvé, obdržel cenu 

za mír po zásluze spoluzakladatel 

Mezinárodního červeného kříže 

Henri Dunant. Když však v roce 

1994 byla tato cena udělena dlou-

holetému zasloužilému teroristo-

vi Jásiru Arafatovi jenom za slib, 

že už bude hodný, prestiž tohoto 

ocenění byla v háji.

 Ceny předává vždy 10. pro-

since – v den výročí Nobelovy 

smrti – švédský král. Od roku 

1926 se to děje v koncertním 

sále Konserthuset v centru 

Stockholmu. Slavnostní bankety 

se pak od roku 1930 konají právě 

na stockholmské radnici. Účastní 

se jich zhruba tisíc hostů, tak-

že i obrovský Modrý sál praská 

ve švech. Každý má u stolu jen 

60 cm místa, pouze král 80 cm! 

Používá se speciální jídelní servis, 

(Pokračování na další straně)

Globus smíření v kostele Brahekyrkan. 

Foto: F. Slípka.

Modrý sál stockholmské radnice. Foto: F. Slípka.

Součástí Nobelovy ceny jsou i tyto medaile 

s portrétem A. Nobela. Foto: D.Vašíček.
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určený jen pro tuto chvíli. Večeře 

se účastní i určitý počet vylo-

sovaných studentů švédských 

universit.

Po radnici jsme navštívi-

li zahrady královského zámku 

Drottningholm. Připomínají tak 

trochu vídeňský Schönbrunn. 

Na velké fontáně tu mají so-

chy, které si švédská armáda 

v roce 1648 dočasně „vypůjči-

la“ při drancování Prahy. Přes 

Královskou zbrojnici, historické 

náměstí Stortorget, korunovační 

katedrálu Storkyrkan a obchůd-

ky se suvenýry jsme se nakonec 

propracovali k největší atrakci 

Stockholmu, jíž je dnes bezespo-

ru Muzeum lodi Vasa.

 Kdybychom chtěli osud této 

lodi k něčemu přirovnat, nazva-

li bychom ji nejspíše „Titanikem 

17. století.“  Její stavba byla 

ve stockholmské loděnici zaháje-

na v roce 1625. V Evropě se prá-

vě rozbíhala válka, o níž tehdy 

nikdo netušil, že se jí bude říkat 

„třicetiletá.“ Švédský král Gustav 

II. Adolf chtěl mít proto největ-

ší a nejlépe vyzbrojenou loď, 

která by budila strach u všech 

nepřátel. Rok po začátku stavby 

však zemřel původní holandský 

stavitel Hybertsson.  Výkresy se 

tehdy nevedly a poznatky o roz-

měrech a konstrukci byly často 

rodinným fi remním tajemstvím. 

Hybertssonův nástupce se při-

rozeně snažil vyhovět královým 

přáním. Panovník také stavbu 

kontroloval a rozměry i vybavení 

lodi odsouhlasil. Ve výzbroji měla 

nakonec na sedmdesát děl, kte-

rá byla vůbec poprvé umístěna 

na dvou palubách nad sebou.

V neděli 10. srpna 1628 Vasa 

konečně vyplula – a po 1300 me-

trech plavby se potopila! Dělové 

střílny byly kvůli slavnostním sal-

vám otevřené. Stačil menší poryv 

větru, loď se naklonila na bok 

a pomalu šla ke dnu. Několik de-

sítek osob přišlo o život. Byl to 

šok. Král nařídil vyšetřování, ale 

to žádného viníka neoznačilo. 

Kapitán ani námořníci neudělali 

žádnou chybu, ale označili loď 

za nestabilní. Admirál fl otily vě-

děl, že při zkoušce stability se loď 

málem převrátila. Povolil však její 

vyplutí, protože král už byl netr-

pělivý. Druhý stavitel a loděnice 

postupovali podle plánů, které 

schválil král.  Potopení největ-

ší a nejlépe vyzbrojené lodi své 

doby bylo tedy nakonec jen boží 

vůlí. Z vraku tehdy vyzdvihli pou-

ze většinu bronzových děl. Loď 

byla ponechána svému osudu.

 Druhý život Vasy začal v roce 

1956, kdy ji našel v hloubce 32 m 

podmořský archeolog Anders 

Franzén. Trup lodi byl kupodivu 

celý a neporušený. V Baltském 

moři totiž kvůli nízké salinitě ne-

žije červovitý měkkýš zvaný šá-

šeň lodní – obávaný podmořský 

dřevožrout. Vláda se rozhodla 

Vasu vyzvednout. Po 333 letech 

– v dubnu 1961 -  se tedy tato ob-

rovská loď ocitla znovu na hladi-

ně. Postupně potápěči vyzdvihli 

i tisíce uvolněných částí a stovky 

dřevěných soch.

 Dřevo (na stavbu trupu bylo 

v roce 1625 poraženo na tisíc 

dubů) však bylo nasáklé vodou 

a na vzduchu začalo vysychat 

a praskat. V roce 1962 byla proto 

Vasa umístěna do provizorního 

muzea a začala náročná a drahá 

konzervace. Až do roku 1979 byl 

trup neustále postřikován směsí 

vody a polyetylenglykolu 

(PEG), který z dřeva vy-

puzuje vodu a zároveň 

zabraňuje jeho smršťová-

ní a praskání. V každém 

kilu dřeva bylo na počát-

ku 1,5 kg vody. Celkem 

jí bylo třeba z celého 

trupu vypudit 580 tun! 

Vše se nakonec zdařilo 

a počátkem 90. let byla 

Vasa umístěna do nově 

postaveného moderní-

ho muzea. Na dohled 

od míst svého vzniku i zá-

niku. Loď si dnes můžete 

prohlédnout ze všech 

stran a z několika pater. 

Promítají zde fi lm o jejím 

vyzdvižení. Vidět zde lze 

i stovky zachráněných 

předmětů a také repliku 

dělové paluby.  Teprve zblízka si 

člověk uvědomí, jak je Vasa ob-

rovská. Od přídě má délku 69 m 

a široká je 12 m. Od kýlu po vr-

šek nejvyššího stěžně měří 52 m! 

Záďová nástavba je vysoká 20 m! 

Posádku mělo tvořit 145 námoř-

níků a 300 vojáků. Sedmdesát děl 

představovalo do té doby nevída-

nou palebnou sílu. Nepřátelé z ní 

měli hrůzu už v době její stavby 

a ve Stockholmu si podávali dveře 

špioni všech válčících stran.

A proč se tedy vlastně potopi-

la? Na základě dnešních poznatků 

byla prostě příliš štíhlá a nestabil-

ní.  Její horní část s velkým množ-

stvím děl a vysokými stěžni byla 

těžší než spodek. Nad kýlem lodi 

bylo také málo místa pro balast 

– zátěž z kamenů. Opravdu stačil 

malý poryv větru a katastrofě ne-

šlo zabránit.  Pyšná Vasa skončila 

podobně jako pyšný Titanic o tři 

století později. Na dně.

Muzeum Vasy je nepřehléd-

nutelné. Má tvar jakési kubistic-

ké lodě a z jeho měděné stře-

chy vyčnívají tři vysoké stěžně. 

Rozhodně stojí za návštěvu.

 Mgr. F. Slípka

Model lodi Vasa. Na záďo-

vé nástavbě je vidět, že loď 

byla i uměleckou galerií. 

Foto: F. Slípka.

Loď Vasa při pohledu z horní 

galerie muzea. Foto: P. Kratochvíl.

 SPORT 

Fotbalu se zatím celkem daří
Podzimní fotbalová část skončila, v oddíle vládne celkem spokoje-

nost, a to jak u mládeže, tak u dospělých.

Již druhým rokem je kromě „B“ mužstva mužů celý oddíl v krajských 

soutěžích a je o nás tedy hodně slyšet. Ovšem od toho „béčko“ je, že je 

zálohou hlavního mužstva fotbalového oddílu, a tolik sil, aby i béčko 

hrálo v kraji, v našem oddíle zase není. To však nesnižuje nijak důleži-

tost ani vedení,ani  hráčů  „béčka“ .

Starší a mladší přípravka ve svých kategoriích hrají Krajský přebor, 

z třinácti soutěžících oddílů drží střed tabulky na 7. místě. Trenéři Petr 

Rolínek, Julius Hrmo, Milan Vaniš a Miroslav Pollak mají asi nejvíc práce. 

V tomhle věku kluci začínají s fotbalem a celkově se sportem vůbec. Je 

tedy nutné děti naučit jak koncentraci, tak pohybu a hlavně je udržet 

v klidu a soustředění pro kolektivní sport. Proto zejména v této katego-

rii je účast v Krajském přeboru nejvíce ocenitelná.

Starší a mladší žáci pod vedením Martina Píska a Lukáše Lenka rovněž 

hrají Krajský přebor. Starší žáci drží 6. a mladší žáci 3. místo. Tady už je 

znát fotbalová vyzrálost některých hráčů, kdy máme kluky na střídavé 

starty v Dynamu a tam také někteří chodí do sportovní školy. U Martina 

Píska a Lukáše Lenka je na místě ocenit jejich práci, protože tihle dva 

každý víkend stráví na hřišti snad nejvíce času, a to s mládeží a potom 

ještě oba hrají za „A“ mužstvo mužů. Proto u nich stále voláme po další 

pomoci, a to i ze stran rodičů hrajících chlapců a děvčat. Snad se nám 

někdy podaří kluky doplnit, aby na tyhle dvě mužstva nebyli sami.

(Pokračování na další straně)
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Švédský zápisník GTS …
Jak jsme objevili zemi, do které bychom se rádi vrátili

3/ Ve městě Safety matches

Víte, kterému švédskému měs-

tu se až donedávna říkalo „město 

zápalek“? Trochu vám napovím. 

Je to devadesátitisícové správní 

centrum a leží v jižním cípu je-

zera Vättern. Ještě nic?  Tak ještě 

udička. Hraje zde jeden z účastní-

ků švédské hokejové Eliteserien, 

klub HV 71. Hokejisté určitě vědí. 

Jsme v Jönköpingu. Právě zde se 

zažehl v polovině 19. století první 

plamének švédského sirkařského 

zázraku.

Při návštěvě tohoto města jsme 

proto rozhodně nemohli mi-

nout unikátní Muzeum zápalek. 

Studenti tu mohli vidět první sir-

kařské stroje a seznámili se s his-

torií tohoto dříve velmi význam-

ného průmyslového odvětví. A co 

vlastně dal Jönköping a Švédsko 

světu? Nic menšího než takzvané 

„bezpečné zápalky“ (angl.  „safe-

ty matches“).  Známe je všichni. 

Používají se totiž dodnes.

Až do počátku 19. století se 

k rozžehnutí ohně používala růz-

ná křesadla. Vše se změnilo v roce 

1826, kdy jistý anglický chemik 

John Walker míchal dřívkem che-

mickou směs potaše a antimonu. 

Když chtěl dřívko očistit od nale-

pené hmoty, škrtl jím o kamen-

nou podlahu – a k jeho překvape-

ní vyšlehl plamen. Na světě byla 

první třecí zápalka. Jiný podnika-

vec to okoukl a ani ne za rok pro-

dával první zápalky v krabičce. Ne 

náhodou se nazývaly Luciferus. 

Silně totiž zapáchaly a při zapá-

lení třaskaly. Žádný vynález není 

hned dokonalý! V roce 1830 pak 

jiný chemik, Francouz Charles 

Sauria, změnil chemické složení 

a přidal bílý fosfor. Zápach sice 

odstranil, ale trochu pozapomněl, 

že bílý fosfor je značně jedovatý. 

Komerčnímu využití fosforových 

zápalek už ale nic nebránilo (vy-

nález tehdy náležitě ocenili ku-

řáci i sebevrazi). My tyto zápalky 

většinou známe jen z amerických 

westernů. Drsní kovbojové tu 

škrtají zápalky o podrážky svých 

bot, aby si pak elegantně zapálili 

doutník či cigáro.  

A pak přichází na scénu švéd-

ský Jönköping. V roce 1845 si 

právě zde – v tehdejším ani ne 

pětitisícovém městečku – bratři 

Johan a Carl Lundströmovi zalo-

žili malou továrničku na fosforové 

zápalky. Sourozenci skloubili své 

schopnosti – první byl chemik, 

druhý obchodník. Šťastnou sho-

dou náhod tehdy jistý rakouský 

lékař objevil nejedovatý červený 

fosfor a švédský chemik Gustaf 

Erik Pasch následně vynalezl bez-

pečnostní zápalku. Vyměnil totiž 

bílý fosfor za červený a ten umís-

til na zvláštní zápalnou plochu 

na krabičce. K zapálení zápalky 

byly tedy nutné dvě složky: che-

mická směs na hlavičce zápalky 

a škrtací nátěr na krabičce. Byl 

to jednoduchý a geniální nápad, 

který v podstatě vyloučil možnost 

samovznícení. Paschův výtvor 

ale nebyl moc kvalitní. Německý 

chemik Rudolf Böttger ho vy-

lepšil a od něho se nová zápalka 

dostala k Johanu Lundströmovi. 

Ten vše dopracoval k dokonalosti. 

Na světové výstavě v Paříži v roce 

1855 pak oba bratři obdrželi 

za své řešení bezpečnostní zápal-

ky cenu v kategorii hygieny!

Muzeum se nachází v původ-

ní historické budově sirkárny. 

Studenti tu nahlédli i do drsné-

ho života tehdejších dělníků. Ze 

značné části se 

na výrobě podíle-

ly také ženy a děti. 

Vše – od namáče-

ní zápalek po vý-

robu krabiček 

a balení sirek - se 

totiž zpočátku 

dělalo ručně. 

Prostředí bylo ne-

zdravé. Protože 

bílý fosfor byl 

zakázán teprve 

na počátku minu-

lého století, trpě-

li lidé v sirkařských provozech 

tzv. fosforovou nekrózou, na níž 

mnoho z nich zemřelo. Fosforová 

hmota, do níž se sirky namáčely, 

musela být totiž zahřátá, aby ne-

ztuhla. Lidé tak dýchali fosforové 

výpary. Bezpečnostní zápalka 

musela dlouhá léta soupeřit se 

třecí fosforovou zápalkou, která 

šla škrtnout prakticky o cokoli 

a byla tudíž dosti populární.

Ale vraťme se do Jönköpingu. 

Když bratři Lundströmové jme-

novali provozním ředitelem 

schopného Bernharda Haye (je-

hož zaměstnali už v 17 letech 

jako hlavního účetního), sta-

la se jejich fi rma „Jönköpings 

Tändsticksfabrik“ jednou z nej-

větších ve Švédsku. Železnice pak 

usnadnila cestu švédských bez-

pečnostních zápalek do světa. 

V roce 1892 zkonstruoval inženýr 

A. Lagermann pro fi rmu revoluční 

stroj, který dokázal denně vyrobit 

čtyřicet tisíc krabiček! Pět tako-

výchto linek dokázalo nahradit 

dvě stovky dělníků. Technický 

pokrok tak paradoxně vedl k vel-

ké nezaměstnanosti a nižším 

mzdám. Lagermannovy vynále-

zy však Švédsku poskytly znač-

ný náskok před výrobci z jiných 

zemí. Ti na to mnohdy reagovali 

i značně nesportovně – na své 

krabičky se zápalkami často lepili 

falešné etikety s nápisy „Made in 

Jönköping“ či „Made in Sweden“. 

S kvalitou švédských zápalek 

soupeřili jen obtížně. Export však 

narazil na drobnou potíž. Totiž 

na dlouhé švédské nápisy na eti-

ketách. Problém vyřešilo používá-

ní pestrých obrázků, díky čemuž 

mají dnešní sběratelé co sbírat.

Na přelomu 19. a 20. století už 

ve Švédsku existovalo na 170 sir-

kařských továren. Mnohé z nich 

zanikly, řada z nich se slučovala 

ve větší celky. V roce 1917 pak 

„Král zápalek“ Ivar Kreuger založil 

v Jönköpingu obří fi rmu „Svenska 

Tändsticksaktienbolaget“ (STAB), 

která v době svého největšího 

rozkvětu na konci 20. let minulé-

ho století ovládala 70% světové 

výroby zápalek! Nutno dodat, 

že zdatným soupeřem mu tehdy 

byla jistá československá fi rma 

SOLO Sušice. Toto jönköpingské 

švédské imperium se zhroutilo 

v době velké hospodářské krize 

na počátku 30. let. Kreuger v roce 

1932 spáchal v Paříži sebevraždu 

(i když Švédove si dodnes myslí, 

že byl zavražděn).

Firma Svenska Tändstisks AB 

sídlila v Jönköpingu až do roku 

1970. Zápalky se zde tedy vyrá-

běly plných 127 let! Dnes Švédsku 

a částečně i světu vládne v tomto 

oboru fi rma Swedish Match AB, 

která však sídlí ve Stockholmu. 

A jen pro zajímavost: moderní 

linka na zápalky umí dnes vyro-

bit zhruba čtyřicet milionů zá-

palek denně. V celém světě se 

ročně spotřebuje asi šest trilionů 

zápalek.

Jedinečnou uměleckou pa-

mátkou okolí Jönköpingu je 

venkovský kostel v obci Habo 

(Habokyrka), náš další cíl. Tato 

„malovaná dřevěná katedrála“, 

která má podobu baziliky, je 

zajímavou ukázkou švédského 

„selského baroku“. Do dnešní 

podoby kostel dostavěl na počát-

ku 18. století agilní kněz-stavitel 

Martinus Seth. Zvenčí si řeknete, 

nic moc. Uvnitř však tehdy dva 

jönköpingští malíři ozdobili stě-

ny i strop nádhernými malbami 

s křesťanskými motivy. Ilustrovali 

tu vlastně Lutherův katechis-

mus, Desatero přikázání, vyzná-

ní víry i třeba výklad Otčenáše. 

Uspořádání kostela ukázalo stu-

dentům i rozvrstvení švédské 

společnosti počátku 18. století. 

V lóžích po stranách oltáře (kte-

rým se říká „panské židle“) seděli 

bohatí sedláci. V emporách (bal-

konech), které jsou kolem celého 

kostela, pak čeledíni a děvečky. 

V lavicích méně majetní rolníci. 

Ženy a muži zde až do počátku 

20. století seděli na různých stra-

nách. Na levé „straně vřetena“ 

byly ženy, na pravé „straně meče“ 

pak muži. 
Kazatelna kostela v Habo. Foto: P.Kratochvíl. (Pokračování příště)

Etiketa zápalek z počátku minulého století, kdy sloučením 

několika výrobců vznikla fi rma 

Jönköping Vulcan Co. Foto: F.Flípka.
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Švédský zápisník GTS…
Jak jsme objevili zemi, do které bychom se rádi vrátili

4/ Proč ve Švédsku tlačí kočárky i muži

Jak má vypadat moderní 

hokejová hala viděli studenti 

v Kinnarps Areně, v níž hraje klub 

HV 71 Jönköping. Vznikl, jak je 

už z názvu patrné, v roce 1971 

a od roku 1985 hraje trvale švéd-

skou nejvyšší soutěž Eliteserien. 

V posledním desetiletí několikrát 

vyhrál ligu. Kinnarps Arena byla 

otevřena v roce 2001 a vejde se 

do ní sedm tisíc diváků. Tribuny 

jsou poměrně kolmé, takže divá-

ci mají led jako na dlani. Zázemí 

stadionu je supermoderní. Mají 

tu vystavené i dresy a výstroj 

slavných hráčů. Za HV 71 hrál 

např. i brankář Stefan Liv, který 

tragicky zahynul při leteckém 

neštěstí klubu z ruské Jaroslavle. 

V roce 2002 se v této hale hrálo 

mistrovství světa v hokeji.  Právě 

zde jsme tehdy prohráli ve čtvrt-

fi nále s Rusy, které pak ve fi nále 

porazili Slováci a stali se poprvé 

mistry světa. Švédové věnují vel-

kou pozornost výchově hokejové 

mládeže. Jak jsme se dozvěděli 

od průvodců, mladí hokejisté tu 

na rozdíl od nás až do patnácti 

let nemají žádnou soutěž. Hrají 

pro zábavu. U nás jsou hokejoví 

žáčci v patnácti pod tlakem ta-

tínků často psychicky odvaření, 

ve Švédsku teprve začínají. Náš 

systém často vede k tomu, že 

vychováváme malé primadony. 

Mladí švédští hokejisté jsou da-

leko skromnější. V této oblasti asi 

máme co dohánět. CK Scandia 

pořádá i hokejové zájezdy a její 

průvodci tedy mohou srovnávat.

    Pod písmenem „H“ v názvu 

klubu HV 71 se skrývá jeho spon-

zor – fi rma Husqvarna.  Při vyslo-

vení tohoto názvu se nám patrně 

vybaví hlavně motorky, motoro-

vé pily a zahradnické stroje. Tato 

světoznámá fi rma sídlí právě 

v Jönköpingu, respektive v jeho 

části zvané dnes Huskvarna. 

Dříve to byla samostatná obec 

a postaru se psala s písmenem 

„q“.  Firma si pro odlišení po-

nechala starší název. Studenti 

navštívili muzeum této fi rmy 

a zjistili, že v minulosti vyráběla 

téměř vše, na co si vzpomenete. 

Založil ji jako státní zbrojovku 

v roce 1689 švédský maršál  Erik 

Dahlberg, který krále přesvědčil, 

že by Švédsko jako velmoc mělo 

vyrábět i vlastní fl inty (proto má 

ve znaku průřez hlavní pušky 

s muškou a hledím). Dnes je tedy 

jednou z nejstarších průmyslo-

vých fi rem světa. V 19. století byla 

privatizována, čímž vznikla spo-

lečnost Husqvarna Vapenfabrik 

AB. Ta pak vyráběla postupně na-

příklad: lovecké zbraně, kamna, 

šicí stroje, kuchyňské vybavení, 

motocykly, kola, sekačky na trá-

vu, elektrické sporáky, pračky, 

myčky na nádobí, motorové pily, 

elektrické sekačky a traktory aj. 

V roce 1995 začala jako první vy-

rábět robotické akumulátorové 

sekačky na trávu. V Čechách nám 

zatím ponejvíce šmejdí v bytech 

robotické vysavače. Ve Švédsku 

šmejdí běžně po travnatých plo-

chách robotické sekačky. Ne že by 

je české obchody nenabízely, ale 

jejich cena zatím připomíná dra-

hotu. Dnešní koncern Husqvarna 

Group do sebe pohltil např. 

i značky McCulloch či Gardena.

   Konec dne jsme strávili ve svě-

tě konzumu. Vzali jsme útokem 

moderní obchodní centrum A6, 

které je co do plochy největší 

ve Švédsku. Nejčastějšími suvený-

ry byly kvalitní švédské čokolády, 

citronový pepř či kyblík brusinek. 

Nabízené výrobky např. v potra-

vinách se výrazně lišily od sor-

timentu našich supermarketů. 

Švédové viditelně preferují vlastní 

výrobce. Domov na nás dýchl při 

spatření několika druhů českých 

piv. Další české výrobky jsme tu 

bohužel nenašli. Mimochodem 

švédská piva jsou prý tak lehká, 

že se téměř neudrží v regálech. 

V jedné věci se ale švédské super-

markety liší. Marně byste tu totiž 

hledali tvrdší alkohol. Švédská 

vláda si v roce 1955 vzala do hla-

vy, že bude bojovat s  alkoholis-

mem. Založila proto řetězec stát-

ních obchodů Systembolaget, 

který má monopol na prodej 

lihovin s obsahem více jak 3,5% 

alkoholu. Alkoholismus pocho-

pitelně vymýcen nebyl. Pouze 

vznikaly velké fronty u pultů 

v obchodech, a proto v roce 1991 

Systembolaget přistoupil na sa-

moobslužný prodej. Po vstupu 

do Evropské unie v roce 1995 se 

Švédsko muselo vzdát mono-

polu na export, import, výrobu 

a velkoobchod s alkoholem. Až 

do roku 2007 však mohli švédští 

občané dovážet alkohol jen přes 

Systembolaget (který si za to 

účtoval 17% z ceny a další poplat-

ky). Pak ale Evropský soudní dvůr 

rozhodl, že Švédsko porušuje zá-

sady volného pohybu zboží. Dnes 

už tedy mohou Švédové dovážet 

alkohol koupený v zahraničních 

obchodech zcela volně. Alkohol 

i pivo jsou totiž ve Švédsku velmi 

drahé. Přes týden Švédové zpra-

vidla nepijí. V pátek a v sobotu 

si to však prý plně vynahrazují. 

Centrum A6 jsme opouštěli poně-

kud přetíženi. Další den nás čekal 

Göteborg.

   Druhé největší město Švédska 

se rozprostírá v deltě řeky Göta 

na západním pobřeží Švédska 

u průlivu Kattegat. Je to „student-

ské“ město, protože se tu nachází 

dvě univerzity. Jako kulturní cent-

rum však Göteborg nikdy vnímán 

nebyl – jedno švédské úsloví totiž 

praví: „V Göteborgu se nepíší bás-

ně, píší se zde účty.“ Ve městě síd-

lí automobilka Volvo a také fi rma 

SKF, proslavená svými kuličkový-

mi ložisky. Původně zde až do 70. 

let minulého století působily vel-

ké loděnice. Krizi a konkurenci 

v tomto odvětví však nepřečkaly. 

Dnes je zde pouze „plovoucí mu-

zeum“ Maritiman, tvořené dvě-

ma desítkami lodí včetně jedné 

ponorky.

Návštěvu města jsme za-

čali v městské rybí tržnici 

Feskekorken, postavené v gotic-

kém stylu. V tomto rybím chrámu 

studenti viděli 

různé nezvyklé 

dary mořského 

světa. Průvodce 

jim ukázal, jak se 

ty potvůrky vlast-

ně „rozebírají“  

a co z nich mohou 

sníst. Zakoupené 

pochutiny jsme 

pak spořádali 

na skalnatém po-

břeží Saltholmen, 

kde prý čerpal 

inspiraci i náš 

Bedřich Smetana, 

který v letech 

1856-1861 půso-

bil v Göteborgu 

jako dirigent 

a učitel hudby.

V Královských 

zahradách upro-

střed města jsme 

konečně viděli 

živé losy, kteří 

se nám dopo-

sud u silnic – naštěstí – vyhýbali. 

Kromě jiné zajímavé zvířeny se 

tu ale hojně vyskytovali i pro nás 

nezvyklí živočichové – tatínkové 

tlačící kočárky. V praxi jsme tu 

viděli, že s rovnoprávností to zde 

myslí asi opravdu vážně. Poprvé 

se s ní ovšem setkáte v daleko 

prozaičtějším prostředí, totiž 

na toaletách. Marně byste hleda-

li panenky a panáčky. Nejsou tu! 

Každý turista tak záhy zjistí, že je 

v genderově vyvážené zemi.

   Švédové vlastně řeší to, co 

i zbytek Evropy a Severní Amerika 

– pokles porodnosti. Švédské 

genderové odbornice (zlolajní 

jazykové je nazývají „feminist-

kami“) tvrdí, že tradiční model 

rodiny s mužem-živitelem už je 

překonán a řešením je pouze 

absolutní rovnost pohlaví a po-

sílení role žen. A to takové, aby 

se ženy-matky mohly věnovat 

rodině i kariéře. Vše to začalo 

v roce 1969, kdy švédská sociál-

ně demokratická vláda prohlá-

sila tehdejší manželský zákon 

Kinnarps Arena v Jönköpingu. 

Foto: F. Slípka.

První myčka nádobí Husqvarna. 

Vůbec první elektrickou myč-

ku ale vyrobila fi rma Miele už 

v roce 1929. Foto: I. Kumstová

Rybí chrám v Göteborgu je vyhledáva-

ným turistickým cílem. Foto: D. Salcer.
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 KULTURA 

1. 2. pátek v 19.30 hod.

NESPOUTANÝ DJANGO   Premiéra

Americký barevný western režiséra Quentina 

Tarantina (165 min) 

Vzali mu svobodu, on si vezme mnohem víc…

Hrají: Leonardo DiCaprio, Jammie Fox, Samuel L. 

Jackson a další

Mládeži do 15 let nepřístupno

Vstupné: 120,- Kč

2. 2. sobota v 17.00 hod. 

3. 2. neděle v 17.00 hod. 

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK   Premiéra

Španělský barevný animovaný, rodinný fi lm 

v českém znění (90 min)

Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorilka 

na útěku!

Mládeži přístupno

Vstupné: 100,- Kč 

2. 2. sobota v 19.30 hod. 

3. 2. neděle v 19.30 hod.

LINCOLN   Premiéra

Americký barevný životopisný fi lm režiséra Stevena 

Spielberga (150 min) 

Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic. Film 

získal 12 nominací na OSCARA

Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Stra-

thairn a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 100,- Kč 

4. 2. pondělí v 19.30 hod.

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO   Premiéra

Americká barevná komedie (98 min) 

Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate 

Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, 

Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma 

Thurman nebo Gerard Butler.

Mládeži do 15 let nepřístupno

Vstupné: 90,- Kč

7. 2. čtvrtek v 19.30 hod. 

8. 2. pátek v 19.30 hod.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY  Premiéra

Americké barevné drama podle slavného románu 

Charlese Dickense. (128 min) 

Noblesní a svůdné… Splní všechna vaše očekávání

Hrají: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, 

Jeremy Irvine a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 80,- Kč

9. 2. sobota v 17.00 hod. 

10. 2. neděle v 17.00 hod.

ČTYŘLÍSTEK VE 

SLUŽBÁCH KRÁLE   Premiéra

Český barevný animovaný, rodinný fi lm (100 min)

Oblíbení hrdinové konečně ve fi lmu!

Mládeži přístupno

Vstupné: 110,- Kč 

9. 2. sobota v 19.30 hod. 

10. 2. neděle v 19.30 hod.

NIC NÁS NEROZDĚLÍ  Premiéra

Španělský barevný thriller(114 min)

Naděje nikdy neumírá

Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland 

a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 100,- Kč 

11. 2. pondělí v 9.45 hod.

POHÁDKY PRO KOČKU
Filmové představení nejen pro děti MŠ (72 min)

Pásmo pohádek pro děti

Vstupné: 10,- Kč

11. 2. pondělí v 19.30 hod.

MISTR   Premiéra

Americké barevné drama (144 min) 

Očekávaný fi lm režiséra Paula Thomase Andersona 

vypráví příběh charismatického zakladatele scientologické 

církve

Hrají: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoff man, 

Amy Adams a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 80,- Kč

!!! UVÁDÍME 

V ČESKÉ PREMIÉŘE !!!

14. 2. čtvrtek v 19.30 hod. 

15. 2. pátek v 19.30 hod.

LÁSKA   Premiéra

Francouzské barevné drama (125 min)

Jeden z divácky nejúspěšnějších evropských fi lmů 

letošního roku. Decentní a pozitivní fi lm od žijící legendy 

světového fi lmu režiséra Michaela Hanekeho. 3 nominace 

na OSCARA

Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva, Isabelle 

Huppert a další

Mládeži přístupno

Vstupné: 90,- Kč

16. 2. sobota v 17.00 hod. 

17. 2. neděle v 17.00 hod.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI  Premiéra

Francouzský barevný animovaný, rodinný fi lm 

(80 min)

Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem 

a myškou.

Mládeži přístupno

Vstupné: 80,- Kč 

16. 2. sobota v 19.30 hod. 

17. 2. neděle v 19.30 hod.

GANGSTER SQUAD  

LOVCI MAFIE   Premiéra

Americký barevný akční thriller (113 min)

Nejočekávanější gangsterka tohoto roku.

Hrají: Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick 

Nolte a další

Mládeži do 15 let nepřístupno

Vstupné: 100,- Kč

18. 2. pondělí v 19.30 hod.

HITCHCOCK   Premiéra

Americký barevný životopisný fi lm (98 min)

Za fi lmem, který šokoval svět, se skrývá ještě jeden 

příběh…

Hrají: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett 

Johansson a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 100,- Kč

21. 2. čtvrtek v 19.30 hod. 

22. 2. pátek v 19.30 hod.

KONEČNÁ   Premiéra

Americký barevný akční thriller (103 min) 

Důchod je pro bábovky

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, 

Peter Stormare a další

Mládeži do 15 let nepřístupno

Vstupné: 100,- Kč

23. 2. sobota v 17.00 hod.

PÍ A JEHO ŽIVOT
Výpravný snímek podle knižního bestselleru Yanna 

Martela v režii Anga Leeho.

11 nominací na OSCARA

Hrají: Suraj Sharma, Irrfan, Tobey Maguire, Gérard 

Depardieu a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 130,- Kč

23. 2. sobota v 19.30 hod.

PÍ A JEHO ŽIVOT   Repríza

Americký barevný dobrodružný fi lm v českém znění 

(127 min) Výpravný snímek podle knižního bestselleru 

Yanna Martela v režii Anga Leeho.

11 nominací na OSCARA

Hrají: Suraj Sharma, Irrfan, Tobey Maguire, Gérard 

Depardieu a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 80,- Kč

24. 2. neděle v 19.30 hod. 

25. 2. pondělí v 19.30 hod. 

 

NÁDHERNÉ  BYTOSTI  Premiéra

Americké barevné drama (111 min) 

Temné tajemství přichází se světlem

Hrají: Alice Englert, Viola Davis, Emma Thompson 

a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 100,- Kč

25. 2. pondělí ve 13.30 hod.

DOBA LEDOVÁ 4: 

ZEMĚ V POHYBU
Filmové představení pro děti ZŠ (94 min)

Americká barevná animovaná komedie v českém 

znění 

Vstupné: 50,- Kč

28. 2. čtvrtek v 17.00 hod. 

 a v 19.30 hod.

BABOVŘESKY  Premiéra

Česká barevná komedie (120 min)

Komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze 

života současné jihočeské vesnice

Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekan-

cová Vondráčková, Lukáš

Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro 

Noga, Jitka Sedláčková a další

Nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné: 120,- Kč

PROGRAM KINA OD 1. DO 28. ÚNORA 2013
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

FILMY OZNAČENÉ LOGEM  JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz

Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: kultura@tsviny.cz Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografi e

za anachronismus. O dva roky 

později parlament odstranil 

všechny daňové výhody spojené 

s manželstvím. Dnes má tudíž 

Švédsko asi nejindividuálnější da-

ňový systém na světě, jenž vychá-

zí z pojetí rodiny o dvou živitelích. 

Stát prostě zdaňuje oba manžele 

jako jednotlivce.  Zároveň byl teh-

dy vytvořen systém velkorysého 

rodičovského pojištění. Tvůrci 

tohoto systému věřili, že si ženy 

a muži rozdělí péči o děti a návrat 

do zaměstnání rovným dílem. 

Z nějakého důvodu se to ale ne-

stalo (že by tento model nebyl 

v souladu s lidskou biologickou 

přirozeností?). Sociální novátoři 

proto zavedli v roce 1995 měsíc 

rodičovského přídavku, který 

nelze přenést na druhého rodiče 

(říká se mu „matčin“ či „otcův“ 

měsíc). V roce 2002 tuto dobu 

zvýšili na dva měsíce.  Rodiče 

mají k dispozici 390 dnů placené 

rodičovské dovolené (při 80% 

mzdy) a dalších 90 dnů s nižším 

pevným příjmem. Otcové (či mat-

ky) se tak musí dva měsíce z této 

doby povinně starat o děti (rep-

talové sice tvrdí, že otcové toho 

využívají zejména v době lovecké 

sezóny, ale to je jistě jen pomlu-

va). Otcové mají navíc po porodu 

dva týdny „otcovské“ dovolené.  

Jednoznačným kladem této rodi-

čovské politiky je fakt, že švédské 

děti mají prvních 13-16 měsíců 

života skutečně celodenní rodi-

čovskou péči (např. v USA ji má asi 

jen 1/3 novorozenců), na niž poté 

navazuje velkorysý systém státní 

péče o malé děti. Naproti tomu 

se ale ukazuje, že dvoukariérová 

rodina nevede k většímu počtu 

dětí. Ačkoli mnohé genderové 

odbornice považují třeba kohabi-

taci (soužití bez svatby) či neman-

želské porody dokonce za kladný 

jev, jiní kritikové hovoří o destruk-

ci manželství (téměř polovina 

jich končí rozvodem). Představa 

švédské vlády o „rodově rov-

né“ společnosti má zkrátka své 

klady i zápory. Asi bychom si 

měli občas připomenout teorii 

„slepých uliček“ Járy Cimrmana. 

Někudy prostě cesta nevede.

   A mimochodem – tatínkové, 

které jsme v Královských zahra-

dách potkali, tlačili před sebou 

většinou černé kočárky. Pohlcují 

více slunečního záření a mimin-

ku je tepleji.

/pokračování příště/

Mgr. F. Slípka
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Švédský zápisník GTS …
Jak jsme objevili zemi, do které bychom se rádi vrátili

5/ Zkouška odvahy zvaná Balder

V  Göteborgu jsme navštívili 

také muzeum fi rmy Volvo. Stojí 

rozhodně za  vidění. Před očima 

se tu návštěvníkům odvíjí historie 

automobilismu posledních deva-

desáti let. Starší znalci aut si určitě 

pamatují automobily Volvo jako 

hranatá a  poměrně nevzhledná 

vozidla. Nuže vězte, že i  Volvo 

šlo s  dobou. V  muzeu si můžete 

doslova osahat poslední modely, 

které se krásou a elegancí napros-

to vyrovnají konkurenci. Vystavují 

tu i  „auto pro ženy“ s  barevnou 

sadou koberečků na  výměnu či 

s  opěrkou hlavy uzpůsobenou 

pro poněkud rozlehlejší dámské 

účesy. Volvo je také známé jako 

jedno z nejbezpečnějších aut, co 

se týče bezpečnostních prvků. 

Na počátku této tradice stál švéd-

ský konstruktér fi rmy Volvo Nils 

Bohlin, který v  roce 1959 vynale-

zl elegantní tříbodový bezpeč-

nostní pás ve  tvaru písmene „V“. 

Dnes ho používáme zcela běžně, 

aniž si uvědomujeme 

jeho převratnost. Vždyť 

do  té doby používaný 

dvoubodový diagonál-

ní pás přes hrudní koš 

způsoboval namísto 

ochrany spíše pora-

nění. Už v  roce 1985 

proto německý pa-

tentový registr zařadil 

Bohlinův vynález mezi 

osm patentů s  největ-

ším významem pro lid-

stvo za  posledních sto 

let!  Za  půl století své Öresundský most při pohledu ze švédské strany. Foto: D. Salcer.

Masopustní koleda v Domově 
pro seniory Chvalkov

Masopust je v našem Domově vždy velikou událostí. Naši klienti, 

kteří většinou pocházejí z blízkého okolí, se na něj již dopředu těší.

V našem kraji je masopust tradice, která se léta udržuje a je pěk-

né, že se do masopustních oslav zapojují všechny generace.

Masopust začíná v obci Čížkrajice vždy již v pátek a náš Domov je 

jedním z prvních zastavení, kam masopustní průvod pod vedením 

Masopusta neboli Matky koledy zavítá. Celý domov masopustní 

průvod netrpělivě očekává. Zábava se soustřeďuje do  jídelny, ale 

maškarní rej naplní celý domov. Koledníci dělají našim obyvatelům 

i zaměstnancům kolečka a každého zvou na večer do místní hos-

půdky "do věnečku". 

Masopust končí v sobotu slaměnou koledou poté, co masopustní 

průvod navštíví poslední stavení v Mezilesí a Čížkrajicích.

                                                                                         

Text i foto Bc. Dana Červonyjová Dis.

sociální pracovnice DpS Chvalkov

V  současné době jsme zcela 

naplněni, kapacita školy je 545 

žáků. Vzhledem k  tomu, že vy-

učujeme i  na  9 pobočkách a  že 

UPOZORNĚNÍ

Vážení čtenáři, 
z důvodu velkého 

množství aktuálních 
informací se románu 

na pokračování 
Těžák 

dočkáte až v příštím 
čísle.

Za pochopení děkuje 
redakce.

zájem o  umělecké vzdělávání je 

stále vyšší, tento počet nestačí. 

Od  roku 2002, kdy jsme měli 420 

žáků, se dařilo pozvolna zvyšovat 

možnost vyučovat stále vyšší po-

čet zájemců. Současné číslo 545 

je omezující, každým rokem pro-

to nemůžeme řadu dětí do  ZUŠ 

přijmout. 

Dovoluji si touto cestou po-

prosit vás, milí rodiče, o  včasné 

podání přihlášky, tj. v době od 15. 

5. do 30. 6. 2013. Zároveň zdvořile 

žádám rodiče dětí, které již v září 

do  ZUŠ nenastoupí, o  písemné 

odhlášení do  30. 6. 2013, aby-

chom uspokojili čekající zájemce. 

Děkuji vám za pochopení a pře-

ji vašim dětem, aby pobyt a  čin-

nost v ZUŠ byly pro ně radostnou 

záležitostí a uchovaly si příjemné 

vzpomínky.

Věra Kuthanová

ředitelka ZUŠ F. Pišingera, 

Trhové Sviny

 koncertní sál
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existence zachránil bezpočet lid-

ských životů. Paradoxní je, že byl 

zpočátku přijímán spíše s  nedů-

věrou (Volvo ho tehdy ihned na-

bídlo všem výrobcům). Nárazové 

testy ale prokázaly jeho velkou 

účinnost a  v  roce 1963 pronikl 

vynález i  na  americký trh. Jako 

povinnou součást výbavy zaved-

la tento pás nejdříve Austrálie. 

V  Československu byla povin-

nost používat bezpečnostní pásy 

na  předních sedadlech při jízdě 

mimo obec zavedena v roce 1967. 

Dobovou autosedačku s tříbodo-

vým pásem mezi čtyřkolovými 

exponáty téměř přehlédnete. Co 

do  významu je to však exponát 

„number one“.

Přestože si značku Volvo au-

tomaticky pojíme se Švédskem, 

vězte, že skutečnost je dnes po-

někud složitější. Firmu založili 

v  roce 1926 Assar Gabrielsson 

a  Gustaf Larson jako divizi fi rmy 

SKF. Dlouho pak byla automo-

bilka Volvo AB skutečně švéd-

ská. Jenže v  roce 1999 se situace 

změnila. Divizi osobních automo-

bilů koupila fi rma Ford, od  níž ji 

Dekonstruktivistický mrakodrap Turning 

Torso je dnešním symbolem Malmö. 

Výška 190 metrů z něj činí nejvyšší 

budovu ve Skandinávii. Dokončen 

byl v roce 2005. Foto: F. Slípka.

následně v  roce 

2010 koupila čín-

ská automobilka 

Geely. Ve  švéd-

ských rukou tak 

zůstala už jen 

divize Volvo 

Group, vyrábějící 

nákladní auto-

mobily, autobu-

sy a  stavební za-

řízení. Kamiony 

Volvo jsou však 

pojmem a  pro-

hánějí se po celé 

Evropě.

Po  prohlídce technicko-příro-

dovědného centra Universeum 

jsme se konečně dostali k  hlavní 

atrakci Göteborgu – zábavnímu 

parku Liseberg. Tento největ-

ší park svého druhu v  severní 

Evropě zabírá plochu dvou de-

sítek hektarů a  ročně ho navští-

ví téměř 3 miliony návštěvníků. 

Dominantou parku je od  roku 

2003 téměř 40 m vysoká horská 

dráha zvaná Balder. Byla posta-

vena k  80. výročí vzniku parku 

a  nahradila starší horskou dráhu 

uzavřenou v roce 1987.  Délka drá-

hy Balderu je 1030 m a za hodinu 

odbaví na 1100 osob! Při pohledu 

na  čistě dřevěnou konstrukci (je-

diná podobná v  Evropě je u  ně-

meckého Soltau) a na rychle se ří-

tící vozíky člověka napadají různé 

katastrofi cké myšlenky. Při čekání 

ve frontě běží na televizních obra-

zovkách instrukce. Než se usadíte 

do vozíku, musíte především vyn-

dat z neuzavřených kapes všechny 

volné předměty a odložit je spolu 

s  případnými příručními zavaza-

dly do  připravených skříněk. Při 

kladném i záporném gravitačním 

přetížení by se totiž mohly změnit 

v nebezpečné projektily. Samotná 

jízda je nepopsatelným zážitkem, 

který si prostě musíte vyzkoušet 

na  vlastní kůži. Většina pasažérů 

dává své pocity i  hlasitě najevo 

– křičí buď hrůzou, nebo nadše-

ním. Rozdíl je nepatrný. Při závě-

rečném sešupu jste i  vyfoceni, 

a pokud chcete, můžete si snímek 

při odchodu koupit na  památku. 

Svůj poněkud roztažený „šťastný 

úsměv“ si ovšem za rámeček nej-

spíš nevystavíte. Zkoušku odvahy 

jsme ale složili úspěšně.

Balder nebyl jedinou adrena-

linovou atrakcí, kterou studenti 

využili. Ti nejodvážnější se ne-

chali vystřelit železnou horskou 

dráhou zvanou Kanón a absolvo-

vali i  jízdu hlavou dolů. Někteří 

také vyzkoušeli šedesátimet-

rovou věž volného pádu nebo 

působivý Dům hrůzy s  živými 

herci. Projížďka na  Ruském kole 

působila oproti tomu jako uklid-

ňující nedělní piknik. V parku bylo 

možné navštívit i  mnoho dalších 

adrenalinových zážitků – rafting 

na  divoké vodě, houpací centri-

fugu atp. 

Předposlední den byl ve  zna-

mení přírody a  oddychu. Prošli 

jsme přírodní rezervaci Dumme 

Mosse. Je to vlastně velké rašeli-

niště, v  němž lze zejména v  létě 

vidět mnoho druhů zajímavých 

rostlin. V  rezervaci bylo i  tábo-

řiště, kde jsme měli připravený 

malý piknik. Pro návštěvníky je tu 

vždy připravené dřevo na  oheň. 

Jedinou povinností je uklidit 

si po  sobě veškerý nepořádek, 

což Švédové odpovědně a  zcela 

samozřejmě činí.  Kontrast s  po-

dobnými místy u  nás doma byl 

očividný. Ve  Švédsku se můžete 

v přírodě chovat jakýmkoli způso-

bem – pokud ji neničíte! Ostatně 

postoj Švédů k  vlastní přírodě 

bude pro nás asi ještě dlouho ne-

dostižným vzorem. Patří k  němu 

třeba i  třídění odpadu, které se 

nám může jevit téměř jako národ-

ní posedlost.

Ve zbytku dne jsme si prohlédli 

i  okolí naší základny Anneberg. 

Uplatnili se tu zejména nadšení 

houbaři – Švédové totiž po kata-

strofě v  Černobylu houby prak-

ticky nesbírají. Venkovské domky 

a usedlosti jsou spojeny většinou 

kvalitními asfaltovými silničkami, 

jimž české tankodromy eufemis-

ticky nazývané silnice I. a  II. třídy 

nesahají ani po  kolena. Švédské 

dřevěné domy v  typické hnědo-

červené a  světlešedé barvě jsou 

také na  naše poměry dost malé. 

Hromaděním věcí a majetku tedy 

Švédové rozhodně netrpí. Viděli 

jsme i  jeden „rozestavěný“ dům. 

Postavíte ho velmi rychle s  po-

mocí pár přátel – na  betonovou 

desku prostě nakladete prefabri-

kované dřevěné stěny a  střechu. 

Domky se také dost často neza-

mykají. Ve  Švédsku se totiž ne-

krade – nebo na to spíše Švédové 

zatím nejsou zvyklí. Studenti 

zažili jedinou krádež, to když jim 

u vstupu do Lisebergu jeden mla-

dý muž – který se podle vzhledu 

rozhodně nenarodil ve  Švédsku 

- ukradl vstupenku. Byla to po-

učná multikulturní zkušenost.  

Typickým jevem jsou ve Švédsku 

také lampičky za  okny, které sví-

tí celou noc. Je to stará tradice, 

která dřív pomáhala zbloudilým 

poutníkům nalézt bezpečné pří-

střeší. Ve  městech mají světýlka 

za  okny paneláků už jen sym-

bolický význam – v  liduprázdné 

švédské krajině se ale mohou ho-

dit i dnes.

V  Bottnarydu – obci nejblíže 

k Annebergu – i v  jiných městech 

jsme viděli také budovy škol.  Už 

jen jejich vzhled napovídal, že 

Švédové v oblasti školství rozhod-

ně nešetří. Jak jsme se dozvěděli, 

téměř vše spojené se školou má 

švédské žactvo a studentstvo zdar-

ma. Děti tu prožívají šťastné dět-

ství – až do osmé třídy se tu totiž 

neznámkuje. Žáci se také neúčast-

ní žádných soutěží a  nikdo není 

veřejně kárán ani haněn. Mohl by 

se totiž cítit stresován či diskrimi-

nován. Jak se ale lze dočíst v tisku 

a odborné literatuře, znalosti švéd-

ských školáků  se během tohoto 

přes tři desetiletí trvajícího expe-

rimentu trvale snižují a  současná 

středopravicová vláda se s tím po-

kouší alespoň něco udělat. V  kaž-

dém případě je školství ve Švédsku 

skutečnou prioritou. V tomto srov-

nání je situace v Česku tristní. Přes 

populistická prohlášení politiků 

všech stran u  nás peníze nekončí 

ve  školách, ale velice často v  po-

divných tunelech.

Poslední den exkurze jsme – 

neradi – opustili  Anneberg a vy-

razili zpět na jih. Prohlédli jsme si 

universitní město Lund s velkole-

pou románskou katedrálou a  ru-

novými kameny. V  Malmö jsme 

pak navštívili přírodovědné a his-

torické muzeum Malmöhus a také 

Technické muzeum, v  němž si 

studenti mohli prohlédnout do-

chovanou švédskou ponorku U-3 

z doby druhé světové války.

Se Švédskem jsme se rozloučili 

pohledem na  unikátní technic-

ký výtvor – Öresundský most, 

který spojuje švédský přístav 

Malmö s  dánskou metropolí 

Kodaní. Byl otevřen v  roce 2000 

a  poprvé od  doby ledové spojil 

Skandinávský poloostrov s  pev-

ninskou Evropou. Denně přes něj 

přejede zhruba 17 tisíc automobi-

lů a na 200 vlaků! Není to vlastně 

most v  pravém slova smyslu.  Ze 

švédské strany jedete nejprve 

po  osmi kilometrech mostu (za-

věšeného na  dvou 200 m vyso-

kých centrálních pylonech), poté 

následuje 4 km dlouhý umělý os-

trov a  nakonec čtyřkilometrový 

podmořský tunel. Cesta z Malmö 

do  Kodaně tak trvá pouhou půl-

hodinku. Přejezd tohoto mostu 

byl pro nás suchozemce působi-

vým a  bohužel posledním zážit-

kem naší švédské výpravy.

S  odstupem času si se 

Švédskem budeme spojovat hlav-

ně nádhernou přírodu, pohodu, 

pořádek, slušnost a toleranci. A to 

stojí za zapamatování i za návrat.

Mgr. F. Slípka

 

V muzeu fi rmy Volvo v Göteborgu. Foto: F. Slípka.
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