
 

 

F I N S K Ý   B L O G 

ANEB 

ERASMUS POBYT V OULU, FINSKO 

09-12/2007 

 



 2 

3.09.2007 

Cesta do Oulu (den první) 

Zdravím z Oulu, kde se právě započala má pouť za poznáváním Finska :-)!  

Cesta probíhala naprosto hladce. Ještě jednou velký dík Václavovi, bez kterého 

by má cesta na letiště a odlet byly mnohem komplikovanější. Díky :-)!!! Letěla 

jsem se společností Finnair a nemůžu si stěžovat – příjemné letušky a výtečné 

jídlo (to já umím ocenit :-P). Cestu do Helsinek jsem si navíc krátila povídáním 

se spolucestujícím, který do Helsinek letěl obchodně na otočku prohlédnout si 

nějaký dopravní stroj (pro zasvěcené: asi 6). Dozvěděla jsem se od něho, že by 

se ve Finsku teď mělo každý den stmívat o 16 minut dřív než den předchozí. No moc se mi ten údaj 

nezdá, tak se o tom budu muset přesvědčit. Co mě taky na letu příjemně překvapilo je, že díky 

kameře připevněné na na přední části letadla může cestující sledovat vzlétání a přistávání kromě 

výhledu z okýnek taky na obrazovkách před sebou a má tentýž výhled jako pilot :-). U letiště v 

Helsinkách stojí za zmínku, že to tam vypadá trošku jako v Asii :-). Finnair totiž operuje v hodně 

asijských destinacích. Všude samý Japonec, Číňan, Ind apod. Nápisy na letišti jsou ve finštině, 

japonštině, čínštině (nebo možná korejštině – fakt nejsem odborník :-)) a pak se dá objevit i 

angličtina :-). Nikdy bych si nemyslela, že ji uvidím tak ráda. A ještě raději uslyším. Už úvodní 

instrukce a přání příjemného letu v letadle ve finštině byl docela šok. Rozuměla jsem jen jméno 

destinace a tervetuola (tj. vítejte) :-). Jsem zvědavá, jestli na tom budu na zpáteční cestě líp :-). Z 

Helsinek do Oulu to byla doslova rychlovka – skoro jsme ani nevzlétli a už jsme přistávali. Letiště v 

Oulu je pěkně mrňavé. Tam se nemá šanci ztratit snad nikdo :-). Zavazadlo mi vyjelo mezi prvními, 

tak jsem rovnou zamířila před budovu, kde jsem zjistila, že mi za 10 minut jede bus ke kolejím. 

Hold si to někdo umí naplánovat :-D. Autobus staví pouze, když si o to řeknete (tj. zamáváte). Fakt 

nevymetá každou zastávku :-). To platí jak pro nástup, tak pro výstup (že by mi to už někdo říkal? 

nevíš o tom nic, Fido? o:-)).  

Na zastávce už na mě čekala má "kummi" neboli "student tutor" – Saara Helkiö. 

Sympatická blondýnka (jak taky jinak :-)). Zavedla mě k mé koleji, předala mi 

klíč od pokoje a sdělila všechny podstatné informace. Kummi pomáhá 

studentům na začátku jejich pobytu se všemi důležitými organizačními 

záležitostmi. Uvidím se s ní zase zítra, kdy nám začíná tzv. Orientation week. 

Ale zpět ke koleji. Jak jste si mohli zjistit v kontaktech, bydlím na Yliopistokutu 

44 B, byt č. 110. Nachází se hned v přízemí. Je to byt pro čtyři osoby, pokoje jsou po dvou. Mou 

spolubydlící je Denisa, která studuje medicínu a je ze středního Slovenska. Na sousedním pokoji 

bydlí Hanka (z Hranic na Moravě, studuje ekonomii) a Elena (z Košic, studuje biologii). Takže 

když jsem zjistila jaké je osazenstvo, nevěděla jsem, zda být ráda, že si budu moct povídat ve svém 

rodném jazyce nebo být nešťastná, že nevyužiju angličtinu a nepoznám jinou kulturu. Popravdě 

jsem byla víc zklamaná. Ale nebojte, už se to zlepšilo :-). Po vybalení věcí jsem si ještě skočila 

nakoupit něco málo jídla na snídani. Po návratu jsem na pokoji objevila další slovenské rodáky – 

Michala a Andreje. Chvilka povídání a pak rychlé zalehnutí ke spánku... 

4.09.2007 

Den druhý 
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Začíná Orientation week. Ráno na nás v prostorách místní menzy čekala čerstvá káva (popř. čaj) a 

pulla. Pulla je sladké pečivo (něco na způsob naší vánočky) posypané krystalovým cukrem a 

ochucené kardamonem. Na zimní semestr letos do Oulu přijelo 244 zahraničních studentů z 32 zemí 

světa (rekordní počet). Seznámili jsme se s oddělením International relations a přesunuli se do velké 

posluchárny L4, kde se vyřizovaly a vysvětlovaly všemožné organizační a studijní záležitosti. V 

tomto duchu by se měly odehrávat i následující dva dny. Dnes bylo například na programu placení 

poplatků za studium a studijní kartu, přehlídka možných sportů na univerzitě, ale hlavně prohlídka 

univerzity a kampusu. Všechny fakulty se nachází na jednom místě, takže univerzita je dost 

rozsáhlá. V nové budově sídlí humanitní a pedagogická fakulta a také biologická sekce 

přírodovědecké fakulty (opravdu krásné prostory, které zahrnují např. i zoologické muzeum apod.). 

Ostatní fakulty včetně mojí – tj. ekonomické fakulty jsou ve staré budově (kdo by to byl řekl, že? :-

)). Každá fakulta má taky svůj studentský klub a vlastní uniformu a barvu. Barva naší fakulty je 

fialová. Poprvé jsem taky navštívila místní menzu – jestli mi chutnalo jídlo v letadle, tak to nebylo 

nic proti tomu, jaké jídlo lze dostat ve zdejších menzách. Jedním slovem – splendidní :-D. Oběd zde 

se studentskou slevou stojí buď 1,95 eur (tj. hlavní jídlo, voda a zeleninový salát) nebo 2,30 eur za 

hlavní jídlo, mléko, chleba (např. s nějakou pomazánkou) a opět zeleninový salát. Většinu svého 

dne jsem strávila s Erin – tj. studentka z Texasu, která v USA studuje daně. Vzpomněla jsem si na 

svůj pobyt v USA, protože jsem od ní slyšela staré známé věci jako – I need to have a nap :D. Bylo 

to moc fajn. Prohlídka univerzity končila až kolem páté odpoledne. Poté jsem vyrazila opět do 

místního obchodu. Ceny jsou tu opravdu někalikanásobně vyšší, ale některé jsou i srovnatelné. 

Někdy udělám pořádnou obhlídku a napíšu nějaký srovnávací seznam :-). Zatím jsem byla pouze v 

Tokmanni, což je supermarket poblíž koleje. Po návratu z obchodu jsem si uvědomila, že už jsem tu 

druhý den a ještě jsem tu nic kromě školy a koleje neviděla, takže jsem vyrazila na procházku :-). 

Dala jsem si asi hodinový okruh po okolí – v okolí se kromě rodinných domů a základní školy 

nenachází nic zajímavého :-). Teda aspoň jsem na nic takového nenarazila. Všude je zde ovšem 

neuvěřitelné množství cyklostezek. Kola kam se podíváš. Na koleji pak byla jen Elena, tak jsme se 

rozhodly využít čas před spaním a podívaly jsme se na film Italské prázdniny – velmi předvídatelná 

komedie, při které se dobře povídalo. Probraly jsme Košice a různé části Slovenska :-). A hajdy na 

kutě! 

5.09.2007 

Ať žije zařizování (den třetí) 

Pokračuje náš Orientation week. Dozvěděli jsme se o finském studijním systému, o finské 

plachosti, dochvilnosti a poctivosti. Také o tom, že co Fin řekne, tak opravdu platí. Podepsali jsme 

smlouvu o ubytování (zaplatili vratnou zálohu 250 EUR). Odpočali si na obědě a pak si poslechli o 

Kummi Family programu. Tedy o tom, že každý student, který vyplní přihlášku, tak mu může být 

přidělena finská rodina, se kterou může trávit svůj volný čas. Jak moc ho bude, to záleží čistě na 

studentovi a dané rodině. Každopádně je to dobrý způsob, jak se seznámit s finským způsobem 

života. Taky jsem jednu přihlášku odevzdala :-). Poté jsem se zapsala na Survival Finnish Course – 

neboli úvodní kurz finského jazyka. Už se moooc těším :-). A na závěr všech organizačních 

záležitostí nám byl puštěn film Exchange Student Mystery. Studentský filmek o tom, proč se 

většina exchange studentů nevrátí domů. Funny one :-D. 

Vyřizování ve škole mi nestačí a tak jsem se s bandou dalších studentů (většinou Němců) vydala 

vyřizovat další věci do města (tj. do centra, které je asi 6 km od kampusu). Jen pro info – jedna 

jízda autobusem stojí 2,70 EUR. Takže první věc, kterou jsme udělali bylo, že jsme si pořídili Oulu 

Card – kartičku na dopravu. 40 jízd vyjde na 65 EUR. Existuje taky varianta měsíční jízdenky pro 

studenty (35 EUR), ale nemyslím si, že budu do města jezdit tak často. Navíc bych si chtěla pořídit 

kolo. Uvidíme zítra. Další na programu byla návštěva PSOAS kanceláře, která poskytuje ubytování 
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a také internetové připojení na koleji (jednorázový poplatek 25 EUR). Při všech těch částkách, které 

se objevují v textu bych jen chtěla podotknout, že je uvádím proto, že by se mohly hodit dalším 

potencionálním studentům v Oulu, popř. vám můžou sloužit pro představu. Můžete je taky s klidem 

ignorovat :-). Ufff, toho zařizování je na úvod fakt hodně – zvládla jsem si taky koupit vlastní 

SIMku (číslo najdete v kontaktech). To by snad mohlo být zatím všechno. 

Po příjezdu na kolej jsem hned chtěla zkusit internet, ale zjistila jsem, že na pokoji máme jen jednu 

zásuvku na internet a tu už využívá má spolubydlící, takže z toho vyplynul email pro PSOAS a v 

zápětí i rychlá odpověď, že mám zatím vydržet, že se mi pokusí co nejdřív dodat hub. Takže 

uvidím, jak dlouho se ještě budeme dělit o připojení. Má spolubydlící se ovšem na pokoji vyskytuje 

velmi zřídka (aspoň dle dosavadní zkušenosti), takže zatím v tom nevidím problém. 

Taky vám už z popisu všech možných zařizování přechází hlava kolem? Je třeba zažít taky trochu 

toho studentského života, co říkáte? A proto jsme se vydali (skupina, kterou má na starosti naše 

kummi) na party k Jenně – tj. finská studentka (taky kummi), která má byt v centru Oulu. Fotky ve 

fotogalerii napoví více :-). Nezapomeňte si přečíst jejich popisky. Odsud je to jen coby kamenem 

dohodil do Onely – hudebního a tanečního klubu. Ve středy a neděle s volným vstupem. Protože 

začal školní rok, před vchodem se táhla dlouhá fronta. Pokorně jsem se zafrontili a někteří z nás si u 

vchodu uvědomili, že s sebou nemají pas a tudíž nemůžou být puštěni dovnitř. Strikní pravidla – 

ISIC není doklad :-). Kdopak to asi tak byl, že? Takže já spolu s Naho (tj. japonská studentka) jsme 

se odebraly zpět k Jenně vyčkat než pojede další noční bus. Onela mi tak zatím zůstává utajená i se 

svými více hudebními patry. Čekání na autobus ale zatím hodnotím jako jednu z nejvydařenějších a 

nejzajímavějších akcí, protože jsem měla dost času (hodinu a půl) na povídání s finskou kummi. 

Naho totiž tzv. vytuhla :-). Probraly jsme kupu věcí. Začaly jsme povídáním o Tero Pitkämäkim 

(zlatém oštěpaři z Ósaky), všemožných sportovcích. Nevynechaly jsme ani Karpat Oulu (tati, 

mluvila jsem i o HPK Hameenlinně :-)). Pustily jsme se i do švédsko-finských vztahů, které nejsou 

zrovna růžové. Proč tomu tak je? Jednak byli Finové dlouhou dobu pod švédskou nadvládou. A pak 

taky Finové Švédy nemusí, protože jsou prý ve všem úspěšnější a mnohem sebevědomější a 

veselejší, alespoň dle slov Jenny. Ale měla jsem taky možnost vidět finské televizní programy. Co 

mě zaujalo je, že finské televize dávají všechny programy v originále s titulky. Čili naprosto naopak 

než u nás. Je to ideální způsob, jak se líp naučit cizí jazyky a ušetřit peníze za dabing :-). Večerní 

programy se ale hlavně skládají z toho, že nějaká slečna předčítá smsky, které posílají diváci. Čas 

odjezdu náš hovor ukončil a autobus nás přepravil k dočasnému domovu. Možná by bylo dobré 

zmínit, že autobus po jedenácté večer stojí dvojnásobek ceny přes den – tedy 5,40 EUR (popř. dvě 

jízdy z mé karty). 

 

6.09.2007 

Recepce na radnici (den čtvrtý) 

Třetí den našeho orientačního týdne v sobě skrýval setkání s koordinátorkou naší fakulty – Heidi 

Karjalainen. Dostali jsme informace o kurzech vyučovaných v tomto semestru v angličtině. Vypadá 

to, že budu navštěvovat jiné kurzy než jsem si na začátku vybrala v Learning Agreementu, ale to je 

naprosto běžné. První kurz by mi měl začít už zítra. Zajímavý zážitek mám z oběda. Protože jsem se 

včera od Naho dozvěděla o třech různých druzích japonského písma, využila jsem možnosti nechat 

si napsat své jméno v japonštině :-). První řádek je psán v "chinese characters" a další dva řádky 

jsou jejich zjednodušenou formou. Japonci používají všechny tři formy. Výsledkem se můžete 

pokochat ve fotogalerii. Jedním z hlavních programů dnešního dne bylo shánění kola. Vyrazila jsem 

společně s Janine (z Německa) a s Marií (z Belgie). Nejprve jsme navštívily Second Hand Store – 

teda už použité jízdní kola. Ceny se pohybovaly od 30-70 EUR, ovšem kola byla fakt hodně "jetá" 

:-). Bohužel žádné vhodné. A pokud se už nějaké našlo, tak mělo např. díru v duši, nebo mu chyběl 
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řetěz atp. Prostě tady jsme si nevybraly. Pokračovaly jsme dál do centra a tam měly výběr o dost 

lepší, ovšem taky mu odpovídaly ceny – nejlevnější kolo za 90 EUR, většinou ovšem tak 130 EUR. 

Což už je příliš. Ideální kolo od studentů pro studenty se dá sehnat kolem 50 EUR, ale všechny 

dobré kola už jsou v tuto dobu rozprodané. Zbývá ještě zkusit pár dalších obchodů. Ovšem někdy 

jindy. Odsud jsme totiž upalovaly na zlatý hřeb dnešního dne – recepci na radnici města Oulu.  

Jako exchange studenti jsme dostali speciální pozvánky na pátou hodinu odpolední 

do Velkého sálu. Čekalo nás vřelé přivítání od starosty a spousta jídla a pití. Více 

opět napoví fotogalerie. Zpáteční cestu z radnice jsem se rozhodla absolvovat pěšky. 

Přidala se ke mně i Erin (z Texasu). Cestou nás potkávaly bandy studentů na kolech 

a vyptávaly se, jestli jdeme pěšky až na kampus a dodávali větu – "are you crazy?" :-

). My jsme odvětily, že jsme se asi opravdu zbláznily, ale dál jsme cupitaly po místní 

cyklostezce, která vede až k univerzitě. Hezká sedmdesátiminutová procházka díky 

níž jsem objevila další obchod s koly (pochopitelně už zavřený). Zastavila jsem se na 

chvíli u Erin, abych viděla, jak vypadají jiné koleje, prozkoumala jejich prádelnu, obkoukla hochy, 

co seděli v ručnících před kolejí a vydala se na svou kolej sednout si k počítači a napsat, co jsem to 

v uplynulých dnech taky ve Finsku prováděla. Ufff. Zvládla jsem to všechno za 4 hodiny. Snad 

jsem si vzpomněla na všechno podstatné. Další příspěvky se budu snažit přidávat pravidelně :-). 

7.09.2007 

ESN Day (den pátý) 

Má první hodina začala v 9.15 – Corporate finance. Poslechla jsem si hezký úvod a po první 

půlhodině se omluvila se slovy, že musím na výlet :-) (nebyla jsem ale sama). Dnešní program nám 

totiž naplánovalo ESN (Erasmus Student Network). Výlet do Vasamon leirikeskus neboli do 

kempingového centra Vasamon poblíž Ylikiiminki (asi 40 km od Oulu). Byla jsem mezi těmi 

šťastlivci, kteří se zvládli zapsat na tu správnou listinu. Vyrazili jsme třemi autobusy. Program byl 

bohatý. Mohli jsme si vyzkoušet hru Mölkky, projet se po jezeře na loďce, vyzkoušet si pravou 

finskou saunu, zahrát si volejbal nebo si opéct klobásu. Zvládla jsem všechno. Tak pěkně popořadě 

:-D. 

Finská hra Mölkky vznikla teprve v roce 1996. Má poměrně jednoduchá 

pravidla. Potřebujete k ní dřevěné kolíky s čísly 1-12 a další dřevěný kolík na 

házení. Kolíky s čísly se postaví k sobě, od nich se odměří vzdálenost asi 3-4 

metry a odtud se pak hází. Cílem se dosáhnout počtu 50 bodů (přesně). Body se 

získávají za shozené kolíky. Ty se pak postaví na stejném místě, na kterém 

spadly. Když shodíte jen jeden kolík, přičítá se vám takový počet bodů, jaké je 

na něm číslo. Když shodíte víc než jeden, pak se vám přičítá pouze počet shozených kolíků. Pokud 

by náhodou dva spadly na sebe, pak se počítají za jeden kolík. Pokud dosáhnete 50 bodů, vracíte se 

zpět na 25 bodů. Pokud se třikrát za sebou minete, vracíte se na 0 bodů. Nezmátlo vás to :-). Je to 

jednoduché a zábavné. My jsme to hráli asi v počtu deseti lidí a hádejte co se mi povedlo? Vyhrála 

jsem. Hé heč :-D. Nezapomeňte zkouknout fotogalerii. 

Po vítězném tažení jsem se šla mrknout k jezeru a vyčkala na volnou loďku. 

Během čekání jsme vedli velmi seriózní debatu o Pokémonech a Pobřežní 

hlídce :-). Na loďce jsem jela s Janine a Stephanem, je to fajn, když se někdo 

během cesty baví německy a vy mu vůbec nerozumíte. Že bych se vrhla na 

studium němčiny? Jak jsem se včera dozvěděla od starosty Oulu myslel si, že 
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všichni Češi umí německy. Mám to ale mezery :-). N`est pas? :-P. 

Na vodě vyhládne, to je stará známá věc, takže jsme se přesunuli k ohništi a opekli si finskou 

klobásu. Jí se jen tak bez chleba. Když už jsem u chleba, tak ten se ve Finsku podobá našemu 

toastovému. Buď tu mají naše toasťáky, nebo naprosto černý zrníčkový chleba, popř. velký výběr 

sucharů. Na náš chleba s křupavou kůrkou jsem zde ještě nenarazila. Měla jsem si s sebou vzít tu 

vyhranou domácí pekárnu :-D. 

Čtvrt na dvě – do odjezdu (v 16.00) zbývalo hodně času, takže proč nezkusit 

návštěvu pravé finské sauny? Vzhůru do větší místnosti obložené dřevem s 

rozžhavenými kameny, které je nutno v pravidelných intervalech polévat vodou. 

Sedělo se tu ve dvou patrech, to hornější bylo taky teplejší. A po prohřátí šupky 

hupky do jezera :-). Bezvadný zážitek. To není jako bazének v Krkonoších u 

Václafa :-P. Jezero má něco do sebe. Jsem zvědavá, jestli se mi podaří někdy 

zkusit saunu i v zimě – tím myslím hupsnout zamrzlého jezera s vysekanou dírou v ledu. To je prý 

ten pravý požitek :-D. Po sauně se najednou venku zdálo ohromně teplo. Ve zbývajícím čase jsem si 

pinkla do volejbalového balónu a jelo se zpátky. Hodně nabitý den :-). 

Zítra je v Oulu City Theatre kulturní den, tak se nechám překvapit, co to obnáší. Taky je víkend, 

takže s koupí kola to vypadá bledě. Už začínám přemýšlet nad tím, jestli to má pořád ještě smysl, 

protože se zde začíná nenápadně ochlazovat. Přes den tu bylo krásných 12 stupňů, ale na noc už 

hlásí nulu. Přesné počasí místa, kde přebývám můžete sledovat na 

http://weather.willab.fi/weather.html. 

Právě odbyla devátá večerní a při pohledu z okna vidím červánky. Co nevidět bude tma jak v pytli 

:-). Možná si říkáte, že u nás se stmívá kolem osmé. Taky že jo. Nesmíte zapomínat na hodinový 

časový posun :-). Tak zase zítra! 

8.09.2007 

Culture and Life in Oulu Day (den šestý) 

Jak mohl napovědět nadpis, dnes byl v Oulu kulturní den. V deset jsem měla sraz s Erin na zastávce 

na kampusu. Při čekání jsme se seznámily s Evou z Belgie a už ve třech jsme vyrazily do centra. 

Program byl naplánován do Oulu City Theatre od 11-14 hodin. Měly jsme ještě chvíli čas, tak jsme 

prozkoumaly místní tržiště. Míří na něj online kamera – takže se můžete přesvědčit, jak to tam 

vypadá právě ve chvíli, kdy čtete tyto zápisky: webkamera. Prošly jsme si tržiště i tržnici a vyfotily 

se s místní atrakcí – sochou policisty – ve finštině nazvanou Toripolliisi. 

Toripolliisi je dílem Kaarlo Mikkonena. Ten se narodil v roce 1920 v Kajaani. 

Socha policisty v Oulu je jeho jediným veřejně vystaveným dílem. Obyvatelé 

Oulu uspořádali na tvorbu sochy veřejnou sbírku, takže bronzová socha mohla 

být prosinci 1987 slavnostně odhalena. Možná se divíte, proč zrovna socha 

policisty. Jak jsem vygooglila, má to být vzpomínka na tři policisty, kteří v 

letech 1934-79 dohlíželi na pořádek na tržišti. Během pořizování fotek s 

policistou se u nás zastavila starší domorodkyně (rozuměj Finka :-)) a vysvětlila nám, že když 

poklepeme policistovi na pupek, přináší to štěstí a lásku. Tak jsme ho svorně poplácaly a vyrazily 

směr místní divadlo. 

http://weather.willab.fi/weather.html
http://www.ouka.fi/index_kamera.asp
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Na programu kulturního dne byla např. prezentace Kimmo Kuorttiho (ředitele International 

Relations z Univerzity v Oulu) o tom, jak žít jako Fin :-). Pokud chcete žít jako Fin, pak určitě 

musíte znát slůvko "Oho". Např. pokud do vás čirou náhodou v supermarketu narazí Fin nákupním 

vozíkem, nečekejte žádné dotazy typu – nestalo se vám něco, jste v pořádku? Fin řekne jen oho a 

jede dál. Oho je výraz pro omluvu, popř. pro údiv. Velmi užitečné slovíčko :-). Finové zastávají 

strategii nechat žít ostatní v míru a zbytečně jim nenarušovat jejich klid. Proto prý např. i profesoři, 

kteří se dobře znají, když jdou proti sobě po chodbě, dělají jakoby nikoho neviděli. Zdá se mi to 

jako extrém, ale prý to tak funguje, i když ne všem se to tak líbí :-). Budeme tedy Kimmovi věřit. 

Pod kulturou si jde představit taky hudbu. Ani o tu jsme nebyli ochuzeni. Zazpívali jsme si i finskou 

hymnu nazvanou Maamme (více zde). Dostali jsme taky možnost, zakoupit si speciální lístky na 

operu na dnešní večer za symbolickou cenu 5 EUR. Začátek opery měl být v sedm večer, takže 

jsme měly spoustu času na prohlídku města. 

Během cesty k hale, kde hraje Kärpät Oulu, jsme procházely kolem 

vlakového nádraží a tam na mě čekalo milé překvapení. Ještě teď z "toho 

žiju" :-). Na vlaku InterCity byl namalovaný český Krteček :-D. WOW! 

Zřejmě vůz pro děti nebo něco podobného. Každopádně mě to dooost 

potěšilo. Ani Erin ani Eva Krtka neznají, takže jsem pro ně musela být velkou 

atrakcí. Naštěstí jsme dorazily k Energia Areeně, takže se řeč stočila na 

hokej. Jinak jsem se dívala na web, kdy hraje Kärpät a Hämeenlinna. To zázračné datum je sobota 

3.11. :-). První vzájemný zápas ale hrajou už 22.9. Co všechno jsme viděly si můžete prohlédnout 

ve fotogalerii. Fakt ale je, že jsme se přes ostrůvky dostaly až k moři :-)!  

A ještě pár slov k večerní opeře – hrály se Hoffmannovy povídky od Jacques Offenbacha. Zpívalo 

se francouzsky a nahoře běžely finské titulky. Vzhledem k tomu, že ani francouzsky mluvící 

studenti nerozuměli tomu, o čem se zpívá, ptali jsme se o přestávce dvou Finek. Bylo nám 

vysvětleno, že Hoffmann vypráví o třech ženách svého života. Aspoň něco jsme si dali do 

souvislostí :). 

Grafomanie se opět rozmohla, ale co jiného od tak nabitého dne očekávat? :-) 

Reakce na komentáře 

Díky za velký počet ohlasů :-). Je to milé vědět, že si mé výplody taky někdo přečte. Prý se ze mě 

stal grafoman, tak uvidíme, co se s tím dá dělat :-).  

Joško, díky za časy východů a západů slunce, potěšilo mě, že v prosinci tu bude víc než 3 hodiny 

světlo. Myslela jsem, že to bude mnohem horší :-).  

Raduško, doufám, že i další spolubydlící bude znít minimálně tak zajímavě a pohodově jako ta 

první. Očekávám špiónská fota :-).  

A k dotazu na školní uniformy – nosí je zde velmi málo lidí. Většinou se nosí na slavnostní 

příležitosti. Studenti si je musí zakoupit (stojí něco kolem 70 EUR). K uniformě (kterou jste mohli 

vidět např. ve fotogalerii z party u Jenny) patří taky čepice. Když jsem ji viděla poprvé, přemýšlela 

jsem nad tím, co chtějí na škole ti námořníci :-). Na čepici je připevněný pramínek a podle toho, jak 

je dlouhý, tak to znamená, jak dlouho dotyčný studuje, popř. kolik let studia mu zbývá. Na 

uniformu se taky připevňují různé nášivky. Většinou studentských klubů atp. 

9.09.2007 

Den sedmý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsk%C3%A1_hymna
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Některé předměty, které jsem zde měla v plánu studovat, se zde tento semestr nevyučují, některé se 

vzájemně kryjí. Proto jsem si dneska dala za úkol, vybrat si předměty znova. Zítra jich většina 

začíná (pokud už nezačaly minulý týden). Nějaký plán už mám, tak uvidím, jak to bude vypadat v 

praxi :-) 

Odpoledne jsem se vydala na do obchodu s koly, který jsme s Erin objevily během cesty z centra 

města. Dorazila jsem tam čtvrt hodiny před zavírací dobou (tj. v 15.45). Výběr nebyl vůbec špatný, 

ceny se pohybovaly kolem 90 EUR. Kde se vzala tu se vzala, objevila se má nerozhodnost. A 

zavírací doba mé dnešní dilema vyřešila. Výsledek mého snažení je jasný – stále bez bicyklu. Pořád 

nevím, jestli raději tyhle peníze neinvestovat do nějakého výletu – např. do Helsinek. Míst, které 

bych tu chtěla navštívit je spousta, chci ale počkat na studentskou kartičku (tj. do příštího týdne), se 

kterou budu mít 50% slevu na dopravu. 

Na zpáteční cestě jsem narazila na velké supermarkety Prisma a Euromarket. 

Supermarkety jsou ovšem v neděli zavřené. Plochu parkoviště proto dneska 

využívaly desítky lidí s psíky. Zjevně nějaká chovatelská soutěž :-) Kousek od 

supermarketů se nachází botanická zahrada. Ta vážně stojí za to! A když to 

řeknu já, takový milovník kytek, tak na tom něco bude :-). Od kolejí k botanické 

zahradě to není víc než čtvrt hodiny. Mezi těmito místy můžete narazit na 

základní školu a obří jezero. 

Když jsem se blížila k jezeru, pochopila jsem, proč jsou zde všechny cestičky 

a cyklostezky vyasfaltované. Každým krokem jsem se totiž začala víc a víc 

propadávat a víc a víc jsem čvachtala. Ne nadarmo se Finsko jmenuje Suomi. 

Suo totiž ve finštině znamená bažina, suomalainen (tj. Fin) se pak jen jedním 

písmenkem liší od suomaalainen neboli obyvatele bažiné oblasti. Průvodce 

Lonely Planet taky uvádí další vysvětlení názvu – tentokrát z francouzštiny. 

Fin de lande – konec světa. Tedy Finsko = země na konci světa :-). 

10.09.2007 

Škola začíná (den osmý) 

První školní den :-) Ráno začalo ještě nezbytným vyřizováním – vyzvedla jsem si certifikát 

registrace, který budu potřebovat pro založení bankovního účtu, a taky ID a login do místní 

počítačové sítě. Milé bylo zjištění, že měsíčně můžu vytisknout sto stránek zdarma (studijního textu 

pochopitelně, čeho taky jiného :-)) A poté vzhůru na první hodinu. 

 

International Salesforce Management. Přednášejícím je americký profesor Wesley J. Johnston z 

Atlanty (Georgia State University), který je v Oulu jen tento týden. Takže z kurzu, který normálně 

trvá celý semestr, se stal intenzivní jednotýdenní kurz. Po dvouhodinové přednášce jsme byli 

rozděleni do skupin po devíti lidech, které představují firmy na trhu. Simulujeme roli sales 

managerů. Dnes jsme si měli vybrat prvních patnáct zaměstnanců a vytvořit plán prodeje :-) Docela 

zajímavá zkušenost.  Protože jsme nestihli udělat všechna rozhodnutí během hodiny, sešla se naše 

skupina u mě na koleji v sedm večer a společně jsme úkol dokončili. Mimochodem jsme poměrně 

exotická skupina (Španělé, Ruska, Američanka, Slovák...). Jak si povedeme v porovnání s ostatními 

skupinami, se dozvíme zítra. 
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Druhým kurzem, který mi dnes začal, jsou Investice. Finanční matematika jako když vyšije. Celé 

dvě hodiny na nás byly chrleny matematické vzorečky :-) Takže nebylo divu, když po hodině dobrá 

polovina lidí řekla, že na příští lekci s velkou pravděpodobností nepřijde :-) V blízké době budu 

muset navštívit University Press, abych si zakoupila poznámky k jednotlivým kurzům. 

Shrnuto a podtrženo, prakticky celý den jsem strávila ve škole a to jsem měla jen dva předměty! 

Večer jsem skypovala s Jarkou a jejím bratrem. Moc mě potěšil komentář od mamky. Mami, je 

super, že se začínáš kamarádit s internetem :-)!!! 

11.09.2007 

Vulcanalia (den devátý) 

Ráno jsem posnídala finskou kaši – aneb měla jsem první hodinu kurzu finského jazyka, který se 

zde jmenuje Survival Finish Curse. Finština nemá žádné členy ani gramatické rody (on a ona se 

řeknou stejně – hän). Taky nemá předložky. Místo nich používá přípony ke konci slov. Tu 

nejdůležitější informaci tedy ve většině případů najdete na konci slova. Hodně slov je tvořeno 

spojováním dvou kratších. Stejně jako u nás zde existuje spousta dialektů a nářečí. A malá porce 

finštiny pro vás: Minä olen ... znamená jmenuju se ... (doplní si každý sám :-)) 

Z finské lekce jsem utíkala do hlavní knihovny (univerzita má celkem šest knihoven) na 

domluvenou prohlídku s výkladem. Moc hezké a prostorné prostory. Výpujční lhůta skript je tu v 

průměru 7 dní (ne jako u nás na matfyzu půl roku :-)). Rovnou jsem si jedny vypůjčila. 

Na obědě jsem byla s Naho (Japonsko) a jejím finským kamarádem. Na oběd 

byla mj. rýže. Dle Naho to ale jako rýže vůbec nechutnalo. Japonská rýže je – 

cituji: "Softer, more sweet and more sticky" neboli jemnější, sladší a 

lepkavější. Její kamarád, který Japonsko navštívil, jen přitakával. Někdy bych 

ji ráda zkusila, pro mě to byla prostě klasická rýže, jak ji znám :-). A že jsem ve 

Finsku je poznat např. z toho, že jsme dnes v menze měli lososí karbanátky :-). 

Obědvat s finským studentem mělo tu výhodu, že jsem se podrobněji vyptala na uniformy. Na 

začátku roku shání každá fakulta své sponzory a jejich loga jsou pak na uniformě uvedená. Získat 

uniformu, ale nějakou dobu trvá. Na začátku semestru je třeba zapsat se do správné listiny. Nové 

uniformy jsou pakhotové většinou kolem ledna, protože shánění patřičných sponzorů a šití uniforem 

zabere dost času. Pokud student sežene sponzora, získá uniformu zdarma. Jinak se ceny za ni 

pohybují dost různě. Kamarád Naho říkal 20 EUR, má kummi říkala 30-40 EUR, z jiných zdrojů 

jsem zaslechla až 70 EUR. Tak si můžete vybrat :-). 

Na další lekci z Industrial Salesforce Managementu jsem se dozvěděli, že naše skupina je druhou 

nejlepší firmou na trhu (na trhu je pět firem). Učinili jsme další rozhodnutí a uvidíme, jak se bude 

situace dál vyvíjet. 

Z této lekce jsem musela odcházet dřív, protože paralelně se vyučuje Bussiness Logistics, kterou 

chci taky navštěvovat. Do dvojic nám byl zadán logistický problém, který musíme do tří týdnů 

vyřešit. Jsem ve dvojici s Erin. Budeme řešit logistiku firmy Nike. 

Po celém dni sezení ve škole by se fakt hodil nějaký pohyb. K mé radosti jsem zjistila, že na 

Yliopistokatu 48 v budově základní školy je od 19.15 volejbal. Hodinu, která zbývala do začátku 

jsem strávila skypováním a čtením úkolu na další den. Na volejbale se nás sešlo sedm. Pět kluků a 
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dvě slečny. Mluvilo se anglicky, což bylo fajn :-). Nemám tušení, s kým jsem hrála, protože jsme se 

nějak opomněli představit, ale bylo to bezva. Jako postřeh uvádím, že tady nemají žádné problémy s 

měřením správné výšky sítě, protože rovnou na kůlech mají míry v centimetrech. 

Dnešní den v Oulu byl ovšem věnován Vulkanalii. Velké studentské akci na úvod 

školního roku, která byla zakončená party v blízkosti centra města. V průběhu dne se 

na chodbách univerzity prezentovaly jednotlivé kluby a organizace (viz. fotky ve 

fotogalerii). Po volejbale jsem tedy s Erin vyrazila na Vulkanalia party. Na akci bylo 

kolem 4 000 studentů. Přišly jsme zrovna když hrála kapela Downstone. Správný 

rock-metalový nářez :-)! Po jejich koncertě jsme se ale moc dlouho nezdržely a 

zamířily na kolej, protože lidí začalo přibývat a nebylo k hnutí. 

12.09.2007 

Nordea & sauna (den desátý) 

Dnes jsem opět absolvovala čtyři hodiny International Salesforce Managementu. 

Naše firma se vyhoupla na první místo s 33% podílem na trhu. To potěší :-). Ve 

dvě hodiny jsem měla schůzku se svou kummi studentkou a společně jsme 

vyrazily do města, kde jsem si zřídila účet u banky Nordea. Ten budu potřebovat 

na placení účtů za ubytování. 

Po návratu jsem při čtení mejlů zjistila, že studentskou kartičku získáme nejdřív za tři týdny. Tak 

dlouho na výlet čekat nechci (chtěla bych vidět národní park ještě bez sněhu a s nějakým listím :-)) 

Na internetu jsem proto vypátrala, že se dá vyběhat i jiná kartička na slevu, která platí ve vlaku a v 

dálkových autobusech. Je třeba vyplnit potřebný formulář, nechat ho potvrdit školou, společně s 

fotkou zanést zpět a zaplatit nějaký poplatek. Hned zítra se na to vrhnu. 

Z mého internetového pátrání mě vytrhla spolubydlící Elena, se kterou jsme společně vyrazily do 

sauny do Yliopistokatu 18 (jiné budovy kolejí). Sauna se nachází v osmém patře. Z prostor těsně 

před vstupem do ní je krásný výhled až na moře. Daly jsme si tři kúry, popovídaly si a teď už 

nějakou dobu sedím u notebooku a píšu zpětně blog za dva dny :-). Vypadá to, že jsem zdárně u 

konce. Do dnešního programu ještě zařadím domácí úkol na zítřejší hodinu finštiny. 

To víš, tati, datlování blogu nějaký čas trvá :-). Ale snad se učím rychle. Vzpomínka na vláček a 

červy mě dost potěšila. Zdraví Podobná :-D!!! 

13.09.2007 

Zoologické muzeum (den jedenáctý) 

Dneska vás opět nezatížím dlouhým příspěvkem, protože jsem skoro celý den proseděla ve škole. 

Nasoukala jsem do sebe novou porci finštiny. Hodně jsme se věnovali přízvukům a finské abecedě. 

Vězte, že přízvuk je vždycky na první slabice. Dalším pravidlem je, že na začátku slova může být 

pouze jedna souhláska. Proto se např. slovo francouzština finsky řekne ranska (místo původního 

franska). Konec finského okénka :-). 

Pokud vás zajímá, jak si naše skupina vede v Salesforce Managementu, pak vás potěším, protože 

jsme si udrželi první místo, i když jsme ztratili desetiprocentní podíl na trhu. Zítra se dozvíme 

http://www.downstone.net/
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závěrečné výsledky a budeme prezentovat své strategie. Výuka se poměrně 

rychle rozběhla a já už řeším první kolizi termínů zkoušek. Na 18.10. se mi 

nahromadila zkouška z finštiny a zároveň zkouška z Bussiness Logistics. Už se 

těším, až to budu řešit ;-P 

A aby to nebylo jen o učení, tak jsem dneska prozkoumala zoologické muzeum, 

které se nachází v prostorách univerzity. Mají tam super losa. Řeknu vám, že 

pohled z očí do očí byl dost zajímavý :-). Milý los měří úctihodných 250 cm a 

potkat ho ve volné přírodě asi nebude žádná sranda. Zkoukněte fotky :-) 

14.09.2007 

První běh :-) (den dvanáctý) 

Dny tady začínají mít stejný ráz – škola a škola. Ještěže se blíží víkend :-). Dnes jsme úspěšně 

završili náš maraton z International Sales force Managementu. Naše firma si udržela první místo a 

prezentace se nám myslím povedla :-) Kdyby tak hezky vyšla i zkouška, tak budu ráda – 

mimochodem termín zkoušky je 11.10. 

Na koleji mě čekal dopis z International relations, který informoval o tom, že pro mě zatím bohužel 

nenašli Kummi rodinu. Nejsem zdaleka jediná (kummi rodinu mají zatím jen ti, co svou žádost 

poslali s předstihem). Potenciální setkání s rodinou mělo proběhnout v neděli. Čímž jsem získala 

celý volný den! Jak s ním ale naložit? Budu se snažit naplánovat nějaký výlet. Snad mi to vyjde. 

Byla by škoda nevyužít hezkého počasí a světla, dokud ještě je :-). 

Po celých dnech sezení a zjištění, že džíny mi začínají být nějak těsnější, jsem dnes s velkým 

elánem vyrazila na další volejbal. Tentokrát byl určen výhradně pro dámské osazenstvo. Mé 

nadšení bylo zpraženo velkým počtem, v kterém jsme se sešly – pouhopouhé tři! Tak jsme si 

hodinku zapinkaly. Řeknu vám, že přihrávat si hodinu do kolečka začne být docela nudné :-). Za tu 

dobu jsem si aspoň osvojila dvě finská slova – hyvä a anteeksi – neboli dobře a promiň. To podle 

toho, jak se přihrávky zrovna zdařily. Třeba si zítra spravím náladu na volejbale pro exchange 

studenty. Po příchodu na kolej jsem tak velmi ráda přijala pozvání mé spolubydlící Eleny, zda si 

nechci jít zaběhat. Asi dvacet minut běhu k jezeru a zpět bylo příjemnou změnou. Sportovní 

odpoledne jsme zakončily v sauně, kde se k nám přidala i spolubydlící Denisa. 

15.09.2007 

Sauna party (den třináctý) 

V sobotu jsem se vydala do centra města, kde jsem si zařídila potřebnou 

kartičku na slevu na dopravu a pak jsem navštívila městkou knihovnu. Jsou 

to moc krásné prostory. Můžete si půjčovat i VHS a DVD. Služby jsou 

poskytovány zdarma. Dokonce mi zde platí i má kartička z univerzitní 

knihovny. Vypůjčila jsem si mapu NP Oulanka, kam se doufejme vydám 

příští víkend :-). A jako bonus jsem si půjčila knížku receptů o 

Karjalanpiirakat – neboli speciálním druhu plněného chleba (nebo spíš pirohů) z oblasti Karélie. 

Recept v angličtině můžete najít zde. 

http://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Karjalanpiirakat
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Cestu zpět jsem jsem absolvovala pěšky. Je až neuvěřitelné, jak rychle tady postupuje podzim. To, 

co bylo minulý týden zelené, hraje nyní všemi barvami. Přišla jsem zrovna včas, abych stihla 

volejbal pro exchange studenty. Jestli jsem si posledně stěžovala na malou účast, tak 

mi to bylo vynahrazeno. Šešlo se nás asi dvacet :-). Takže tři týmy proti sobě. Bylo 

to super. Já jsem ale odcházela po první hodině, protože jsme byli od naší kummi 

pozváni na sauna party, která byla pořádána finskými studenty z naší fakulty. 

Scházejí se tak každý měsíc v sídle jedné finské firmy. Povídá se, popíjí se, saunuje 

se. Opět jsem potkala spoustu nových lidí. Jejich počet je ještě znásobil, když jsme 

se poté přesunuli do budovy koleje na Yliopistokatu 16, kde jedna Američanka 

slavila své jednadvacáté narozeniny. Seznámila jsem se zde mj. s Andreou z North 

Caroliny a domluvila se s ní na návštěvě anglicky sloužené mše v neděli v Koskele (jedna část 

Oulu). 

16.09.2007 

Svátek má Ludmila :-) (den čtrnáctý) 

Chci poděkovat za milá přání k mému dnešnímu svátku. DÍKY! Moooc mě to potěšilo ;-)!!! 

Dle včerejší domluvy jsem se ráno sešla s Andreou (z USA) a Evou (z Polska) a 

společně jsme vyrazily na anglickou mši do Koskely. Je to asi půl hodiny cesty 

pěšky. 84% Finů se hlásí k evangelické luteránské církvi, jen 4% Finů pak chodí 

pravidelně každý týden do kostela. Narazit zde na katolický kostel je téměř 

zázrak. Jejich úplný seznam najdete zde. Abych se přiznala, tak jsem byla 

docela zklamaná. Kněz (pravděpodobně pocházející odněkud z Asie) mluvil s 

tak silným přízvukem, že mu bylo rozumět tak každé páté slovo. Inu, co se dá dělat :-). Poté jsme se 

společně sešly u Andrey a usmažily palačinky. Mňam :-). Mým dnešním plánem bylo podívat se do 

Letonniemi. Ale protože celý den prší, tak z toho nakonec sešlo :-(. Když si to tak promítnu, tak 

slunečné dny jsem tu zažila asi čtyři – všechny v prvním týdnu svého pobytu. Jinak je tu hodně 

zataženo a poprchá. Jdu se vrhnout na domácí úkoly... 

17.09.2007 

"Vy zíráte, my zíráme, Vizír" aneb první praní (den patnáctý) 

Vítejte do nového týdne! Volné dopoledne jsem využila k praní. Prádelna 

bohužel není v naší budově, ale v budově kolejí Yliopistokatu 18. K dispozici 

jsou tři pračky a dvě sušičky. Funguje zde systém rezervací. Stačí se zapsat k 

dané hodině a pracímu stroji. K samotnému praní už snad není třeba nic dodávat 

:-P. Odpoledne (až do sedmi večer) jsem pak strávila ve škole. Dnes byly na 

programu dva kurzy – Investments a Corporate Finance. 

Vážení, vím, že se mé příspěvky krátí (ono se toho taky moc nového neděje), ale nějaký ten 

komentářík by neškodil :-P. Mějte se zatím moc hezky ;-) 

18.09.2007 

Den šestnáctý 

http://www.catholic.fi/english/parishes.htm


 13 

Hyvää iltaa – dobrý večer. Vítejte v pravidelném kurzu finského jazyka. Dneska se naučíme počítat 

od 1 do 10 :-), takže: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän a 

kymmenen. 

Dnešní den byl plný nových objevů. Stačí se jen potkat s těmi správnými lidmi :-). Dozvěděla jsem 

se jak praktické informace – např. že nejbližší prádelna je blíže než jsem si myslela. V sousedním 

domě, ke kterému už teď znám i vstupní kód od dveří :-) Ale také radostné informace – potkala 

jsem lidi, kteří také plánují jet tento víkend do Oulanky a k tomu všemu vlastní auto a mají volná 

místa. Takže slovo dalo slovo a od soboty do pondělí o mě asi mnoho neuslyšíte :-) 

O kareliánském chlebu jsem vás již informovala. Dneska jsem podnikla nákup 

potřebných surovin. Obzvlášť zajímavý byl nákup mouky. Ve Finsku jí existuje 

neuvěřitelné množství druhů. O tom se můžete přesvědčit např. zde. 

Výhodou bylo, že vlastním recept ve finštině, takže mé hledání bylo usnadněno. 

Samotné pečení pak plánuju na zítra :-) Jsem zvědavá, jestli se to bude alespoň 

trochu podobat finskému originálu. 

Večer po volejbale (dnes se nás sešlo dokonce 19!) jsem dostala nápad, že by nebylo zlé zvěčnit mé 

spolubydlící, abyste se mohli taky seznámit :-) Čekají vás ve fotogalerii. Zatím chybí foto Denisy, 

protože s tou se neustále míjíme. Po společném focení jsme vyrazily do "restauračního zařízení" 

Caio :-), které je kousek od kolejí. Měl tam probíhat ESN večer, ale skutek utek, takže jak jsme 

přišly, tak jsme zase po chvíli odešly. 

Děkuji všem odvážlivcům za napsané komentáře ;-). Raduško, pohled žádný nedorazil, ale budu 

bedlivě sledovat schránku. Fido, tak s tím pokojem je to dooost překvápko, ale vy čtyři na jednom 

pokoji, to chci vidět :-) Už teď jsem si jistá, že o zábavné historky nebude nouze. Moc vás všechny 

zdravím a zase zítra... :-) 

19.09.2007 

Kareliánský chléb (den sedmnáctý) 

Celý den bez deště – to se muselo patřičně využít :-) Byla jsem se projít v lese 

kousek od Letonniemi, kam jsem měla původně namířeno. Opět jsem se utvrdila 

v tom, že být houbařem ve Finsku je velmi snadné, protože v lese a nejen v něm 

(i u hlavní cesty, pod našimi okny, skoro u každého domu) je hub plno. 

Některými se můžete pokochat ve fotogalerii. Během své cesty jsem 

prozkoumala další část Oulu, ve které se nachází technologický park. Sídlí zde 

spousta významných firem. Např. Sonera (můj současný telefonní operátor), HP, Canon atp. Ale 

hlavně Nokia :-). Více zde. 

Hlavním bodem dnešního dne bylo ovšem pečení kareliánského chleba. Myslím, že se vše povedlo 

nad očekávání dobře. Podrobný popis najdete u fotek. 

Velkou část večera jsem proskypovala se svými blízkými. Pak jsem udělala úkol 

do finštiny a po slnění povinností hurá za zábavou :-). Nevím jestli už jsem to 

zmínila, ale středa tady platí za tzv. party day. Tzn. že vstup do klubu Onella je ve 

středu (a taky v neděli) zdarma. Z kolejí se tak stává klidné a tiché místo a většina 

studentů míří do centra města – do Onelly. Tentokrát jsem s sebou měla pas, takže 

http://www.saunalahti.fi/~marian1/gourmet/i_flours.htm
http://www.technopolis.fi/index.php?128
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nic nebránilo zábavě :-). Klub má dvě patra. Na každém jsou dva druhy hudby – můžete tak trsat na 

finský pop, rockovou hudbu, disco atp. Zkrátka co je každému nejbližší :-). 

20.09.2007 

Využívám poštovní holuby :-) (den osmnáctý) 

Dnešní okénko finštiny nebude, protože jsem svou hodinu zaspala. Ale jak mi řekla profesorka, 

které jsem se byla omluvit, to se někdy stává :-) Poznačila jsem si tedy úkol na příště a mířila za 

fakultní koordinátorkou, se kterou jsem měla domluvenou schůzku. Potvrdila mi změny v Learning 

Agrement. Tento dokument jsem pak odpoledne zaslala na naše studijní oddělení do Prahy. Pošta tu 

vypadá spíš jako obchod :-). Taková samoobsluha – sami si kupujete obálky, známky atp. Jen 

samotné odesílání pak vyřizujete u pultu (nikoliv na přepážce :-)) Taky jsem si dnes zakoupila 

pláštěnku, protože na víkend hlásí pro změnu déšť, déšť a zase jen déšť, takže náš výlet do Oulanky 

bude opravdu zážitkový :-). 

Co mi ale dnes udělalo obří radost, byly pohledy, které na mě čekaly v pokoji. Díky Šumavské 

dvojce a taky Jaruš Ch. :-). Raduško, tvůj pohled se asi někde zatoulal :(. Mařenko, tvá sms byla 

moc milá ;-) 

21.09.2007 

Budu mít kummi rodinu! (den devatenáctý) 

Zdravím vás plna dobré nálady :-). Vše začalo ráno zajímavou přednáškou z Corporate Finance, 

pokračovalo výtečným obědem a příčina mé skvělé nálady se objevila odpoledne. Přišel mi email o 

tom, že mi našli kummi rodinu :-). Už v pondělí si můžu přijít pro kontaktní informace a domluvit 

si s něma schůzku. Skočím tam až v úterý, protože v pondělí budu ještě na cestách. Jak se říká – I 

am so excited :-D. Jsem dooost zvědavá, kdo to bude. Hned v dalším mejlu byly informace o 

placení kolejného, ale to mi na náladě neubralo. 

Volejbal bylo trošku jiné kafe. Takovou plácanou jsem už dlouho neviděla. Chybí mi pořádné 

tréninky :-) Dnes se nás sešlo sedm slečen a můžete si představit, jak to vypadalo, když prohlásím, 

že i na střední škole jsem si v tělocviku zahrála líp :-P  

Po volejbale jsem nasmažila kupu palačinek, které si hodlám vzít s sebou na cestu. Právě jsem 

dobalila a chystám se zalehnout ke spánku. Zítra odjíždíme v 6.00. Návrat je očekávám ve 

večerních hodinách v pondělí. Mějte se zatím moc krásně!!! 

Drahé "spolubydly" aneb Jaruško a Raduško, díky za chválu na můj blog. Cítím se velmi poctěna :-

D! A teď už opravdu dobrou noc! 

24.09.2007 

NP Oulanka (den dvacátý - dvacátýdruhý) 

Hlásím návrat zpět do civilizace :-)! Výlet do Národního parku Oulanka se vydařil. Začněme ale 

raději pěkně od začátku...  
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Bylo nebylo, v sobotu v časných 6 hodin ranních se sešlo pět čerstvě probuzených exchange 

studentů s touhou poznat krásy Oulanky. Složení bylo následující – Jana a Simon z Německa 

(jejichž auto nám posloužilo jako dopravní prostředek, jinak mí spolužáci z ekonomie), Carly z 

Winconsinu (USA), která studuje biologii a je kamarádkou mé spolubydlící Eleny, Eva z Belgie, 

kterou si možná pamatujete z fotek z kulturního dne města Oulu a na závěr jedna žirafa :-P 

Jak už jsem několikrát zmínila, cílem naší cesty byl Národní park Oulanka. Tudy vede jedna z 

nejznámnějších a nejstarších turistických stezek ve Finsku – Karhunkierros (Medvědí okruh). Celá 

stezka má 80 km a vede z Hautajärvi do Ruky. My jsme si vybrali kratší úsek z Ristikallia do 

Juumy (asi 50 km, který jsme si pak ale o 10 km prodloužili). 

Auto jsme nechali v Juumě a pak se taxíkem nechali odvézt do Ristakallia. Už 

během prvních pár kroků bylo jasné, že jsme si vybrali správné roční období na 

návštěvu. Tolik rozličných podzimních barev se hned tak nevidí. Finové tohle 

období nazývají "ruska". Dojem trošku kazila zatažená obloha. Déšť na sebe 

nenechal dlouho čekat. První den jsme tak měli možnost vyzkoušet 

promokavost naší obuvy a oděvů. Musím poznamenat, že mé pohory obstály na 

výbornou (nepropustili ani kapku vody) a červená pláštěnka také slavila úspěchy :-) Pozornost jsme 

museli dělit mezi krásné přírodní scenérie a cestu pod nohama. Většinou bylo důležité rozhodnout 

se, co je menší zlo – zda stoupnout do bahna nebo na kořeny stromů, které v dešti dost 

podkluzovaly :-) Úspěšně jsme ale doputovali k místu našeho prvního noclehu – k chatě 

Tailvalköngas. Dvoupatrová chata v sobě ukrývala jednoho zádumčivého Fina. Nechali jsme tedy 

naše věci v horním patře a rozhodli se pročvachtat ke kaňonu na řece Oulanka. Stálo to za to. 

Výhled, který se hned tak nevidí. 

Druhý den jsme se probudili do slunečného dne. Před námi byl nejdelší úsek 

cesty (24 km k chatě Jussinkämppä). Zajímavé bylo, že každý úsek cesty byl 

dost odlišný. Nejenom povrchem cesty, ale hlavně prostředím a barevností. Co 

považuju za největší rozdíl našeho a finského lesa je absolutní ticho. Ale 

opravdu absolutní. Neuslyšíte jediného ptáčka (no možná tak jednou za den 

ano). Zjevně odlétli do teplých krajin. V létě tak tohle pozorování nebude 

pravdivé :-) Zato máte možnosti vidět kupu sobů. Jsou mnohem menší než los, s kterým jsem 

vyfocená v zoologickém muzeu naší univerzity :-). Jak jsme se dozvěděli od jednoho Fina v 

Jussinkämppě, většina z těch, které jsme měli možnost vidět, byli domestifikovaní sobi :-) Vůdci 

stáda se často na ocas přivazuje zvonek a stádo jej následuje. Majitelé mají soby řádně pojištěny. Je 

to důležité hlavně kvůli četným dopravním nehodám zapříčiněnými soby. Odškodné majiteli soba 

náleží také např. v případě zastřelení soba během vojenského cvičení atp. :-) Kromě sobů jsme 

minuli také návštěvnické centrum. Které mě trošku zklamalo. Těšila jsem se, jak vám rozešlu 

krásné pohledy z Oulanky, ale jediné pohledy, které měli, byly z města Kuusamo, kde jsme navíc 

vůbec nebyli. Tak někdy příště :-) Chata Jussinkämppä byla téměř plná – tzn. že nás v ní tu noc 

spalo asi 15. O všechny takto volně přístupné chaty ve Finsku se stará Metsähallitus, státem 

vlastněná společnost. Zajišťuje tak pravidelné doplňování dřeva k topení, plynu ve sporácích atp. 

Tento servis si nemůžu vynachválit :-) 

Třetí den nás čekal zbývající úsek do města Juuma. Byl to nejnáročnější úsek 

cesty. Hodně stoupání a klesání. Kolena dostaly pořádně zabrat, ale všechny ty 

úžasné výhledy to plně vynahrazovaly :-) Kousek před Juumou se Medvědí 

okruh napojuje na kratší Malý medvědí okruh (12 km), který je vhodný hlavně 

jako jednodenní výlet. Jeho zdolání není nikterak namáhavé. Část cesty je zde 

dokonce vyasfaltovaná. Popravdě jsme byli rádi, že si najednou nemusíme dávat 
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pozor na každičký krok a můžeme se víc věnovat okolí. Malou ukázku toho, co jsme mohli spatřit, 

si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Shrnuto a podtrženo, Finsko jsou opravdu hlavně lesy a jezera, 

ale překrásné! 

Reakce na komentáře 

Drahoušci, díky za komentáře. Výborně jsem se při jejich čtení pobavila. Stojí za to k nim přidat pár 

slov: 

Ad Fido: 
Ha. To zní jako výborná akce. Kdopak se skrývá pod označením medvěd? :-) Teda Václafe, kam to 

s tebou spěje? Ty aby ses nezúčastnil nějaké akce až do konce? Nestačím se divit :-P. Dle barvitého 

líčení vidím, že další rok na koleji už se úspěšně rozběhl. Těším se na další info. P.S. Jak byla 

sbírka úspěšná? 

Ad Kristuše: 
Mrzuté, ale určitě se hochy vypravíme povzbudit na jaro :-) 

Ad Jája: 
Reportáž je na světě, sobi byli mírumilovní. Víc se jim líbilo žvýkání listí než překusování nějaké 

žirafy :-P Myslím, že by se ti v Oulance ohromně líbilo. Užili byste si to tam s Danem taky jako 

vodáci. Co vy na to? :-D 

 

25.09.2007 

Den třiadvacátý 

Vstávání na kurz finštiny se tentokráte zdařilo, takže se dozvíte, jak se finsky řekne, že toho finsky 

vlastně moc říct neumíte :-P Minä puhun ihan vähän suomea. Doslovně – mluvím finsky jen trochu. 

Po finštině jsem si vyzvedla kontakt na svou kummi rodinu a rozhodla se, že jí hned 

odpoledne po návratu ze školy napíšu první mejl. Po odpolední přednášce jsme 

ovšem ještě vyrazili prozkoumat podzemní školní klub naší fakulty. Mise byla 

úspěšná, protože jsme objevili to, co jsme hledali – zadání zkoušek z minulých let. 

Takový archiv by se hodil i na MFF, i když náš mffborec nabízí skoro podobný 

luxus. Ovšem tady je to vše s vědomím profesorů, dokonce s oficiálním razítkem 

univerzity. Další věc, na kterou jsme tam narazili, byly rozpracované nové uniformy 

:-). Protože tam nebyl nikdo jiný než exchange studenti, velmi hbitě jsme se do nich 

s Naho nasoukaly a zvěčnily se na fotce :-) Uniforma mi byla sice trošku větší, ale už pro ten 

pocit...:-) 

Dneska zde byly skoro rekordní teploty +18 stupňů Celsia!!! Škoda, že jsem byla skoro celý den ve 

škole a nemohla toho pořádně využít. Ale teď už rychle k mé kummi rodině. Před malou chvilkou 

jsem totiž dostala odpověď na svůj mejl :-). Mou rodinou je Airi Kiviniemi, která bydlí v samotném 

centru Oulu. Žije sama, má dvě děti – 24 letého syna a 25 letou dceru (která je v současné době v 

Berlíně). Pracuje jako vrchní sestra v University hospital. Víc informací se dozvím po osobním 

setkání, které ještě musíme domluvit :-) Zní to ale dobře, co myslíte? 

27.09.2007 

Jaro v Oulu (24.-25. den) 
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Uplynulé dva dny by se daly úspěšně vystihnout slovy – studiem živ je člověk. O to víc překvapí 

titulek tohoto příspěvku. Zajímavý – nemyslíte? Listí úspěšně mění barvy, zima se blíží a já tu 

mluvím o jaru... Hmm. Jestli ono v tom nebude něco jiného. Nebo spíš někdo jiný :-) Včera totiž 

dorazil do Oulu Jaro Baran (pro neznalé – můj spolužák z MFF, který v Oulu studoval loni v zimě). 

Dnes jsme společně zašli na oběd a strávili nějaký čas v univerzitních studentských klubech. Jeho 

další program ale obnáší lovení losů v Norsku (vážně něco takového říkal), takže přeju úspěšný lov 

:-D 

Ha, nesmím vás nechat ochuzené o další porci finštiny. Dneska vás naučím, jak se finsky řekne ČR 

-> Tsekki. A je to :-) 

Jinak jsem úspěšně rozpůjčovala svůj spacák a karimatku mým kamarádům, kteří pro změnu 

vyrazili do Oulanky dnes odpoledne. Že by o ní někdo nadšeně básnil? :-). Já bych se měla v sobotu 

odpoledne zúčastnit výletu do přírody pořádaného ESN, tak uvidíme, co to bude obnášet :-) 

A ještě trošku dovysvětlím to studium – uplynulé dva dny jsem strávila řešením příkladů do 

předmětu Matematická ekonomie, pak jsme s Erin konečně začaly pracovat na studii Nike do 

předmětu Business Logistics a současně jsem se věnovala úkolům do finštiny. Pomalu mě straší 

blížící se zkoušky – vypadá to na studium a zase studium. Neberu to já nějak vážně? Neměl by být 

erasmus pobyt víc o zábavě? No snad se jí taky dočkám :-) Povinnosti mají zatím přednost. 

28.09.2007 

Survival Czech Words (den dvacátýšestý) 

Pátek jsem pro změnu strávila ve škole :-D. Od devíti od rána do osmi do večera! Z toho výuku 

jsem ale měla jen do dvanácté hodiny. Pak jsem skočila s Jarem na oběd. Z oběda jsem byla fakt 

nadšená – malé rybky (včetně ocásků a očiček :-)), obalené, osmažené. Mňamka. Zatím jsem tu 

ještě neměla žádné jídlo dvakrát, ale ta doba musí časem zákonitě přijít. Po obědě jsme se sešly s 

Erin a pracovaly na našem Nike Case – neboli úkolu do logistiky. Záhy se v jídelně (kde jsme 

diskutovaly) objevil Jaro se svými kamarády – Finem a Norem (Erik), tak jsem si k nim přisedla a 

absolvovala zábavnou debatu protkanou českými slovy. Protože oba měli tu čest navštívit Prahu a 

byli vzděláni slovy potřebnými pro přežití – např. dvě piva, děkuju, ... :-D Čas docela utíkal, takže 

jsem nestihla prádelnu, kterou jsem měla zamluvenou na čtvrtou odpoledne. Poté co se hoši vydali 

směr Norsko (doufejme, že vážně uloví toho soba), jsem se rozhodla využít zbylý čas k vytvoření 

grafů a obrázků potřebných pro náš Nike Case. Navštívila jsem místní lab, objevila skvělý program 

Adobe Illustrator a tvořila a tvořila. Skončila jsem těsně před osmou a vydala jsem se vzít si svou 

bundu, kterou jsem nechala vyset u vchodu naproti hlavní knihovny. Průchod tam už byl ale 

zamčený, tak jsem přeběhla v mikině na kolej. Už tu vážně není teplo (byly asi čtyři stupně :-)). O 

bundu jsem ale strach neměla, byla jsem si jistá, že ji tam zítra objevím. U nás bych si tak jistá 

nebyla. Vlastně u nás bych ji asi jen tak volně vyset nenechala. Hold jiná mentalita...:( 

 

29.09.2007 

Výlet do Pilpasuo (den dvacátýsedmý) 

V sobotu po snídani jsem doháněla resty z pátku. Během času, kdy se mé prádlo honilo v pračce, 

jsem si zašla do školy pro bundu a nakoupila si špekáčky – makkara na odpolední ESN výlet do 
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Pilpasua. Dva autobusy plné exchange studentů nás dovezly do místa nedaleko 

Oulu – do chráněné krajiné oblasti, kde nás čekala sedm kilometrů dlouhá 

naučná stezka. Během výletu jsme měli možnost opéct naše makkaru, sbírat 

borůvky a brusinky (aneb bobule všeho druhu) a pochopitelně povídat si a 

seznamovat se :-). Prováděla jsem všechny výše zmíněné aktivity. Opekla jsem 

si dva "špekáčky", nasbírala docela dost borůvek (asi je využiju na nějaký 

koláč) a seznámila se např. s Heather z Bostonu nebo s Akiko z Japonska. Ta vlastní japonsko-

anglický Translator. Neváhala jsem a zjistila, jak by přeložil mé jméno. Zjistit to můžete ve 

fotogalerii (zvlášť upozorňuju na přečtení popisků) :-) Co se týká přírody, tak většina listí v 

Pilpasuo už opadala, takže převládala zelená barva jehličnatých stromů. Jako většina Finska je také 

Pilpasuo jedna velká placka :-). Takže turistika je tu velmi snadná a nenamáhavá – jen si musíte na 

dřevěných chodníčcích dávat pozor, aby vám neuklouzla noha a nespadli jste do trošku mokřejších 

bažinatých míst :-). Po výletě jsme s Elenou vyrazily do sauny na Yliopistokatu 18. Dnes tam bylo 

řádně narváno, ale stejně do stálo za to. A nyní jsem úspěšně dokončila resty v psaní :-) 

Díky za upozornění na chybu na titulní stránce. Dlouho mi trvalo než jsem si všimla těch dvou 

přehozených písmenek. Opraveno :-) Těším se na info od vás. Přeju krásnou neděli! 

30.09.2007 

Odpoledne plné fotografií (den dvacátýosmý) 

Dnes jsem se rozhodla navštívit "desátou" v Kapli svatého Lukáše, která je 

mezi kolejí a univerzitou. Jedná se o luteránsko-evangelický kostel, mše byla 

finsky a přiznám se, že jsem po půlhodině odešla, ale byla to zajímavá 

zkušenost... 

Odpoledne jsem se přidala ke spolubydlící Eleně a Askarovi a vydala se s nimi do botanické 

zahrady. Na programu bylo focení. Askar (student astrofyziky z Ruska) se věnuje focení již několik 

let. Nejradši fotí koncerty a momentálně se zdokonaluje ve focení portrétů. Takže jsme vymetly 

všechny zajímavé kouty botanické zahrady a nechaly se zvěčnit. Už se těším na výsledná dílka :-) 

Byla to docela sranda. Věřili byste, že největší problém je tvářit se přirozeně? :-) 

Po pobytu na čerstvém vzduchu vyhládne. K doplnění energie jsme využili návštěvu 

pizzerie Babel. Nachází se nedaleko kolejí a má sympatické studentské ceny. Menu 

opět pouze ve finštině, takže cože nám to přinesou, bylo téměř do poslední chvíle 

překvapení. Má pizza se jmenovala Fantasia. Jak můžete posoudit z fotky, porce 

jsou obří. Každý z nás si tak ještě odnesl kousek s sebou na kolej. 

Hlavní událostí dneška ale pro mě byla odpověď od kummi rodiny – vypadá to, že 

zítra proběhne první setkání. Jsem hódně zvědavá :-) A co vy? 

1.10.2007 

Den dvacátýdevátý 

Dnes mi k mým stávajícím kurzům přibyl jeden nový, takže můžu ve škole trávit víc času. Jupííí :-P 

Dnešní dvě přednášky ale docela rychle utekly, úkol do finštiny taky nezabral moc času, tak jsem 

mohla vyrazit do centra města. 

http://www.ouka.fi/tekninen/Luontoymparisto/pilpasuo.pdf
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Šestá večerní totiž byla časem, kdy se mělo uskutečnit mé první setkání s kummi rodinou. Protože 

jsem do centra dorazila už v pět, zbývající hodinu jsem využila k návštěvě městské knihovny, kde 

jsem si půjčila nějaké knížky o Laponsku. Nevylučuju, že se tam v blízké době podívám O:-). 

Knihovna je fajn v tom, že se můžete obsloužit sami. Sami si knížky vracíte, sami půjčujete. Pokud 

nechcete, vůbec nepřijdete do styku s knihovnicemi. Zato si pohrajete s šikovnýma mašinkama 

ovládanýma přes dotykové obrazovky. Hold Oulu – město technologie :-) 

Sraz s Airi jsme měly před Mc Donaldem, který se nachází přímo ve středu města a tudíž je 

výtečným orientačním bodem. Poté jsme se přesunuly do blízké restaurace – Pannu, která se 

nachází pod nákupním centrem Stockman. K jídlu jsem si dala výtečného lososa (při té příležitosti 

si vzpomněla na památnou lososí mňamku na oslavu našeho hubnoucího cyklu) s česneko-

smetanovýma bramborama. Airi je moc milá dáma. Pracuje jako hlavní sestra na oddělení ortopedie 

a traumatologie. Jak jsem se dozvěděla, její práce je ale čistě administrativní. Prakticky nepřijde to 

styku s pacienty. Její nemocnice je specifická v tom, že zde neexistuje moc papírování, vše je zde 

vyřizováno elektronicky – takže každá sestra i doktor vkládají všechna data přímo do počítače. 

Tahkle by to mělo probíhat i při vizitě atd. Těším se, až to uvidím někdy v budoucnu v praxi. Airi 

bydlí v Oulu už skoro třicet let, předtím bydlela nedaleko na venkově. Hodně cestuje (navštívila 

většinu evropských států – ČR jí zatím chybí). Ráda plave a lákala mě na zimní plavání v řece, 

takže se mám na co těšit :-). Další setkání by mělo proběhnout u ní doma, kde budeme společně 

kuchtit. Jinak v předešlých letech měla jiné "kummi děti". Jednoho Francouze, jednu Španělku a 

Dánku. 

 

Zleva: Airi (má kummi rodina); její syn, který pracuje jako policista a její dcera, která momentálně 

studuje v Berlíně 

2.10.2007 

Druhý běh ve Finsku (den třicátý) 

Zdravím. Ráno začalo trochu hekticky, byla jsem donucena podruhé zde zrychlit svůj krok a 

připodobnit tak svůj pohyb běhu :-) Probudila jsem se totiž deset minut před začátkem finštiny. 

Doteď nevím, jak jsem tak rychle zmobilizovala své síly a zvládla přijít jen o dvě minutky později. 

Dnes jsme probírali jídlo. Nejtěžší na výslovnost mi přijde finský název pro zmrzlinu – jäätelö. 

Hodina byla zakončena důležitou informací – příště píšeme písemku ze slovíček. No nazdar :-P 

Vypadá to, že mi na nudění se nezbývá ani minutka. Učení se na písemku z finštiny rozšířilo můj 

seznam věcí, které je třeba udělat: vypracovat pátý set problémů do Matematické ekonomie, učit se 

http://www.ravintolapannu.fi/
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na zkoušku z Industrial Sales Managementu, dokončit konečně Nike case do logistiky, vybrat 

nejlepší fotky z nedělního focení,...  

Lepší si pročistit hlavu. K tomu mi dokonale posloužil volejbal, na kterém se objevila po skoro 

dvou týdnech. Prostě supr. A před volejbalem jsem skypovala s Jarkou :-) Bylo moc fajn tě zase 

slyšet!!! 

Když tak zkoumám dnešní datum, dochází mi, že už jsem tu přesně měsíc! To to letí. Nemyslíte? :-) 

3.10.2007 

City Rally (den třicátýprvní) 

Dnes jsem se snažila odstranit nějaké položky ze seznamu povinností – naučila se pár kapitol ze 

sales managementu, zvládla do sebe naládovat finská slovíčka a vyřešila jsem set problémů z 

matematické ekonomie. Pořád toho hodně zbývá, ale pocit z dobře vykonané práce hřeje na duši :-P 

V podvečer jsem se spolubydlící Hankou vyrazila do centra města na City Rally. 

Další akce pořádaná ESN. Docela se snaží, nemyslíte? :-) City Rally je akce, při 

které se noví studenti seznamují s městem a plní různé úkoly. Sešlo se nás asi 30 

a byli jsme rozděleni do pěti týmů. Úkolem bylo absolvovat pět různých 

stanovišť a splnit dvě doplňující mise. Kromě mě a Hanky byli v týmu Heather 

(kterou z nám Pilpasua), Eva (s ní jsem byla v Oulance), Julia a Ingrid – dvě 

německé dívky a Francisco z Brazílie, který je v Oulu už přes tři roky a pracuje zde na vývoji 

nových kodeků. Náš tým se jmenoval Arvoitus – neboli finsky mystérium, záhada. Název 

vymyslela Heather a musím říct, že zapamatovat si ho nám trvalo skoro celou dobu hry. Jako první 

byl pro nás připraven kvíz o Finsku, ten jsme zvládli celkem s přehledem. Víte např. jaká byla 

nejnižší naměřená teplota ve Finsku? Správná odpověď je -51.5 stupňů Celsia :-) Na druhém 

stanovišti jsme se museli nacvičit tradiční finský tanec letkajenkka a pak ho zatancovat :-). Je to 

docela snadné a hlavně zábavné. Přesné krokové variace můžete najít zde. Poté jsme zpívali 

nějakou finskou píseň, no já naštěstí nezpívala a hrála jsem pavouka, o kterém ta písnička byla. 

Hodnotilo se totiž také umělecké ztvárnění. Třetí úkol byl sehnat na ulici co nejvíc Finů a udělat s 

nima společnou fotku. Zvládli jsme sesbírat asi 15 lidí, což vzhledem ke skoro vyprázdněným 

ulicím (kolem osmé večer) hodnotím velmi kladně. Taky jsme za tento úkol dostali plný počet bodů 

(tj. 5). Na čtvrtém stanovišti nás čekala pantomima. Museli jsme předvádět různé situace typické 

pro Finy a zbývající členové družstva museli hádat. Tak např. opékání makkara u ohně, koupání se 

v díře ledu, Santa Claus jede na sobím spřežení, ... No a na závěrečném stanovišti pro nás byla 

připravena ochutnávka typických finských jídel. Pro získání bodů bylo třeba zvládnout ochutnat vše 

:-) Nejzajímavější byla mämmi. Tradiční finské jídlo servírované o Velikonocích. Je to tmavá hnědá 

ovesná kaše vyrobená z vody a slazeného žitného sladu. Vypadá stejně jako povidla a dost podobně 

i chutná. Mämmi se často servíruje s krémem a cukrem. Dříve to ovšem bylo postní jídlo, které se 

jedlo s plátkem chleba. Názory Finů na mämmi se dost různí – buď ji milujete nebo nesnášíte. Více 

o mämmi si můžete přečíst na wikipedii. K ochutnání nechyběly ani tradiční salmiakové bombony. 

Dostali jsme tři druhy – první se dal snést, pak se to stupňovalo k horšímu. Třetí druh jsem ve 

třetině cumlání musela vyndat. No fuj :-) Vážně nechápu, jak jim to může chutnat. 

Kromě stanovišť jsme museli splnit dvě "mise" – vytvořit básničku a použít v ní zadaná finská 

slovíčka a nafotit tři fotky na zadaná témata. Myslím, že jsme si vedli hodně dobře. Výsledky budou 

oznámeny příští pátek na International dinner party. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Letkajenkka
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4mmi
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4.10.2007 

Den třicátýdruhý 

Ráno začalo písemkou z finštiny. Naštěstí patřila mezi ty snadné :-). Dnes jsem se rozhodla vás 

naučit slůvko, které patří mezi ty nejdůležitější (že, Václafe? :-P) pivo = olut.  

Musím vás informovat o tom, s jakou rychlostí se tady pracuje. Finská rychlost a 

spolehlivost  mě totiž neustále příjemně překvapuje (trošku opačný extrém oproti 

Francii, viz. Jaruščin blog). Např. dneska jsem psala mejl na PSOAS (jimž patří 

zdejší byty) o tom, že nám už druhý den nefunguje sporák. Do pěti minut volali a 

společně jsme problém vyřešili. Celá záhada byla v tom, že se musela zapnout 

nějaká bezpečnostní pojistka, která se vypla když před dvěma dny chvíli nešel 

proud, což jsme ovšem netušily.  

Pozitivní zprávou dneška je, že jsme konečně dokončily náš Nike Case :-). Ufff. Zbytek dne jsem 

místo studia brouzdala po netu. No co se dá dělat... 

Trošku jsem vám zamlčela, že jsem ve volných chvílích naplánovala na tento víkend výlet do 

Laponska. Držte palce, ať nám to vyjde. Ozvu se po návratu :-) 

7.10.2007 

Laponsko (den třicátýtřetí-třicátýpátý) 

S Elenou (mou spolubydlící) jsme se shodly, že by bylo fajn prozkoumat Laponsko a podívat se tak 

za polární kruh dřív, než bude všechno přikryté sněhem. Od nápadu nebylo daleko k realizaci :-) 

Našla jsem a zamluvila jednu chatu v severním Laponsku, půjčily jsme auto přes Europcar a 

zbývalo jen najít si k sobě spolucestující, aby bylo auto řádně vytížené a finanční náklady se snížily 

na přijatelnou sumu. S hledáním nám hodně pomohl zdejší "exchange list" neboli emailová 

konference všech exchange studentů v Oulu. Naše výsledné složení bylo následující: já + Elena, 

Eva (Belgie), Tajervi (Indie) a Leo (Rakousko). 

V pátek ráno jsme tedy vyzvedly autíčko (Volkswagen Polo) a přesunuly se 

blíže ke kolejím a vyčkaly na jedenáctou hodinu, na kterou byl stanoven odjezd. 

Malé informační okénko pro motoristy: Finské cesty jsou velmi kvalitní (s 

českýma cestama naprosto nesrovnatelné) a výborně značené. Nejvyšší 

povolená rychlost je 120 km/h mimo město a 60 km/h ve městě. Litr benzínu 

stojí 1.35 eura. Je zde velmi levný diesel – jen jedno euro za litr. Konec 

informačního okénka :-)  

První zastávkou na naší cestě byl právě Napapiiri neboli severní polární kruh. To je 

myšlená kružnice, která protíná všechna nejjižnější místa na severní polokouli, z 

nichž jde po 24 hodin vidět Slunce za letního slunovratu. My jsme polární kruh 

překročili kousek za městem Rovaniemi, kde se nachází vesnice Santa Clause. No 

řeknu vám, že slyšet v říjnu koledy a vidět vánoční stromek je dost zvláštní. Tohle 

místo musí mít ale úžasnou atmosféru v prosinci se spoustou sněhu a pochopitelně 

se Santa Clausem :-) V pátek zde byla jen spousta mlhy, která ale postupně 

http://www.jaja.bloguje.cz/
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ubývala a na další cestě jsme se mohli radovat ze sluníčka. 

Cesta z Oulu k naší chatě v centru Vasatokka byla přes 550 km dlouhá, takže přijet před šestou 

hodinou, kdy zavírala recepce, se nám nepodařilo. Naštěstí jsem byla domluvená, že nám klíče po 

šesté hodině nechají ve schránce u dveří recepce. Stejně pořád nemůžu uvěřit, že tam byly :-). Hold 

Finsko, třeba si časem zvyknu. Chata Kiela byla moc hezká, o čemž se můžete přesvědčit ve 

fotogalerii. Zvládli jsme si ještě udělat palačinky a když jsme šli ven zkontrolovat, zda náhodou 

neuvidíme polární záři (neviděli jsme, protože v noci bylo dost zataženo), potkali jsme pár Japonců 

a hezky si s nima popovídali. 

Sobotní plán byl zdolat nejvyšší vrchol v okolí – Otsamo (418,3 m.n.m.). 

Informační materiály slibovaly úžasný výhled a ten se splnil do puntíku. Vrchol 

Otsamo vypadá podobně jako některé dvoutisícovky. Všechno je to dáno jeho 

severní polohou. Okolí je hodně kamenité (při cestě jsem si zavzpomínala na 

léto v Tatrách, i když je možná dost divné tyhle dvě akce srovnávat :-)). Co 

ovšem musím zmínit je, že cesta ze začátku lemovaná spoustou mrtvých lumíků (anglicky 

lemmings – taky vás napadla ta počítačová hra?), kteří při migraci nenašli dostatek potravy nebo 

byli kořistí sněžné sovy nebo lišky. Tohle vysvětlení jsme později našli v muzeu v Inari. Do té doby 

jsme dumali, co se tu mohlo stát... 

Pojďme raději dál – neděle. Dopoledne jsme šli k starodávného dřevěnému 

kostelíku Pielpajärvi z roku 1760. Dnes se zde mše slouží jen při speciálních 

příležitostech, popř. se zde konají svatební obřady. Má opravdu historické 

kouzlo. Nachází se uprostřed lesa 9 km od Inari. Do Inari jsme se poté vrátili 

prozkoumat Sámi Museum and the Northern Lapland Nature Centre. To najdete 

v budově s názvem SIIDA – laponsky domov. Expozice nás nadchla. Dala by se 

zde strávit spousta času. Mají zde výborná videa o Sámech a jejich kultuře. Je 

zde také venkovní expozice, v létě i s autentickou ukázkou řemesel. Před námi ale byla cesta zpět 

do Oulu, takže jsme v muzeu byli jen několik hodin :-) Expedici Laponsko považuju za velmi 

úspěšnou (i když nějaká ta polární záře by neškodila) ;-) 

9.10.2007 

Den třicátýšestý - třicátýsedmý 

Uplynulé dva dny jsem trávila se svými studijními povinnostmi. Čtvrteční zkouška se totiž blíží. K 

odreagování jsem dneska využila volejbal, i když jsem se dlouho rozmýšlela, zda mám jít. Jsem 

totiž nachlazená. Zítra se ukáže, zda mě to hraní složí nebo vyléčí :-). Pevně doufám v to druhé :-) 

10.10.2007 

Aleksis Kivi (den třicátýosmý) 

Ráno mi při pohledu z kuchyně padla do oka finská vlajka. Hmm, cože je to 

dneska za den? Přítel google mi pomohl zjistit, že dnes si Finsko připomínalo 

výročí narození Aleksise Kiviho (vlastním jménem Alexis Stenvall). Jde o 

finského spisovatele, který byl autorem prvního významného finsky psaného 

románu Sedm bratří. Nevím, v čem spočívala ta významnost, ale třeba by víc 
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věděla Raduška :-) Já jsem totiž jeho jméno viděla dnes prvně. 

Můj zdravotní stav se oproti včerejšku zlepšil (že by to bylo tím volejbalem? :-)), takže jsem si na 

odpoledne domluvila konzultaci ohledně předmětu, který mám jako samostudium (protože finské 

přednášky by mi nic neřekly). Jinak jsem se pro změnu učila na tu zítřejší zkoušku :-). 

Moc děkuju za komentáře ;-) Ať už od "češtinářů", strýce astronoma, Tjotjy nebo Jájy, všechny mi 

udělaly obří radost!!! Je milé vědět, že si mé příspěvky čtete. Jen tak dál... 

11.10.2007 

První zkouška (den třicátýdevátý) 

První zkouška za mnou. Kupodivu jsem nebyla ani trošku nervózní, což mě trošku překvapilo (že 

by dobrá příprava? :-P) Na zkoušky se zde musí přihlásit dopředu přes systém Weboodi (něco jako 

náš SIS). Zkouškové dny jsou zde vždycky čtvrtky od 8.00-12.00. V tomto čase se v jedné obří 

posluchárně píší naráz zkoušky z více předmětů. Ráno tak přijdete do posluchárny, vezmete si 

prázdné archy papíru s hlavičkou univerzity a zadání těch zkoušek, na které jste se předtím 

přihlásili. Je tak možné psát během daných čtyř hodin třeba klidně tři zkoušky, pokud na to máte 

čas, chuť a vědomosti :-P Věci si necháváte u stěn posluchárny, s sebou si berete jen průkaz 

studenta, psací potřeby a slovník, pokud je povolen (my jsme ho povolený měli). V osm je vše 

oficiálně odstartováno a vy můžete plnit papíry svými znalostmi. Já jsem dnes měla zkoušku z 

Industrial Sales Managementu. Čtyři otázky, na které se odpovídalo formou eseje, popř. se doplnil 

důležitý graf atp. Zadání se dost shodovalo se zadáním, které jsem si dřív ofotila ve studentském 

klubu. Své výplody jsem odevzdala po dvou hodinách a šla si ukuchtit něco k jídlu než mi začne 

přednáška. Výsledky zkoušky se dozvíme za 2-3 týdny (to není jako na mff – výsledky ihned či s 

denním zpožděním :-)) Takže jak jsem dopadla nevím, ale snad to bude ok :-). V příštím týdnu mě 

čekají zkoušky hned dvě – z Business Logistics a z finštiny :-). Naštěstí se mi povedlo finštinu 

přehodit na pátek odpoledne, takže nemusím řešit problém jak být ve stejný čas ve dvou různých 

místnostech. Stejně si myslím, že by to nešlo. Nebo jo? :-D 

Po přednášce jsem s Hankou vyrazila do supermarketu Prisma. Udělala jsem si zásobu kapesníčků a 

čajů. A taky surovin na zítřejší pečení tradičních českých buchet, jak my doma říkáme "Honzovek" 

:-). Ty chceme přinést na International Dinner Party. Povidla jsme tu bohužel nesehnaly, tak hold 

budou buchty s marmeládou. To jsem zvědavá, jestli nám vůbec vykyne těsto :-) Určitě budu 

informovat :-P Teď si jdu za odměnu pustit nějaký film :-) 

12.10.2007 

Sníh & International Dinner Party (den čtyřicátý) 

Když jsem ráno vstala a se zalepenýma očima přešla do kuchyně, mé spolubydlící na mě 

vyrukovaly s otázkou, zda už jsem viděla ten sníh venku. Co? Jaký sníh? A ono opravdu! Jít ráno 

do školy a slyšet křupající sníh pod nohama je v říjnu fakt nevšední zážitek (ne tak ovšem pro Finy 

:-)) I když bylo pod nulou, lidi v zimních bundách tu ještě nepotkáte. Nezřídka vidím Finy venčící 

psíky jen tak v triku a kraťasích :-) 

Odpoledne jsme se s Hankou pustily do pečení tradičních českých buchet – Honzovek. Hanka 

přinesla recept na "zázračné těsto", z kterého lze kromě buchet udělat i pizzu a šdrůdl a spoustu 
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dalších věcí. Byla jsem k němu trošku skeptická – těsto na kynuté buchty z 

oleje? Ale asi bude opravdu zázračné, protože nám těsto krásně vykynulo, 

buchty se povedly a navíc jsme je ani nespálily (a to i když jsem odbíhala do 

prádelny kontrolovat rotující prádlo v pračce a sušičce:-)) Fotogalerie opět 

napoví víc :-) 

S hotovým českým tovarem jsme se přesunuly do osmého patra do budovy 

Tellervontie 2A, tedy na místo, kde se odehrávala International Dinner Party 

organizovaná ESN. Místnost se začala pomalu plnit nejen studenty, ale taky 

různými zahraničními pokrmy. Měla jsem tak možnost ochutnat např. indické 

jídlo, sushi, sobí maso, lososí koláč, spoustu dezertů, štrůdl, bramboráky, 

palačinky, atd. Od každého trochu :-) Tzn. že za chvíli jsme se všichni přejedli a 

pak už se jen dívali na tu spoustu výtečného jídla. Naštěstí přicházely nové posily 

s prázdnými žaludky, takže na závěr nic nezbylo :-) Nutno dodat, že naše buchty 

zmizly mezi prvními :-) Na této akci byly taky vyhlášeny výsledky City Rally – skončili jsme na 

pěkném druhém místě a dostali symbolickou sladkost. Což po všech těch dobrotách bylo provázeno 

velkým nadšením :-P 

Joškův komentář o pečení koláčků mě řádně pobavil. Hmm, vlastně ani nevím, jestli je tu možné 

najít tvaroh. Budu to muset prozkoumat :-) 

13.10.2007 

Ať žijí USB porty (den čtyřicátýprvní) 

O sobotě se mi vůbec nechce psát, ale... :-) V pátek mi najednou z ničeho nic přestala fungovat 

myška, tak jsem ji vypojila z USB portu, přepojila do jiného a vše bylo v pořádku, poté jsem se ji 

rozhodla zapojit opět do toho původního a při té příležitosti zjistila, že už mi nefunguje ani jeden 

usb port. Hmm, bezva – tzn. nemůžu používat myš, flashku, přetahovat fotky z foťáku atd. Protože 

v pátek nebyl čas něco takového řešit, rozhodla jsem se tomu věnovat sobotu. Kdo ale mohl tušit, 

jak moc času to sežere. Strávila jsem s tím prakticky celý den a střídavě procházela stavy napětí a 

zklamání, deprese, beznaděje atd. Hrála jsem si se správci zařízení, přeinstalovávala ovladače, 

dokonce kontrolovala i bios a pořád nic. Vycházely z toho takové závěry, jako že bude třeba 

vyměnit motherboard. Ale naštěstí jsem narazila na bezva fórum (kolikáté už v tom dni), které 

nabízelo naprosto jednoduché (a správné) řešení problému. Ten byl prý způsoben stažením nové 

aktualizace Windowsů (ať žije Microsoft!). Věřím, že uživatelé Linuxu se teď potutelně usmívají. 

Řešením tedy bylo vytáhnout baterku a odpojit zdroj, poté aktualizovat ovladače. Pro úplnost 

uvádím i odkaz. 

Ještěže byl večer volejbal, takže jsem se mohla konečně pořádně odreagovat. To bylo přesně to, co 

jsem po celém dni stráveném u notebooku potřebovala :-) 

16.10.2007 

Den čtyřicátýdruhý-čtvrtý 

Možná se divíte, proč se tu pár dní neobjevilo nic nového. Ale bude to asi tím, že nevím, co 

zajímavého by se dalo napsat o tom, jak střídavě jím, spím, skypuju a učím se :-) Dnes se ovšem pár 

http://techrepublic.com.com/5208-6230-0.html?forumID=48&threadID=196422&messageID=2041575
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zajímavých věcí stalo. Měli jsme poslední hodinu finštiny před zkouškou, takže kromě výuky jsme 

dostali prostor na pokládání otázek a Finech a Finsku. Tady jsou některé poznatky:  

 Nejčastějším finským příjmením je Virtanen (něco jako náš Novák), nejběžnějšími 

mužskými jmény jsou Juhani, Jari a Mikko, ženskými pak Anna/Anne, Mari, Leena a 

Emmi.  

 Na otázku, proč tu tolik lidí pije a proč tak moc :-), se nám dostalo odpovědi, že spousta lidí 

se opijí záměrně (pití alkoholu v množství, které vám nestačí k opilosti, je zde považováno 

za plýtvání penězi), ale já bych to brala s rezervou. Je ovšem pravda, že hlavně o víkendech 

tu není žádný problém potkat nějaké opilé Finy (hlavně muže středního věku). Ale kde je 

nepotkáte? 

 Co se týká rozdílů platových podmínek mezi muži a ženami, tak ve státním sektoru jsou 

platy pochopitelně stejné. V privátním sektoru pak platí, že "ženské euro má hodnotu jen 80 

centů". 

 Nejslavnějším finským režisérem je Aki Kaurismäki. Z aktuálních filmů nám byl na 

zhlédnutí doporučen film Ganes (o první rockové kapele ve Finsku). 

 Ptali jsme se taky, proč se tu večeří tak brzy (tj. v 16-17 hodin). Vše má historické a lokální 

důvody. Protože lidé dříve chodili spát po setmění (a to je zde velmi brzy, že?), večeřeli 

pochopitelně před tím než šli spát. Pro úplnost doplním další časy jídel: snídaně 7-8, oběd 

11-12, svačina 14, večeře 16-17 a druhá večeře (tj. např. čaj a chleba) 18-20.  

 Na Vánoce nesmí na stole chybět pořádná šunka, porkkanalaatikko – zapékaná mrkev a 

graavilohi – solený losos. 

Odpoledne se mi podařilo zapsat se na týdenní výlet do Ruska. Ano čtete správně :-) Jedná se o 

výlet do Moskvy a St. Petersburgu na konci listopadu. Výlet organizuje cestovní kancelář 

Aikamatkat Oy z Tampere, ale vše je zaštiťováno ESN. Pokud by vás zajímaly podrobnosti, tak 

tady jsou (pdf, asi 2 MB). 

17.10.2007 

Jakpak je asi venku? (den čtyřicátýpátý) 

Dnes jsem celý den nevystrčila paty z koleje. Zní to hrozně, ale je to tak. Doháněla jsem studijní 

resty a smažila palačinky :-) Jinak mi přišlo potvrzení o úspěšné rezervaci místa do Ruska, takže 

jsme večer s našima řešili finanční stránku věci. Ještě jednou moc a moc díky :-)!!! 

18.10.2007 

Den čtyřicátýšestý 

Minulý týden, když jsem šla na zkoušku bylo světlo. Dnes mě dostalo, že se teprve rozednívá. Jsem 

zvědavá, jestli příští týden budu kráčet ve tmě... :-) Na programu tedy byla zkouška z Business 

Logistics. Výsledkem si nejsem úplně jistá, ale snad to, co jsem tam napsala, bude stačit. Ukáže se 

za dva týdny. Minulý týden jsem se zapomněla zmínit o tom, že zkoušky se zde píšou obyčejnou 

tužkou, nikoliv perem. Lépeřečeno Finové je píšou tužkou, já jsem si vesele používala pero :-) 

Hmm, u nás co je psáno tužkou, tak jakoby nebylo... Hold jiný kraj, jiný mrav :-) 

Po zkoušce jsem skočila na další konzultaci ohledně matematické ekonomie, uvařila si oběd a 

vyrazila na přednášku. Bylo dost nezáživná, ale naštěstí rychle skončila. Pak jsem se učila na 

http://www.aikamatkat.fi/stuff/docs/oulu/esnoulumoscowstpetersburg.pdf
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zítřejší zkoušku z finštiny a na závěr si pustila finsko-švédský film Moje matka (Äideistä parhain). 

Příběh o malém finském chlapci, který se za druhé světové války dostane do švédské rodiny. Mohu 

doporučit. A dokonce jsem pár slovíčkům rozuměla :-) 

19.10.2007 

Mám ráda "méďi" (den čtyřicátýsedmý) 

Jestliže jsem včera psala o nezáživné přednášce, tak dnes jsem si to plně vynahradila. Dnešní 

přednáška z Corporate finance mě nesmírně bavila. Líbí se mi aplikace matematických znalostí do 

finanční praxe. Přednášející navíc dobře vtípkuje a když vám prozradím, že je k tomu méďoidní, tak 

zasvěcení už tuší, že to stálo za to :-) Jen škoda, že to byla poslední přednáška. Ve čtvrtek už mám z 

tohoto předmětu zkoušku. Je to fofr. Proto jsem už dnes večer začala se studiem. A co jsem dělala 

před tím? Napsala si zkoušku z finštiny – to byla sranda. Zjistila jsem, že mi studium jazyků dost 

chybělo a jazykové zkoušky jsou vlastně bezva cvičení. Myslím, že si zapíšu i navazující kurz. Po 

zkoušce jsem po dlouhých dvou týdnech navštívila saunu. Něco na té sauně bude :-) Prostě 

odreagování jak má být. Přeju krásný víkend! 

21.10.2007 

Den s kummi (den čtyřicátýosmý-devátý) 

V sobotu jsem opět studovala a večer se šla odreagovat na volejbal. Hráli 

jsme neuvěřitelné tři hodiny a bylo to supr. Venku nás pak uvítala nová 

sněhová přikrývka (viz. fotogalerie), která ovšem do rána zase zmizela.  

Zajímavější byla neděle. Konečně se mi podařilo domluvit a 

uskutečnit další setkání s mou kummi. Bydlí skoro v centru Oulu – na Isokatu 78. 

Strávily jsme spolu celé odpoledne, hodně jsme povídaly, vařily a pekly. Upekly 

jsme speciální druh pully – korvapuusti. Recept a postup jsem si poctivě 

zapamatovala, takže po mém návratu do vlasti se můžete těšit na ochutnávku :-) K 

večeři jsme si připravily candáta (finsky kuha). Mňam :-) Prostě příjemné odpoledne, 

při kterém jsem se dozvěděla spoustu nových věcí o finském životě. 

Na závěr dne se nám podařil husarský kousek. Po téměř dvou měsících jsme konečně udělaly 

společnou fotku spolubydlících :-) Výsledek můžete zkontrolovat ve fotogalerii. 

25.10.2007 

Na průzkumu univerzity (den padesátý - padesátýtřetí) 

Jsou zde nové zprávy z Oulu :-)! Dnes ráno jsem měla zkoušku z Corporate 

finance. Tentokrát jsme na ni s Hankou vyrážely ještě za tmy. Uvidíme, co s tím 

udělá změna času (mimochodem ta proběhne už tento víkend). Má příprava 

(pondělí až středu jsem prakticky nedělala nic jiného než že jsem se učila :(( ) se 

vyplatila :-) Už předem jsem si jistá dobrým výsledkem. Dokonce jsem zkoušku 

psala tužkou :-) To jsou mi změny. O studiu už by to mohlo stačit. Co se dělo 

jiného? 
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Z pondělí až středy mám spíš takové minipostřehy. V úterý se volejbalu nějak pozapomněli 

zúčastnit Poláci, takže účast i úroveň klesla tak na polovinu :-) Ve středu jsem po dlouhé době jela 

na nosiči na kole. A to ze školy, na Ignaciově kole. Ze školy ke koleji to mám necelých pět minut 

pěšky, ale proč se zesvézt :-) Středa byla taky dalším dnem s finskou vlajkou – tentokrát den 

Spojených národů. Školáci měli dokonce volno. Jak jsem tak zjistila, všichni mí pražští spolužáci už 

při škole někde pracují, tak jsem jediná, kdo tak nečiní. Uklidňuju se tím, že na práci budu mít ještě 

celý život :-) Jinak jsem zaplatila další kolejné, takže mám další měsíc kde bydlet :-) 

Dnes po zkoušce jsem vyrazila nakoupit zásoby potravin. Při zpáteční cestě 

jsem to vzala kolem univerzity (cestou kudy jsem do té doby nešla) a nedalo mi 

to a musela jsem udělat pár fotek. Můžete se na ně mrknout ve fotogalerii. V 

poledne jsem byla zaplatit zítřejší výlet s ESN. Kam se chystáme, se dozvíte 

zítra. Prozradím vám jen, že je to něco pro milovníky historie, ale té opravdu 

staré :-) Cestou jsem potkala Evu a po společném obědě jsme udělaly průzkum 

neznámých částí univerzity. Dost dobře jsem se bavila :-P Konečně nějaká akce! 

26.10.2007 

Kierikki Stone Age Center (den padesátýčtvrtý) 

Pátek začal obědem s Hankou a Evou. Bylo se třeba získat energii na celý den. 

Na programu byl další výlet s ESN (nenápadný pokus o rým :-)) Po asi hodinové 

cestě autobusem jsme byli vysazeni v Kierikki Stone Age Centru, které mapuje 

dobu kamennou v okolí řeky Iijoki. Na začátku nám pustili film o historii 

archeologických výzkumů v Kierikki (nachází se poblíž města Yli-Ii). Finsky s 

anglickými titulky. Protože většina z nás neoplývá znalostí daných odborných 

slovíček, velký zážitek jsme z toho neměli. Zato prohlídka venkovního areálu byla o stovky procent 

lepší. Bylo to dáno hlavně výbornou průvodkyní (byla trošku střelená, zároveň zábavná, ale 

rozhodně zapálená pro věc). Viděli jsme tak rekonstrukce obydlí a hlavně přehlídku všemožných 

pastí na zvířata, které v době kamenné zdejší lidé používali k lovu lišek, losů, 

medvědů atd. Naše průvodkyně měla úžasný obleček, který si z velké části 

vyráběla sama. Sestával se z tulení a losí kůže. Tuleni, jejich kůže a tuk zde 

byly taky důležitým obchodním artefaktem. Místo, na kterém jsme byli, bylo 

totiž v době kamenné (asi 7 000 – 5 000 př. n. l.) vzdálené jen kilometr od moře 

a mělo tudíž výbornou strategickou polohu. Dozvěděli jsme se taky, že teploty 

byly v té době asi o 2 stupně vyšší než jsou zde dnes nebo že si lidé stavěli 

obydlí, která byla částečně zapuštěná v zemi. Po výtečné venkovní části jsme se přesunuli opět 

dovnitř (ještěže tak, protože jsme byli řádně vymrzlí) a prohlídli si samotnou vnitřní expozici. 

Stejně jako v muzeu SIIDA v Laponsku ani tady nechyběla zajímavá videa. Prostě výborná exkurze 

do pravěku :-) Po návratu jsme se s Hankou ještě zaskočily ohřát do sauny a teď vám již z tepla 

koleje píšu své dnešní zážitky... 

28.10.2007 

Pokus o návrat ke studiu (den padesátýpátý-šestý) 

Po uplynulých dvou dnech, které jsem si nadmíru užila, jsem se dnes odhodlala opět vrátit ke 

studiu. Je třeba nezapomínat, že ve čtvrtek mě opět čeká další zkouška. Dopoledne to ještě šlo, ale 

pak má morálka klesala a klesala. Odpoledne jsem tak strávila dlouhým skypovým hovorem s 

http://www.kierikki.fi/
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Pavlou (bylo to super :-), díky za zavolání) a pak volejbalem. Když jsem se z 

volejbalu vrátila, měla jsem nepřijatý hovor a zprávu, že můj spolužák Oscar 

má dnes narozeninovou oslavu, na kterou mě zve. Nešlo se nezúčastnit :-), 

takže studium se přesunulo na neděli. 

Vzala jsem v potaz změnu času a o hodinku si přispala. Až do pozdního odpoledne jsem se učila a 

pak využila pozvání Carly jít s ní do irské hospůdky St. Michael v centru města, kde hrála živá irská 

hudba. Moc příjemně jsem si popovídala a seznámila jsem se taky s německým rodákem Elijem. 

Ochutnala jsem irské pivo Kilkenny Ale a na koleji pak při prohlížení webových stránek oné 

hospůdky zjistila, že má v nabídce taky Velkopopovického Kozla nebo Budějovický Budvar. 

Zajímavé :-) No nic, tak já se zase odeberu něco si nasoukat do hlavy :-) 

29.10.2007 

Druhá část semestru (den padesátýsedmý) 

Dneškem začala perioda B zimního semestru, takže se rozběhly nové kurzy. Mně konkrétně 

Financial Risk Management (který budu mít čtyřikrát týdně po dobu jednoho měsíce) a Beginners 

Finnish Course 1 (dvakrát týdně). Na finštinu tentokrát kvůli rozvrhu chodím s jinou skupinou a 

tudíž i k jiné učitelce (zatím to hodnotím jako změnu k horšímu). Co mě dneska dostalo je, jaké 

symboly Finové používají pro označení něčeho, co je špatně a co je správně. U nás je běžné, že 

fajfka znamená správně a křížek špatně. Tady fajfka znamená špatně a pro dobře používají symbol 

velmi podobný procentu, jen místo koleček u procenta uděláte tečky. Netušila jsem, že tohle může 

být někde jinak :-) Ale proč ne... Zbytek dne jsem pak opět věnovala studiu, až je to už skoro nudné 

psát. 

31.10.2007 

První kredity (den padesátýosmý-devátý) 

Tak už jsem získala sedm kreditů! Konečně jsem totiž dostala výsledky ze dvou zkoušek – 

konkrétně z Corporate finance a z finštiny. Dostala jsem hezkou čtyřku a pětku :-) Pětka je zde 

nejlepší možná známka. Když jsem u toho známkování, tak jsem o něm vedla zajímavý rozhovor s 

jedním Portugalcem. Ti používají stupnici 1-20, kde 20 je nejlepší možná známka. Známka horší 

než 7 se u nich ale už prakticky nedává. Tak teď už jen 23 kreditů a mám splněno :-P 

Škola je opět v plném proudu, takže moc novinek není. Ale abyste měli co číst, mám pro vás odkaz 

na článek, který napsala má spolubydlící Hanka (oficiálně vyjde až 2.11.). Je o International Dinner 

Party a já jsem se u čtení výborně pobavila. Myslím, že vás čeká totéž :-) 

1.11.2007 

Den šedesátý ...už?! 

Už jste si asi zvykli, že čtvrtek je mým zkouškovým dnem. Ani dnes tomu nebylo jinak. Mám za 

sebou zkoušku z Cost Accounting (s dobrým pocitem). Ve zbytku dne jsem věnovala domácím 

pracem :-) Prala jsem (zaměstnala jsem naráz tři pračky), vařila, pekla (abych si natrénovala českou 

http://www.zena-in.cz/recepty/rubrika.asp?id=22&idc=34170
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kuchyni na neděli) i uklízela (nevím, odkud se berou ty chuchvalce prachu :-P). Taky jsem po dvou 

měsících zjistila, že volejbal bývá i ve čtvrtek, takže hádejte, kde jsem byla večer? :-) 

2.11.2007 

Tmou (den šedesátýprvní) 

Po zajímavé přednášce z Risk Managementu (pro zasvěcené finančníky – dneska jsme se učili, jak 

hedgovat portfolio pomocí ukazatelů delta, gama, vega a rho), jsme zašly s Hankou na oběd do 

menzy. Daly jsme si rybu s finským názvem muikku. Nedalo mi to a hledala jsem, co že jsme s to 

vlastně spořádaly. Byl to síh malý (do té doby jsem o té rybě neslyšela :-)) Odpoledne jsem se pak 

chvíli učila a pak se šla odreagovat do sauny. Jak ale napovídá název dnešního příspěvku, chci se 

věnovat "Tmou". Možná si vzpomínáte na loňský listopad a mé velké nadšení z 

mé první šifrovačky, která se odehrála v Brně. Letos se pochopitelně konal 

další ročník, ovšem tentokrát bez mé účasti. O to víc jsem fandila našemu týmu 

poTrati :-) Láďo a spol., smskové info bylo super. Gratuluju k vyřešení třinácti 

šifer, příští rok to konečně rozlousknem všechno :-)! Takže hru Tmou jsem 

bohužel zmeškala, ale tmy si tu můžu užívat víc než dost. Jak to říct... Tma ve 

Finsku je opravdu tmavá :-P Možná to zní komicky, ale i když tady pouliční osvětlení svítí o 

stošest, viditelnost je nic moc. Pořád ještě jsem zvědavá na prosinec s jen pár hodinami světla 

denně... 

3.11.2007 

Kärpät - HPK (den šedesátýdruhý) 

Ke tmě, kterou jsem rozebrala včera, se dnes přidal mráz. Bylo tu celý den 

kolem mínus pěti. Že by přišel čas vytáhnout zimní bundu? No uvidíme :-) 

Každopádně jsem tento týden někde ztratila šálu, což úplně nepotěší. Dnes byl 

na programu dlouho očekávaný zápas Kärpät versus Hämeenlinna (zmiňovala 

jsem se o něm už tady). Asi jsem tu o něm hodně básnila, protože se ke mně 

nakonec přidalo dalších osm lidí a na hokej jsme tak vyrazily v devíti (samé 

holky). Stadion byl vyprodaný a atmosféra byla výborná. Byly jsme přímo v kotli s největšími 

fanoušky klubu, kteří měli s sebou spoustu transparentů, vlajek a pochopitelně byli oblečení do 

klubových barev a dresů. Vývoj  zápasu byl docela bouřlivý. Padlo celkem sedm gólů, takže se bylo 

na co dívat. I když Kärpät nakonec 3-4 prohrál, zápas jsme si skvěle užily. 

4.11.2007 

Český den s kummi (den šedesátýtřetí) 

Minule jsme s mou kummi připravovaly finské jídlo a pullu, na oplátku dnes přišlo 

na řadu jídlo české. Připravovaly jsme bramboráky a hraběnčiny řezy. Oboje se 

povedlo znamenitě a mělo úspěch, z čehož mám radost. Na výsledky se můžete 

podívat ve fotogalerii. Při řeči o včerejším hokejovém zápase mi bylo sděleno, že za 

Kärpät Oulu (finsky Oulunské lasičky/hranostajové) hrají taky dva čeští hráči. Jsem 

asi naprostý barbar, ale já si toho nevšimla. Za Oulu hrají Michal Broš a Ondřej 

Kratěna. No tak třeba se ještě na hokej dostanu a napravím si reputaci :-) Rozebraly 

http://tmou.gdi.cz/2007/index.php
http://ludmilaxf.bloguje.cz/0709archiv.php#spot_586339
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jsme taky situaci finských zdravotních sester (které bojují za vyšší platy a pokud je nedostanou tak 

19.11. přestanou pracovat). Na neděli jsem si domluvila exkurzi v nemocnici. Jsem docela zvědavá. 

Poté přišla řeč na dušičky a hřbitov. Docela jsem si přála se na hřbitov podívat a mé přání bylo 

splněno. Vzaly jsme kola a za pár minut byly na místě. Venku bylo tou dobou asi mínus osm. 

Naprosto tak chápu, proč Finové jezdí na kolech i v zimě, protože minimalizovat dobu strávenou 

venku není úplně na škodu :-) Adaptovat se na mrazivé podmínky trvá prý asi tak 14 dní, takže ještě 

tak týden a už mi ani nepřijde, že venku mrzne :-P No to chci vidět :-) Uvítala nás spousta světýlek 

ze svíček. Náhrobky zde jsou mnohem menší než u nás. Standardně je nahoře 

jméno rodiny a pod ním jména s daty narození a úmrtí. Věty typu "odpočívej v 

pokoji" zde nenajdete. Stejně tak chybí obrubník a prostor na květinovou 

výzdobu. Zajímavý je pak obří kříž, ke kterému můžete dát svíčku jako 

připomínku pro mrtvé pohřbené na jiném hřbitově. Tak tolik ke hřbitovu. Z 

veselejšího soudku :-) Mají tu taky večerníčka! Dokonce ví, že znělka pochází 

z Česka. Figurka je sice provedena v jiných barvách a rozhazuje jiné věci, ale princip je stejný :-) 

Tolik dnešní info. Přeju všem hezký týden. Když budete mít chuť, připište nějaký komentář, ať vím, 

co je nového. 

6.11.2007 

Aktuáři jsou i ve Finsku :-) (den šedesátýčtvrtý-pátý) 

Aktuální stav získaných kreditů: 12! Obohatil je výsledek z Business Logistics (4).  

Úterní ráno začalo velmi příjemně, protože jsem měla do dlouhé době možnost popovídat si s 

Jarkou a Radkou na Skypu. Bylo to jako za starých časů ;-)... 

Okénko pro finančníky: Dneska jsem se zúčastnila přednášky Lasse Koskinena, který dohlíží na 

pojišťovny ve Finsku. Kdybyste někde náhodou zaslechli jméno Teivo Pentikäinen (1917-2006), 

tak vězte, že to byl nejslavnější finský aktuár (odkaz na stránky finské společnosti aktuárů najdete 

zde). Jinak to byla spíš jen přednáška, která měla představil formy regulací v pojišťovnách a pojmy 

typu Solvency II, IRFS, ALM,... Kolik se toho o nich během hodiny a půl dalo říct, si asi dokážete 

představit :-) 

Taky jsem se zúčastnila schůzky pro studenty jedoucí do Ruska. Vyplnili jsme formuláře žádající o 

vízum a odevzdali pasy. Setkáme se s nimi (snad) až v den odjezdu (tj. 23.11.) (ještěže mi dnes 

poštou dorazila občanka :-)). Jinak jsem z informací, které nám byly dnes prezentované, dostala 

dojem, že naším hlavním cílem je ochutnat vodku a naučit se, jak se z ní neopít :-) No snad to byl 

jen dojem :-D 

Učení mi dnes šlo nějak od ruky, že se mi ani moc nechtělo odcházet na volejbal, ale překonala 

jsem se :-P Vytvořili jsme tři družstva a dobře si zahráli. Jo a taky tu dnes vlála finská vlajka, byl 

totiž den švédské identity, či tak nějak :-) 

7.11.2007 

Mezinárodní večeře (den šedesátýšestý) 

Zprávy o středě dodávám s denním zpožděním, protože včera nám celý den stávkoval internet. Ano, 

i takové věci se zde stávají :-)  

http://www.actuary.fi/
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Příprava na čtvrteční zkoušku šla opět pěkně od ruky (ono matiku a počítání si 

tu prostě užívám), takže jsem už kolem páté neměla co dalšího studovat. Šla 

jsem si proto zarelaxovat do sauny a po návratu využila možnosti zúčastnit se 

mezinárodní večeře na Tellervontie. Měla jsem tak např. možnost naučit se, jak 

se dělá tradiční italská pizza nebo španělská sangrie. Ochutnali jsme taky 

výbornou rajčatovou polévku (normálně rajčatovou polévku moc nemusím, 

neřkuli nemám ji vůbec ráda, ale tahle byla super :-). Můžete mrknout, na nějaké fotečky. 

8.11.2007 

Sněžííííí :-) (den šedesátýsedmý) 

Mathematical Economics – tak se jmenovala má dnešní zkouška. Krásně jsem si započítala (nějaké 

to integrování, grafíky, diferenciální rovnice, prostě matikaaaaa :-)). Tož jak to asi dopadne? Tenhle 

výsledek je víc než jasný, jen si na něho budu muset nějakou dobu počkat.  

Na přednášce z Risk Managementu jsme včera nakousli kopule (které mají být předmětem mé 

diplomky). Nakoplo mě to k tomu, konečně na ní začat něco dělat. Odhodlaná naučit se pracovat se 

statickým softwarem R (ke kterému je balík o kopulích) jsem trochu brouzdala na webu a při té 

příležitosti narazila na kód týkající se kopulí napsaný pro Matlab. Po krátké úvaze jsem se rozhodla, 

že bude mnohem užitečnější naučit se pracovat s Matlabem. Tak vzhůru do toho a půl je hotovo. 

Předtím než se tomu budu moct věnovat naplno, musím se ještě připravit na zkoušku z Investments, 

která mě čeká příští čtvrtek a která tak završí můj měsíc a půl trvající maraton čtvrtečních zkoušek. 

Už aby to bylo :-) 

Tolik ke studiu, teď něco zajímavějšího o Finsku. Finové jsou momentálně 

dost pobouřeni a rozhořčeni (teď nemám na mysli tu přestřelku na střední 

škole poblíž Helsinek, které jsou plné zprávy), protože známý šéfkuchař 

Gordon Ramsay označil finské jídlo za opravdu nechutné. Nabízím vám 

odkaz na video, v kterém ochutnává tradiční karjalanpiirakka (kareliánský 

chleba), mämmi (Velikonoční specialitu) a leipäjuusto (sýrový chleba). Podle 

mě na nich není nic nechutného. Jsou to prostě jiná jídla, nové chutě. A 

musím přiznat, že třeba sýrový chleba mi chutná :-). ESN se na základě tohoto rozhodlo, že ukáže 

zahraničním studentům, jak moc je kareliánský chleba dobrý a tak dnes uspořádalo jeho pečení :-) 

Já jsem se nezúčastnila, protože jsem si ho upekla před pár týdny upekla sama. Stejně jako jsem se 

nezapojila do pečení, nepřidala jsem se ani na velkou erasmáckou party v Onelle a radši jsem si 

zašla zahrát volejbal. A na závěr... Dneska tu naprosto úžasně sněžilo. Konečně je tu bílo! Hned je 

ta tma příjemnější :-) 

10.11.2007 

Tietomaa (den šedesátýosmý-devátý) 

V pátek se nic zvláštního nestalo. Zajímavější byla sobota :-) Vyrazili jsme do 

vědeckého centra Tietomaa v Oulu. Má čtyři patra plné zajímavých výstav a 

přístrojů. První patro v sobě skrývá pokladny, šatny a restauraci, zato v druhém patře 

už vás čekají iluze všeho druhu a centrum pro děti. Tady jsme strávili asi nejvíc času. 

Fotky prozradí víc, ale svezli jsme se např. strojem času, prolistovali virtuální knihu 

optických klamů nebo závodili s autíčky. Ve třetím patře je spousta pomůcek a 

http://nettitv.mtv3.fi/nettitv_uutiset/index.shtml/nettitv_uutiset/ajankohtaisohjelmat/huomentasuomi?113146#113146
http://www.tietomaa.fi/eng/index.html
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"stanovišť" týkajících se světla a testování osobnosti. Vyzkoušeli jsme si fakírskou postel (hřebíky 

jsou fakt ostré, ale když jsou dostatečně hustě u sebe, dá se na nich bez problémů ležet). Zjistila 

jsem, že nejsem unikátní, protože někdo v testu osobnosti dosáhl stejných výsledků jako já :-P No a 

ve čtvrtém patře jsme se řádně vyřádili. Čekal nás sport (finsky urheilu) – simulace skoku na lyžích, 

skok do dálky, sprinty, curling, basketbal nebo třeba veslování. Třeba mé výsledky skoku na lyžích 

prozradily, že se prý mám věnovat radši jinému sportu :D (skočila jsem 36 m :-)). V ceně vstupenky 

(měli jsme skupinovou slevu – 7 euro/osobu) byl také čtyřicetiminutový film o Vikinzích. V 

Tietomaa se nachází největší filmové plátno ve Finsku (je o něco málo menší než to v pražském 

IMAXu). To byl docela zajímavý filmek. Vypíchla bych z něj asi jen dvě 

informace – vikingové nenosili přilby s žádnýma rohama – ty jim byly 

přisouzeny díky komiksům :-) Jo a Ameriku neobjevil jako první Kryštof 

Kolumbus, ale s největší pravděpodobností Vikingové pár set let před ním. 

Ale tohle všechno jste možná už věděli i bez filmu :-) Muzeum hodnotím 

velmi kladně, co mi ale trochu zkazilo náladu bylo čekání na autobus. Něco 

jako jízdní řád se tu moc nevede. Jedna věc jsou nějaké základní uvedené časy a druhá věc, kdy se 

autobus konečně objeví na zastávce. Takže jsme strávili víc než půl hodinu na zastávce, kde nás 

úspěšně míjely všechna čísla autobusů kromě toho našeho. Dočkali jsme se, ale grrrrr :-) Kvůli 

zpoždění jsem pak už nešla na volejbal. No možná to bylo i dobře, protože jsem byla pěkně 

utahaná. Zábavné atrakce vyčerpávají. Hodila jsem jen rychle péct kakaovou buchtu, protože jsem 

byla večer pozvaná na večeři k Ignaciovi a povinností bylo přinést něco s sebou. Po buchtě se jen 

zaprášilo, ale stihla jsem si vydobít kousek i pro sebe :-P Pak jsme na chvilku skočili na "16" na 

party a ejhle, je neděle :-) 

11.11.2007 

Návštěva nemocnice (den sedmdesátý) 

Pokud porovnáte dnešní a včerejší fotky, možná se všimnete, že se nám to tu o poznání víc zabělelo 

:-) Už druhý den tu bez ustání sněží, což je naprosto super :-) Minulý týden jsem si na dnešek 

domluvila exkurzi v nemocnici, kde pracuje má kummi Airi. Svezla jsem se tedy do centra a abych 

si sněhu řádně užila, dál jsem pokračovala po svých. Po cestě jsem se zastavila na hřbitově, abych 

zjistila, jak vypadá za světla, pak jsem objevila prvního sněhuláka a taky viděla spadnout tak tři 

cyklisty. Každý z nich se ale hned zvedl a jako by se nechumelilo (a ono se chumelilo :-)) 

pokračoval v jízdě dál. Asi si ještě nevyměnily pláště za zimní :-) 

 

Univerzitní nemocnice v Oulu byla otevřena v roce 1972. Je zodpovědná za organizování zdravotní 

péče pro celou severní část Finska. Jedná se o obří komplex budov, které jsou navzájem průchozí 

podzemními chodbami. Mně osobně nemocnice překvapila svou moderností a vybaveností. 

Navštívila jsem oddělení ortopedické chirurgie (web), které má kapacitu asi 30 lůžek. Pokoje jsou 

zde většinou pro dva pacienty, standardem je televize a telefon na každém pokoji. Veškeré 

http://www.ppshp.fi/page.asp?Section=4702&Item=14020
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informace o pacientech se zde uchovávají elektronicky. Při vizitách se na pojízdném vozíku vozí 

notebook, takže je možné nahlédnout na rentgenové snímky atd. :-) Zatím docela nesrovnatelné s 

českým zdravotnictvím. 

Jinak děkuju Radušce za komentář. Teď přichází čas na návrat ke studiu... 

12.11.2007 

Další lekce finštiny (den sedmdesátýprvní) 

Řeknu vám, že naučit se budoucí čas ve finštině je velmi snadné, protože finština žádný budoucí čas 

nemá. Používá přítomný čas v kombinaci s časovým určením. Proto jsme se dnes raději vrhli na čas 

minulý – zatím jen na skloňování slovesa být. Poté přišly na řadu světové strany. Jak jsme se 

dozvěděli, tak Oulu se nachází v severním Finsku (Pohjois-Suomessa). Když se ale podíváte na 

mapu, řekli byste, že jde spíš o Finsko centrální. Tento drobný rozdíl je daný tím, že všechno se tu 

"centralizuje" s ohledem na Helsinky. Za centrální Finsko je tak považováno okolí města Jyväskylä. 

Na příští hodinu, tj. na středu, byla oznámena písemka ze slovíček. No, 150 slovíček možná není 

tak moc, ale v kombinaci s učením na čtvrteční zkoušku, které jsem docela podcenila, je to až příliš. 

Takže se zatím mějte :-) 

15.11.2007 

Dny otevřených dveří a spousta dalšího (den sedmdesátýdruhý-čtvrtý) 

Zkouška z Investments 
Prvním klíčem k úspěchu bylo, že jsem našla správnou zkouškovou místnost. Místo obvyklé L1 to 

byla tentokrát L3. Od předchozí se liší hlavně jinými stolky. Lavice jsou totiž skosené, takže 

cokoliv na ně položíte, se okamžitě vydává prozkoumat, co nového se děje na zemi. Vlastně ne 

úplně všechno, zadání zkoušky na lavici drželo. O psacích potřebách a kalkulačce se to už říct 

nedalo, a proto jsem jim nedala chvilku klidu. Zaměstnávala jsem je bez deseti minut celé čtyři 

povolené hodiny. Ufff. Tuhle zkoušku jsem si fakt "užila" :-) 

Studijní výsledky 
Stav mého konta se rozrostl o celých 15 kreditů. Ano, počítáte správně, celkem už mám 27 kreditů a 

jestli vyjde zkouška z Investic, tak mám tzv. padla! Zbyde mi už jen zkouška z finštiny. (Na Risk 

Management totiž chodím čtyřikrát týdně jen proto, že mě tento předmět zajímá. Nemám ho ve své 

Learning Agreement.) A za co že ty kredity jsou? Za Industrial Sales Management (který jsem psala 

už víc než před měsícem, tj. 11.10., známka 4), Cost Accounting (1.11.,5) a za Matematical 

Economics (8.11.,5). 

Dny otevřených dveří 
U školy ještě chvíli zůstanu, protože dnes a včera byl tady na univerzitě pěkný 

blázinec. Probíhaly zde dny otevřených dveří. Středoškoláci kam se podíváš :-) S 

normální výukou se tak míchaly přednášky, prohlídky univerzity a stánky 

jednotlivých fakult, připravené pro potencionální budoucí studentíky. Díky 

transparentům jsem nejdřív myslela, že se tu koná nějaká stávka :-), ale pak jsem 

se rozhlédla pořádně a bylo jasno. I vy se můžete podívat ve fotogalerii. 
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Odpoledne jsem pak zašla nakoupit do Prismy a po cestě se radovala z nově padajícího sněhu. 

Konečně jsem si pořídila novou šálu a taky dnes vytáhla zimní bundu. Začíná 

nám tu přituhovat :-) Pak jsem utíkala do prádelny a zaměstnala pár praček. 

Docela rušný den. Utíkám na volejbal! 

 

16.11.2007 

Christmas Party s ESN (den sedmdesátýpátý) 

Na dnešní podvečer a večer pro nás ESN uspořádala vánoční party. Ano, už v 

listopadu! Lidé v rámci jiných programů než Erasmus totiž budou v blízké době 

odjíždět domů, tak aby o nic nepřišli :-) Zájemci se museli dopředu zapsat na 

seznam a prvních 50 vyvolených (byla jsem mezi nimi) se k pronajaté chatě v 

části Oulu zvané Tervatoppila dovezlo autobusem. U chaty byla ještě další 

dřevěná budova – typická kouřová sauna a malé jezírko. Poté co jsme natěšeně 

vešli do chaty, dozvěděli jsme se, že připravený program začne až za 2 hodiny a že si zatím máme 

vyzkoušet saunu :-). Možnosti hned využila obří část mužského osazenstva. My ostatní jsme tak 

zatím ochutnali typické finské vánoční cukroví (joulu torttu), nápoj glögi (podobný svařáku) a 

ovesnou kaši. Podrobněji se o nich zmiňuju v popiscích ve fotogalerii. No a pak už vzhůru do 

sauny – kouřové. V té jsem byla poprvé (a někteří Finové prý taky). Ale je mnohem lepší než suché 

sauny s elektrickými kamínky. Už jenom ten zážitek s začmouzenýma černýma stěnama. Sauna 

byla rozdělená na dvě patra. V horní jsme seděli a v dolní byla obří kamna, která 

měla nahoře (na úrovni druhého patra) rozžhavené kameny, které se polévaly 

horkou vodou. V sauně jsem narazila na dva Portugalce a jednoho Brazilce, 

povinně si dala loka vodky a vypila pivo (prý by jinak zteplalo a byla by to 

škoda :-)) Následovala cesta do ledového jezírka a při druhém pobytu venku i 

pár andělíčků ve sněhu :-) Ze sauny jsme přišli právě včas na večerní program. 

Finští ESN členové si pro nás připravili vánoční scénku a koledy. Poté erasmus studenti sehráli hru 

Sedm bratří (dle novely Aleksise Kiviho, více o ní zde). Kdo měl dárečky, tak je předal a party byla 

u konce... Teď ještě jak se dostat zpět na kolej :-) S Hankou, Evou a Liborem jsme se rozhodli pro 

pěší variantu a 3 km jsme tak překonali asi za půl hodiny (-13°C vás řádně zrychlí). 

17.11.2007 

Den přípravný (sedmdesátýšestý) 

Následující dny o mě příliš neuslyšíte. Vydávám se na průzkumnou akci jižní části Finska a jako 

bonus i Stockholmu. Dneska jsem tak strávila den připravováním programu a na závěr si skočila 

zahrát volejbal. 

21.11.2007 

Tři města ve třech dnech (den sedmdesátýsedmý-devátý) 

HELSINKI (neděle 18.11.2007) 

Náš výlet se započal čekáním. Noční vlak do Helsinek měl totiž půlhodinové zpoždění, asi aby se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Brothers


 35 

mi nestýskalo po domově :-) Všechna místa ve finských vlacích jsou na místenky, takže stání v 

uličce se tu nehrozí. Navíc oceňuju velký prostor na nohy a pohodlná sedadla. Zajímavá byla 

místnůstka určená speciálně pro volání. V jaké že sestavě jsme to tentokrát vyrazili? Jela má 

spolubydlí Hanka, Daniel z Portugalska a nechyběla ani Eva z Belgie. Ráno po osmé 

jsme úspěšně dorazili na helsinské nádraží. Na programu byl průzkum centra města a 

významných helsinských památek. Když jsem z nádraží jistě zamířila do jedné z 

uliček a prohlásila jsem, že s prohlídkou začnem na Kauppatori (Rybí trh), tak se 

ostatní ujišťovali, zda opravdu vím, kam jdeme a jestli bych si radši neměla 

vytáhnout mapu :-) Sama jsem byla překvapená, že jsem bez ní  schopná ihned se 

orientovat v zatím neznámém městě (nastudovala jsem ji ale den předtím při 

plánování). Pro uklidnění výpravy jsem ale mapku na Rybím 

trhu vytáhla a dál se pohybovala podle ní. Prohlédli jsme si Senátní náměstí s 

Luteránskou katedrálou, Uspenskou katedrálu, Olympijský stadion, Sibeliův 

památník nebo Skalní chrám Temppeliaukio. Den v Helsinkách by se dal 

taky nazvat českým dnem, protože v Helsinkách jsme narazili na restauraci 

Vltava, bar Praha, viděli ceduli s Velkopopovickým Kozlem nebo plyšového 

Krtečka. Abych se přiznala, tak mě ale Helsinky trochu zklamaly. Všechny důležité památky se dají 

projít během jednoho dne (s návštěvou muzeí by se to pochopitelně dalo řádně natáhnout) a 

Stockholm i Turku se mi líbily mnohem víc. Ale pěkně popořadě. Z Helsinek jsme se vlakem 

dostali do Turku. Tříkilometrovou cestu z nádraží k místu odjezdu trajektu jsme zvládli poměrně 

rychle. Jeli jsme se společností Viking Line. V lodi Isabella jsme našli naši kajutu, odložili si tam 

věci, šli na krátkou prohlídku jednotlivých pater lodi a pak unavení rychle usnuli. 

STOCKHOLM (pondělí 19.11.2007) 

Po příjezdu trajektu (o půl sedmé) jsme hned vyrazili do centra Stockholmu. 

Prozkoumali jsme krásné starobylé uličky Starého města (Gamla Stan), okolí 

královského paláce a zamířili do novější části města k městské radnici. Ta patří 

k místům, které mě ve Stockholmu nejvíc nadchly. Samotná budova byla 

postavena ve stylu renesančního paláce, fasáda se sestává z 8 milionů cihel, 

architektem byl Ragnar Östberg. Při nákupu vstupenky na prohlídku jsme 

dostali taky český text (Daniel pochopitelně portugalský a Eva dle přání švédský), no není to milé? 

:-) Radnicí nás provázela velmi sympatická Švédka. Ukázala nám Modrý sál (kde se koná banket 

při příležitosti udělování Nobelových cen a nachází se varhany s více než 10 tisíci píšťal a 138 

rejstříky), Radniční síň (kde zasedá městské zastupitelstvou, mimochodem Stockholm nemá 

starostu), sál Tři koruny pojmenovaný podle tří pozlacených lustrů a krásný Zlatý sál s mozaikou o 

historii Stockholmu. Eva s námi neabsolvovala prohlídku v angličtině, ale procvičovala si své 

jazykové znalosti na švédské prohlídce. Když jsme se pak zase potkali, zjistili jsme smutnou 

zprávu, že přišla o svůj foťák. Odložila si ho na poličce, když si přeskládávala věci v batohu, a asi 

po minutě, kdy na chybějící foťák přišla, ho už na místě nenašla. Čekala nás 

tak návštěva policejní stanice. Hold, co se dá dělat :-( Poté jsme se utíkali 

podívat na výměnu stráží před Královský palác. A ejhle co to neslyším – svůj 

rodný jazyk :-) Před náma stáli dva Češi, tak jsme si trochu popovídali a pak 

se vydali podél pobřeží k muzeu Vasa. To v sobě ukrývá stejnojmennou loď 

ze 17. století. Měla být chloubou švédského válečného loďstva, ale bohužel 

"nezvládla" svou první plavbu. Z lodi se zachovalo neuvěřitelných 95 procent. Je to nesmírně 

působivá podívaná. Po Vase už následoval jen nákup suvenýrů a cesta zpět k trajektu. Stockholm 

mi chvílemi připomínal Prahu :-). Je to moc hezké, historické město. Připravená převézt nás do 

Finska byla tentokrát loď Amorella (přeplněná rusky mluvícími pasažéry). Zajímavé bylo, že ani při 

cestě tam ani zpátky po nás nikdo nechtěl pas nebo občanku. 
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TURKU (úterý 20.11.2007) 

Trajekt nás bezpečně dopravil zpět k finské pevnině a v 7.30 nás "vyplivl" zpět v 

Turku. Hrad a historické muzeum ale otvíralo až v 10 hodin, tak jsme mezičas 

strávili čekáním v prostorách Viking Line. Při čtení ranního Metra (čtení znamená 

prohlížení obrázků a hledání slov, kterým by se dalo rozumět) jsem si nemohla 

nevšimnout fotky usmívající se zdravotní sestry. Takže krize ve finském 

zdravotnictví se zjevně nekonala. Finský parlament totiž schválil zákon, kterým 

zrušil výpovědi zdravotních sester a tím je prakticky donutil pracovat dále. Navíc 

jim slíbil nárůst platů o 22 až 28 procent v průběhu následujících čtyř let. Čekání 

kupodivu uběhlo docela rychle a tak jsme mohli vyrazit objevovat krásy místního hradu. Ten 

pochází z konce 13. století, ale v dalších stoletích byl neustále rozšiřován. V průběhu druhé světové 

války byl výrazně poničen, ale díky nedávné rekonstrukci je ve výtečném stavu. Uvnitř hradu se 

také nachází historické muzeum. Hrad za návštěvu rozhodně stál. Prostory hradu si prohlížíte bez 

průvodce, ale v každé místnosti jsou vytištěné materiály v několika jazycích. Místnosti jsou pak 

hlídány několika zaměstnanci. Položila jsem např. dotaz, jaké jsou další hrady ve Finsku a dostalo 

se mi odpovědi, že jsou jen dva – Savonlinna a Hämeenlinna. Wow, že bych už navštívila třetinu 

hradů ve Finsku? Po kontrole na internetu jsem ale zjistila, že hradů je ve Finsku celkem sedm – 

jejich seznam a mapku najdete zde. Po návštěvě hradu jsme zamířili do centra města. Turku je 

pátým největším městem Finska (největším jsou pochopitelně Helsinki, pak Espoo, Tampere a 

Vantaa), ovšem Turku je z nich nejstarší. Až do roku 1812 bylo hlavním městem, poté se ruský car 

rozhodl, že chce mít hlavní město blíže Rusku. Kromě starobylého hradu je Turku 

známé svou katedrálou. Stejně jako hrad byla stavěna na konci třináctého století a 

později byla rozšiřována. Věž měří přes 90 metrů a výška katedrály uvnitř je 

neuvěřitelných 24 metrů. Než jsme ale její interiér prozkoumali, museli jsme 

zaplnit hladové žaludky :-) Napadlo mě využít menzy na místní univerzitě. 

Studentská sleva na jídlo platí na území celého Finska a navíc jsme si mohli 

prohlédnout místní kampus, který se nachází na kopci (ano, ve Finsku jsou i kopce 

:-P). Po prohlídce katedrály jsme už upalovali na vlak do Oulu (s přesedáním v 

Tampere) a chvíli po půlnoci jsme mohli vklouznout do svým pokojů a postýlek v Oulu. 

Spánek a hodina finštiny (den osmdesátý) 

Únava po návratu z výletu si žádala vydatný spánek. Probudila jsem se tak až chvíli před polednem 

a vyrazila na domluvený sraz s Ignaciem a Michalem. Po společném obědě jsem jim objasnila taje 

zkouškových příkladů z logistiky (zítra v 8 ráno se uvidí, jak úspěšně) a pak jsem upalovala na 

hodinu finštiny. Dnes jsme probírali skloňování sloves (skloňování přídavných jmen se probíralo za 

mé nepřítomnosti v pondělí). Finština má šest slovesných tříd (do šesté ale patří jen pár sloves, 

takže se většinou uvádí jako speciální příklad třetí třídy). Večer jsem pak skypovala s rodiči, 

Radkou a Danem, psala si s Jarkou a při tom všem sepisovala blog o výletu a tvořila fotogalerii. Asi 

mě trochu postihla grafomanie, tak se omlouvám za tu délku ;-) 

22.11.2007 

Kummi Family Christmas Party (den osmdesátýprvní) 

Dnes jsem se snažila nainstalovat si Matlab, bohužel neúspěšně. Štve mě, že netuším, co je špatně. 

Vyrazila jsem tak aspoň do školy a s Matlabem jsem si chvíli hrála tam. Po cestě ze školy jsem si v 

Tokmanni nakoupila jídlo na zítřejší cestu. Poté jsme společně s Denisou zamířily na Kummi 

http://www.muuka.com/finnishpumpkin/castles/castle.html
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Family Christmas Party. Tedy další vánoční party konající se v listopadu :-) 

Tentokrát ovšem pro studenty, kteří mají kummi rodinu. Airi už tam na mě 

čekala. Program byl docela podobný jako minulý týden. Představení Tiernapojat 

(anglicky Star Boys), které od dávných dob hrají studenti, za což si vyslouží pár 

drobných mincí. Jde o příběh o králi Herodovi a malém Ježíškovi. Představení je 

v starém Oulunském dialektu. Tuhle sobotu se bude v Oulu na Rotuaari konat 

každoroční soutěž o nejlepší přestavení Star Boys. Ale zpět k vánoční party. Po představení proběhl 

krátký vánoční znalostní kvíz a pak se objevil Santa Claus :-) Taky jsem dostala nějaký dárek. 

Krabičku čokolády a malou sněhovou kouli se Santou (trošku kýčovitá záležitost, ale budiž :-)) 

Zpestřením bylo, když Leo (s kterým jsem byla v Laponsku) zahrál na kytaru písničku o sobovi 

Rudolfovi :-) K jídlu byla mléčná rýže přelitá horkými švestkami (která se jí ráno na Štědrý den, 

kdo v ní najde mandli, tak bude mít celý rok štěstí), perníčky a k pití glögi. Celá akce trvala jen 

hodinku a půl, takže jsem taky stihla večerní volejbal :-) Po volejbale jsem se sbalila a nachystala si 

sváču. Pro ty z vás, kteří netuší, kam že jsem se to balila, tak vězte, že zítra opět opouštím Finsko, 

tentokrát ovšem východním směrem a vyrážím na týdenní výlet do Ruska (když už mi dali to vízum 

:-))! пока! 

30.11.2007 

Zpět ve Finsku! (den osmdesátýdevátý) 

Hlásím návrat zpět do finských krajů plných sněhu, mrazu a tmy :-)! Budu se snažit co nejdřív 

popsat zážitky z uplynulého týdne a taky přidat fotogalerii...  

1.12.2007 

Exurze v Kasinu (den devadesátý) 

Dnes jsem konečně dospala spánkový deficit vzniklý cestováním v autobuse. Vzbudila jsem se něco 

po poledni, vybalila se a dala se do vytváření fotogalerie. Na půl pátou jsem byla domluvená s 

Martinou (z Itálie), že půjdeme plavat. Těšila jsem se, že konečně prozkoumám bazén v Oulu, ale 

nebylo mi to dopřáno. Když jsme tam přijely, dozvěděly jsme se od Brice, že je bazén uzavřen kvůli 

konání plavecké soutěže. Takže snad někdy příště. Kousek od bazénu je hokejová hala, kde dnes 

hrál Kärpät s Jokeritem. Zkusili jsme štěstí tam, ale pro změnu bylo vyprodáno :-) Takže rozhodnutí 

znělo jít do Kasina. Byla jsem dost překvapená, kam že to máme jít :-) Že by nějaký hazard? Kasino 

je ale název jedné z budov fakulty architektury, která se nachází v samotném centru města Oulu. 

Škola je přístupná 24 hodin denně (pochopitelně s příslušným čipem). Martina i Brice jsou studenty 

této fakulty, takže dostat se dovnitř nebyl problém. Architekturu tu každoročně v jednom ročníku 

studuje asi 30 lidí a k tomu se přidává 15 exchange studentů. Kasino slouží právě pro ně. Každý 

exchange student tu má svůj vlastní pracovní stůl. Když jsme přišli, zrovna tam tři z nich pracovali 

na projektu. Hrozně moc se mi líbilo to prostředí, sympatická podkrovní místost, přátelská 

atmosféra atd. Úplně jsem si zavzpomínala na bydlení s Petrou a na kreslení architektonických 

výkresů a lepení modelů :-) Jeden z důvodů, proč jsme sem ale zamířili, byl, že zde mají volně k 

dispozici brusle. Původní plán totiž byl místo plavání kroužit na ledu :-) No v mém případě asi moc 

ne, protože já bych se to musela nejdřív naučit. Do budoucna jsme ale zjistili, že tu mají všechny 

námi požadované velikosti. Hlad za nás rozhodl, že je čas na večeři, a tak jsme odjeli zpět do 

Linnanmaa. Společně uvařili večeři (rýže se sýrem, omáčkou a rajčaty) a dívali jsme se na 

dokumentární film o Sámech a Něncích (anglicky Saamis and Nenets), kteří žijí v severozápadní 

části Ruska v oblasti tundry. Moc příjemný večer. 

http://webcgi.oulu.fi/ark/subindex.php?page=102
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2.12.2007 

Užívám si světla :-) (den devadesátýprvní) 

Ráno mě probudilo škrábání v krku a bolest při polykání. Prolila jsem se litrem čaje a 

společně s Hankou vyrazila na procházku k jezeru. Bylo třeba načerpat denní světlo 

:-) Včera jsem se totiž probudila až když už se pomalu stmívalo. Abych to 

upřesnila – sluníčko tady momentálně vychází v 9:55 a zapadá v 14:21. Tzn. celé 4 

hodiny a 26 minut světla denně:-) Pro zajímavost např. v Inari (tj. v severním 

Laponsku) si užívajíc světla jen 21 minut (11:49-12:10) a v Helsinkách 6 h 18 minut 

(9:01-15:19). Z procházky jsme se vrátily řádně vymrzlé. Pak už jsem se vrhla na 

uvolňování místa na notebooku, abych mohla vyzkoušet druhý pokus o instalaci 

Matlabu. Nutno dodat, že tentokrát úspěšný! Dane, ještě jednou díky za pomoc ;-) Jen musím zjistit, 

jak do základní verze dodat kód pro kopule. 

3.12.2007 

Rozloučení s Randi (den devadesátýdruhý) 

Dnes byl den velkého praní. Díky tomu teď sedím v provoněném pokoji 

ozdobeném visícími kusy oblečení, které nebyly vhodné pro sušičku. 

Odpoledne jsem se připravovala na písemku ze slovíček z finštiny, kterou jsme 

nakonec nepsali. Ve středu nás ale čeká zkouška, takže studiu finštiny věnuju 

následující dva dny. Ty z vás, kteří marně čekají na reportáž o Rusku, musím 

proto poprosit o trpělivost. Myslím na to a ve čtvrtek začnu se psaním. Slibuju 

:-) Večer jsem zamířila na Telervontie, kde jsme se loučili s Randi, která za pár hodin odlétá zpět do 

Norska, protože ji čeká zkouška na domácí univerzitě. Pekli jsme norské perníčky (od českých se 

liší přidáním trošky kardamonu, pepře a sirupu) a hráli hru Werewolves (varianta Mafie :-)). 

 

5.12.2007 

Sitsit Party (den devadesátýtřetí-čtvrtý) 

Úterý bylo studijní. Odreagovat jsem se šla na volejbal, který se ale nekonal. Už si ani nepamatuju, 

kdy jsem si naposled pinkla do míče. Náladu mi zlepšily skype hovory s mamkou a pak s Jarkou :-). 

Středa měla být dnem mé poslední zkoušky, ale ta se nakonec taky nekonala. 

Hodinu a půl před stanoveným termínem přišel email, že se pro nemoc vyučující 

zkouška překládá na pondělí. No co se dá dělat. Rozepsala jsem tak aspoň 

začátek mé reportáže o Rusku. Zajímavější byl večer. ESN zorganizovala tzn. 

Sitsit party v předvečer dne nezávislosti. Sitsit je studentská party, která spočívá 

hlavně ve zpívání písniček s alkoholovým tématem a popíjením. Také se 

servírují tři chody – salát, hlavní jídlo a desert. Sitsit byl do Finska převzatý ze Švédska. Jako 

suvenýr mi tak zbyde zpěvníček velmi zajímavých písní a příjemné vzpomínky :-) Ke konci 

nechyběl ani školní sbor Cassiopea a místní rocková kapela. Myslím, že lepší představu získáte z 

fotek :-) 
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6.12.2007 

Den nezávislosti (den devadesátýpátý) 

Jak jsem si předsevzala, vrhla jsem se dnes na psaní reportáže o Rusku. Asi jsem to přehnala s 

podrobností, protože jsem zvládla popsat jen první dva dny. Snad mě neukamenujete za tu délku :-) 

Snažila jsem se, aby to bylo zajímavé a něco nového jste se dozvěděli. 

Dnešní den byl ovšem pro Finsko velmi slavnostní. Slavilo se 90. výročí 

nezávislosti Finska. Počasí se na nějaké oslavy zjevně vybodlo, protože se oteplilo a 

celý den pršelo a pršelo. Po nějakém sněhu pomalu ani památky :-( Pro den 

nezávislosti je typické, že Finové zažíhají za oknem dvě svíčky – jednu za domov a 

druhou za svou zemi. Tradice dvou svíček sahá daleko do minulosti, kdy se svíčky 

zapalovaly u příležitosti narozenin krále, později cara. Na konci 19. století se už 

svíčky nezapalovaly za cara, ale za Johana Ludviga Runeberga (známého finského 

básníka) jako způsob demonstrace národní identity. Když se Finsko stalo 

nezávislým, zvyk přirozeně přešel na oslavu Dne nezávislosti :-) Druhým zvykem 

tohoto dne je, že se večer v prezidentském paláci koná slavností recepce a ples s 

více než 2000 hosty. Vše je vysíláno v přímém přenosu a každoročně sledováno asi 2 miliony Finy 

(více zde). Během tohoto státního svátku je všechno zavřeno – školy, muzea, obchody... To se mi 

vlastně hrozně líbí. U nás jsou většinou státní svátky vhodnou příležitostí, kdy si konečně v klidu 

nakoupit v nějakém tom supermarketu. Tady rozhodně ne. Tady panuje klid a pohoda (až na to 

počasí :-)). 

Večer se měla na Tellervontie konat velká výměna fotek z Ruska a taky s tím související party. 

Nakonec jsem tam nešla a místo toho zamířila vyměnit si fotky alespoň s Giorgou, s kterou jsem v 

Rusku trávila nejvíc času a pak se pokojně navrátila k psaní reportáže. 

7.12.2007 

Rusko I (příjezd, první den v Moskvě) 

Rusko. Největší země světa. 17 milionů kilometrů čtverečních. 142 milionů obyvatel. To jsou jen 

některé údaje o zemi, kterou jsem měla tu možnost navštívit v posledním listopadovém týdnu roku 

2007. Ale začněme od začátku.  

PÁTEK 23.11.2007 
Páteční ráno mě překvapilo sněhovou přikrývkou. Když jsem večer uléhala do tmavé noci, netušila 

jsem, že se ráno budu k autobusu brodit tlustou vrstvou sněhu, který navíc neustále přibýval. Na 

schůdcích v autobusu jsem sníh setřepala a po dlouhých třech týdnech se zase shledala se svým 

pasem. Ovšem obohaceným o cenné ruské vízum :-) Náš výlet byl organizován cestovní kanceláří 

Aikamatkat Oy – Timetravels. Průvodkyní se nám stala Kaisa Koljonen. Před námi byla 

několikahodinová cesta směrem k finskému městu Lahti. S jednou zastávkou v městě Jyväskylä, 

kde jsme doplnili volná místa v autobuse a zaplnili naše žaludky obědem v menze místní 

univerzity.  Abysme se v busu zabavili, rozdala nám Kaisa podrobný itinerář výletu, mapky 

Moskvy a St. Petersburgu, plánky metra a další užitečné materiály. Vyplnili jsme také migrační 

kartu, která je stejně důležitá jako ruské vízum. Je to dvoudílný dokument – první část se odevzdává 

při vstupu do země, druhá pak při odjezdu.  

http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=62172
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V Lahti jsme autobus vyměnili za vlak, který nás měl dopravit až do Moskvy. Noční vlak P32 

Tolstoi byl tak naším prvním setkáním s Ruskem. Nápisy v azbuce, personál bez jediného úsměvu. 

Nabízí se otázky, do čeho jsem se to připletla, kam že to vlastně jedu. 4-lůžkové 

kupé (č. 9, vagon 11) obývám s Giorgiou (Itálie), Randi (Norsko) a Stefanie 

(Rakousko). Všechny se shodujeme, že nevíme proč, ale přepadá nás pocit strachu, i 

když k němu není sebemenší důvod. Každý vagon mají na starosti dvě průvodčí, 

které se starají o pořádek a cestující. Jedna z nich od nás hned po nástupu vysbírala 

pasy, které nám byly navráceny společně s půlkou migrační karty až za finsko-

ruskými hranicemi. Na hranicích nikdo nesměl opustit kupé, záchody i vlak byly 

zamčené. S návratem pasů se už navrátila taky naše dobrá nálada :-) Vyrazily jsme se 

mrknout do restauračního vozu, ale po shlédnutí cen jsme se zase rychle 

vrátily zpět. Co je pro ruské vlaky typické je obří samovar s horkou vodou na 

chodbě každého vagonu. Horký čajík nebo kafe cestu rozhodně zpříjemní :-) 

Ruské vlaky v porovnání s těmi českými jednoznačně vyhrávají ať už 

upraveností nebo úrovní záchodu (minimálně v tom, že voda zde teče po 

celou dobu cesty, a ne jen v prvních stanicích :-P). Myslím, že velkou 

zásluhu na tom má mnohem větší počet personálu. Hodiny značně pokročily, takže jsem se 

vyhoupla na horní lehátko (kdyby bylo o pár centimetrů delší, tak by to neškodilo :-)) a za zvuku 

ujíždějícího vlaku se nechala ukolébat do spánku. 

 

SOBOTA 24.11.2007 
Budík jsme si nastavily na půl osmou, abysme ještě stihly navštívit záchod než ho budou zamykat 

(tj. půl hodiny před předpokládaným příjezdem do cílové stanice). V osm začalo vyhrávat ruské 

rádio :-) Po nějaké rozverné písničce rozumím mužskému hlasu, že bude oblačno a dva stupně nad 

nulou. Vyměňuju si finskou simku za českou, protože finské předplacené karty v zahraničí 

nefungují (o tom jsem se přesvědčila už ve Švédsku) a nastavuju si moskevský čas (tj. +1 hodina 

oproti času finskému).  

V 8:25 přijíždíme do Moskvy! Na první pohled je vidět, že jsme se přesunuli jižněji (Moskva leží 

na 55. rovnoběžce severní šířky zatímco Oulu na 65.), protože nás vítá světlo a oproti Oulu i 

relativně teplo. Na nástupištích postávají řidiči taxíků. Ani jednoho z nich bych nechtěla potkat v 

noci. Hold, asi musí už svým zjevem dávat najevo, že mají pro strach uděláno. 

Východ z Leningradského nádraží vede na náměstí Komsomolskaja ploščaď. 

Na něm se nachází tři důležitá moskevská nádraží – Leningradské (vlaky z St. 

Petersburgu, Helsinek, Murmansku), Jaroslavské (vlaky do východního Ruska 

a na Sibiř) a Kazaňské (střední Asie, Dálný východ). Vlaky z ČR ale např. 

přijíždí na Běloruské nádraží, které je od těchto třech trochu vzdálenější. Už 
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první rozhlédnutí kolem dává tušit, že všechno zde bylo stavěno v obřím měřítku. Po zjištění, že 

jsme všichni, nasedáme do autobusu, který se v následujících dvou dnech stane odkladištěm našich 

věcí a pochopitelně taky dopravním prostředkem.  

Po cestě na naši první zastávku, Divadelní náměstí, nás průvodkyně Xenja seznamuje s některými 

údaji o Moskvě. Vězte, že město založené v roce 1147 se nyní rozkládá na ploše 42x35 km a obývá 

ho asi 12 milionů lidí. Projíždíme po jednom z mnoha okruhů, které dříve tvořily hradby města. 

Pohybujeme se tak v jednom z 12 dopravních pruhů (6 v každém směru). Připadám si jako 

mravenec v mraveništi :-) Zároveň mám obrovskou radost, že rozumím nápisům na budovách a že 

můžu procvičit své znalosti azbuky a ruštiny. Na Divadelním náměstí (název díky Bojšaj těátru) 

míjíme památník komunismu s nápisem "Proletáři všech zemí spojte se" (vzpomínám na upravenou 

hlášku z Pelíšků) a pokračujeme směrem do centra k Rudému náměstí.  

Všude postává nebo se prochází milice. Částečně prý kvůli předvolebním 

demostracím. Až později se dozvídám např. o zatčení Kasparova. Vchody na 

Rudé náměstí jsou uzavřeny. Děje se tak vždy, když je zpřístupněno Leninovo 

mauzoleum (tj. čtyřikrát týdně od 10-13 hodin). Pokud jej chcete navštívit, 

nesmíte mít s sebou fotoaparát ani žádnou věc větší než je dámská kabelka. O 

zbraních ani nemluvě :-) Dáváme tak naše foťáky a mobily jedné z našich 

průvodkyň (batohy máme naštěstí v autobuse) a řadíme se do fronty. Za mnou stojí ruská rodinka s 

dětmi. Zjevně tak stále platí, že se Rusové přijíždějí do Moskvy poklonit Leninově památce. Každý 

roh přístupové cesty k mauzoleu je lemován párem policistů. Jsou také v každém rohu kolem 

Lenina. Přišlo mi, že jej střeží opravdu jako národní poklad. Mauzoleem musíte 

plynule projít, pochopitelně nesmíte mluvit. Lenin je nasvícen takovým způsobem, 

že to vypadá, že si šel na chvilku zchrupnout a co nevidět se probudí. Vůbec se mi 

nechtělo věřit, že je to skutečně on. I když v Rusku nikdy nevíš. Jen připomínám, 

že Vladimír Iljič Lenin zemřel 27. ledna 1924. Po návštěvě mauzolea jsme si 

rozebrali naše technologické vymoženosti, vyfotili se před chrámem sv. Basila a 

na chvíli se ohřáli v obchodním domě GUM. To je taková Pařížská ulice pod 

jednou střechou :-)  

Následovala okružní jízda po městě, při které jsme mj. viděli:  

- sochu "Petra Kolumba". Původně to byla obří socha Kryštofa Kolumba, vytvořená Zurabem 

Tseretelim. Ten ji plánoval dát jako dar jednomu americkému městu. To ale dar otmítlo, protože 

přeprava by byla mnohem nákladnější než cena samotného díla. Umělec ovšem nelenil, vyměnil 

hlavu Kryštofa za hlavu Petra Velikého a díky jeho známostem na radnici teď socha stojí uprostřed 

řeky v Moskvě. Petr Veliký je sice oblečen jako římský legionář, ale to tu asi nikoho nerozhází. Jak 

se říká, v Rusku je všechno možné :-) Fotku sochy bohužel nemám, ale na jednu uměleckou se 

můžete podívat např. zde. 

- 7 Stalinových mrakodrapů, které byly postaveny v novogotickém stylu na 

počátku padesátých let a měly ukázat, že je Rusko po válce stále mocnou zemí 

- vyhlídku u Moskevské (Lomonosovy) univerzity na stadion Lužniki, kde jsme 

potkali první z mnoha novomanželů. Po svatbě je zde totiž zvykem objíždět 

známé památky a u každé z nich se nechat zvěčnit.  

Poté už jsme ujížděli vstříc zlatému hřebu dne – Kremlu. Podle mě se jedná 

o nejkrásnější část Moskvy. Vždyť právě tady se tvořily dějiny. Tady sídlili 

ruští panovníci a nyní zde má svou kancelář i prezident Putin. Naše 

průvodkyně sice říkala, že by byla raději, kdyby tomu tak nebylo. Nebo 

kdyby zde i bydlel, jak to bylo dříve zvykem, protože když míří prezident do 

http://www.dfklub.cz/miloslav-balcar/petr-veliky/28332/fotografie.html
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Kremlu, zastavuje se kvůli němu doprava a Moskva je tak asi na půl hodiny "ochrnutá". Naživo 

jsme se tomu naštěstí vyhli. Nemusím mít všechno :-) Kreml znamená hrad nebo pevnost. Mezi 

nejhezčí chrámy uvnitř Kremlu patří např. Chrám archanděla Michaela (Archangelskij sobor) 

nebo Chrám nanebevzetí P. Marie. (Blagověščenskij sobor). Vnitřní výzdoba plná ikon mě úplně 

uchvátila. Ikony měly být zrojem poučení pro křesťany, kteří neuměli číst ani 

psát. Je neuvěřitelné, co všechno je možné do jediné ikony ukrýt. Chrámovou 

loď a oltářní část v ruských chrámech odděluje tzv. ikonostas. Tedy jakési 

dřevěné přehrazení, na němž je několik řad ikon (v přesně daném pořadí). 

Uprostřed ikonostasu se nachází svatá brána a druhá ikona po její pravé straně 

vždy zobrazuje světce, jemuž je chrám zasvěcen. Pokud byste se o ikonách 

chtěli dozvědět víc, pak určitě klikněte sem :-) 

Řádně znaveni jsme rádi nasedli do autobusu. Zatímco jsme si to šinuli směrem k hotelu, většina 

osazenstva si schrupla. Já jsem ale se zájmem sledovala proměnu budov a okolí. Spát můžu jindy, 

že ano :-)? Zatímco centrum je vystavěno v megalomanském duchu, čím dále od centra, tím více 

ubívá policistů (vlastně úplně zmizeli) a přibývá staveb běžných rozměrů, objevují se zastávky s 

Rusy čekajícími na svůj dopravní spoj. Prostě konečně vidím normální městský život. Který, abych 

se přiznala, mě zajímal minimálně stejně tak jako památky. 

Přijíždíme k hotelu Izmailovo – budově Gamma. Společně s Giorgiou si 

odnášíme věci do pokoje č. 945. Dokud nebudou zaregistrovány naše pasy a 

migrační karty, nesmíme opustit okolí hotelu. Nedaleko se má nacházet známý 

suvenýrový obchod Vernisáž. Ten se nám sice najít nepodařilo (i když jsme šli 

kolem :-), možná proto, že jsme před tím neznali jeho jméno), ale zato jsme 

našli tradiční ruské tržiště. Je fakt, že jako banda deseti zahraničních studentů 

jsme tam moc nezapadli. Naskytl se nám pohled na Rusko takové, jak jsem si ho představovala. Víc 

slov by bylo jen na škodu. To se musí zažít. 

Poslední naplánovanou akcí sobotního dne byla prohlídka moskevského 

metra, které je známé pro krásné interiéry stanic. Ve zkratce - moskevské 

metro má 12 linek, 173 stanic, 282 km délka sítě. Takové obří bludiště. Vstup 

do metra stojí 17 rublů. Jakmile jednou projdete turnikety, můžete v metru 

strávit libovolné množství času, klidně až do 1:00, kdy z konečných stanic 

vyjíždí poslední soupravy. Tipuju, že se hodně ušetří za revizory :-) Moskevské 

metro bylo budované pro 5 milionů lidí, denně jich ale přepraví 9 milionů. Asi uhádnete, jak to 

musí vypadat ve špičce. Stejně jako v Praze, ani tady nenajdete odpadkové koše. Moskevské metro 

(nesoucí Leninovo jméno) je ale velmi čisté. Oproti Praze tady ovšem narazíte na neuvěřitelně 

historické soupravy. Vzdálenosti mezi stanice jsou v průměru mnohem delší a občas na vteřinku 

vypadává světlo :-) Místo českého "ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají" se 

zde ozývá "острожно двери закрываются" (ostarožno dveri zakryvajutsja). V 

některých stanicích taky nabádají, aby si cestující nezapomněli své věci nebo aby 

pustili starší osoby sednout. Mužský hlas vás informuje, pokud jedete do centra 

(nebo ve směru hodinových ručiček na lince 5), ženský pak ve směru opačném. To 

mi přišlo chytré :-) A k samotné výzdobě stanic? Je velmi pestrá. Každá stanice má 

vlastní námět a historii. Více se můžete dozvědět např. zde.  

Někteří vytrvalci vyrazili do klubu, my ostatní jsme chvíli poseděli a popovídali v hotelu a pak 

zalehli ke spánku. 

 

http://orthodoxia.cz/ikony/ikony_1.htm
http://www.metrowalks.ru/moscow/
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Plavu si, ani nevím jak (den devadesátýšestý) 

Po čtvrtečním celodenním sezení u počítače jsem se rozhodla, že je na čase tělo trošku provětrat a 

vyrazila jsem do města. Zvládla jsem vyřídit kupu věcí. Např. zrušit účet ve zdejší bance, koupit 

měsíční na bus atd. Zamířila jsem taky do muzea. Konkrétně do Pohjois-Pohjanmaan muzea, které 

nabízí každý pátek vstup zdarma.  

Muzeum se specializuje na historii města Oulu a okolí. Pod jednou střechou tak 

najdete např. školní třídu z 30. let, obydlí Sámů, obří model města Oulu (v 

měřítku 1:500), oblečení, které se nosilo v uplynulých 200 letech a mnoho 

dalšího. Celé horní patro je pak věnováno lodím a dehtu. Oulu se totiž koncem 

19. století chlubilo největší flotilou Finska a dehet sloužil jako hlavní vývozní 

surovina. Nešťastným se pro Oulu stal rok 1822, kdy město vyhořelo (s 

výjimkou několika málo budov). Toť vysvětlení, proč v Oulu prakticky chybí historické centrum. 

Nesmírně se mi líbila interaktivní počítačová část, ale moc jsem si jí neužila, protože jsem zamířila 

za hlavním cílem mého výletu do města – do bazénu :-) 

Má páteř mi ještě teď blahořečí za ten výborný nápad. Bazén v Oulu nabízí různé radovánky. 

50metrový bazén, brouzdaliště pro děti, menší tobogán, vyhřívaný bazén s whirpoolem a vodní 

masáží, 30metrový bazén na chození a 3 sauny :-) Pro studenty za symbolickou cenu 1,40 EUR na 

prakticky neomezenou dobu. Až docela lituju, že jsem tam nevyrazila už dřív. Z bazénu jsem se 

vrátila kompletně utahaná, ale s výborným pocitem a jako bonus i se zalehlým pravým uchem (snad 

to brzo přejde :-)). 

9.12.2007 

Rovaniemi (den devadesátýsedmý-osmý) 

Ranní vstávání mi nedělá dobře. Nejen děda Lebeda, ale i já zastávám tento názor 

:-) V sobotu jsem ale brzo ráno vstala, protože byl na programu výlet do 

Rovaniemi. Opět akce ESN, tentokrát ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou. 

Navštívili jsme vesničku Santa Clause, která se nachází na polárním kruhu. Pro mě 

to byla už druhá návštěva, protože poprvé jsme se tam zastavili na cestě do Inari. 

Atmosféra byla ale úplně jiná – sníh udělá svoje :-) A nejen sníh, ale taky 

několikanásobně větší počet turistů. Když řeknu, že to byla davovka, tak nebudu 

daleko od pravdy. Největší změnou tak byli obří sněhuláci, opravdu vytížená Santa 

Clausova pošta a modře svítící drát vyznačující hranici polárního kruhu, protože ten namalovaný na 

zemi zapadal sněhem.  

Z vesničky jsme pokračovali do Ounasvaara. Což je lyžařský hotel, z jehož 

terasy má být úžasný výhled do okolí Rovaniemi. Hmm, to by ale nesměla být 

před třetí (kdy jsme tam přijeli) úplná tma. Dostali jsme rozchod na 20 minut, 

tak jsme ho aspoň využili k pořádné sněhové koulovačce. V Rovaniemi a okolí 

totiž narozdíl od Oulu sníh byl a hotové chuchvalce ho přibývaly :-) Jaké bylo 

naše překvapení, když jsme zamířili zpět k autobusu a on už tam nebyl. Ještě 

teď mě udivuje, jak mohli odjet bez nás. Šesti volných míst v autobuse si přeci musí někdo 

všimnout. Telefonátem jsme je ale zjevně překvapili. Prý neočekávali, že by tam někdo v takovém 

počasí (tj. chumelí se chumelí až není skoro vidět na krok) zůstal takovou dobu a tak odjeli dřív. 

Naštěstí byli ochotní se pro nás vrátit a vysvobodili nás tak z pozvolné přeměny v živé sněhuláky :-) 

http://www.ouka.fi/ppm/English/index.html
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Následovala možnost návštívit muzeum Arktikum, tu ale naše zachumelená šestka 

nevyužila. Místo toho jsme se vydali do ulic Rovaniemi. Prohlídli si centrum, 

budovu knihovny od Alvara Aalta, asi nejznámějšího finského architekta. Jeho 

jméno společně s dalšími pojmy jako Nokia nebo Marimekko jsou ty, které 

proslavují Finsko. Uchození jsme roztáli nad horkou čokoládou (fíha, tak ta mi fakt 

chyběla :-)). Následovala tříhodinová cesta zpět do Oulu a po ní ještě účast na 

Ignaciově party. Ta byla rozlučkou s jeho bytem, protože se bude na další semestr 

stěhovat na jinou kolej. 

Dnes jsem se rozhodla pro druhou návštěvu bazénu. Dala jsem si kilometřík a saunu. Ucho stále 

beze změny :-( Večer jsem trošku zútulnila pokojík a kuchyň a den završila pár skypovými hovory. 

10.12.2007 

Poslední zkouška (den devadesátýdevátý) 

Dopoledne jsem trávila s lepící páskou a podobnýma věcma, které jsou třeba k poslání balíku. 

Hlásím, že už je úspěšně na cestě do ČR. Odpoledne se uskutečnila odložená zkouška z finštiny. Má 

poslední studijní povinnost tady. Pokud ovšem nepočítám vyběhávání různých potrvrzení jako např. 

Transcript of Records atp.  

Následující tři dny budu trávit se svou kummi rodinou na chatě v Kuusamu. Takže máte čas 

oddychnout si od mých dlouhých příspěvků a načerpat sílu na další :-) 

Na závěr chci moc poděkovat za všechny příspěvky v komentářích. Zaručeně potěšily! 

14.12.2007 

Chata s kummi rodinou (den stý-stýtřetí) 

Zatímco se v Oulu za okny převaluje tma, protože si sníh vybírá další absenci, 

zavzpomínám na uplynulé dny, které jsem strávila se svou kummi rodinou na 

chatě v zasněženém lyžařském středisku Ruka. Ruka se nachází asi 30 km 

severně od města Kuusamo. Pokud je vám název povědomý, možná je to proto, 

že právě zde končí (popř. začíná) Medvědí okruh neboli Karhunkierros, kterou 

jsem navštívila v září (viz. zde). Mnohem pravděpodobněji to ale bude proto, že 

zde před necelými 14 dny vyhrál Lukáš Bauer jeden ze závodů Světového poháru.  

Ať už tak či onak, autem jsme se přepravili k chatě, kterou vlastní nemocnice 

v Oulu. Osazenstvo bylo následující: má kummi Airi, její syn Risto s 

přítelkyní Kaarinou a dcera Leena s přítelem Steffenem. Prozkoumali jsme 

Ruku, která se mění před očima (momentálně se staví velké podzemní 

parkoviště), zahráli si tradiční deskovou hru Africká hvězda a povídali a 

povídali. Druhý den byly naše řady rozšířeny o sestřenici sourozenců s 

přítelem. Zatímco první den převládala angličtina, v následujících dnech jsem si na nedostatek 

finštiny opravdu nemohla stěžovat (ještěže jsem si s sebou vzala knížku). Dostalo se i na sport a mé 

oblíbené běžkování. To jsme si vyzkoušeli rovnou na stadionu. Poté, co jsme se přesvědčili, že 

dlouhá a prudká stoupání na mapě nebyl pouhý výmysl, zvolili jsme jednodušší trasu. Ještěže tak, 

protože jinak by se ze mě stal expert ve stromečkování :-) Ještě musím ocenit jídelníček. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
http://ludmilaxf.bloguje.cz/0709archiv.php#spot_593479
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Přichystány byly nejčastější finské pokrmy. Nechyběly tak masové kuličky s těstovinami a 

omáčkou nebo mléčná rýže. Zlatým hřebem byla čtvrteční večeře, která se nesla ve vánočním 

duchu. Servírovala se obří šunka, zapékaná mrkev a podobně upravená řepa.  

17.12.2007 

První loučení a nemoc (den stýčtvrtý-stýšestý) 

V sobotu jsem byla s Evou plavat a poté zamířila na hromadné pečení pully do Ignaciova bytu. 

Zvládli jsme se nejen pořádně naládovat, ale taky si velmi příjemně popovídat. 

Další dva dny mi docela znepříjemnilo nachlazení. Byla jsem donucena skamarádit 

se s kapesníky a čaji. I přes to jsem ale vyrazila na procházku s Hankou, protože by 

byl hřích nevyužít nádherného jasného počasí, které se v Oulu moc často nevidí. 

Užila jsem si tak procházku přes zamrzlé jezero a viděla velmi zajímavou věc – 

golf na ledě! Ještě teď se tomu divím :-) Večer následovala rozlučková večeře na 

Tellervontie, protože v pondělí odlétala docela početná skupina erasmáků do 

rodných končin. Mezi nimi i první z mých spolubydlící – Elena. Dost smutné 

loučení. 

Dnes jsem trošku vyplenila knihovnu, uklidila a na zítřek si domluvila schůzku s koordinátorkou. 

Závěr dne jsem strávila u Martiny, kde proběhla velká výměna fotek. 

Uff, konec popisu :-) Vaše komentáře mi udělali velkou radost. Ano, máte pravdu, sama jsem až 

překvapená, kolik jsem toho tady za ty necelé čtyři měsíce stihla. Ale vězte, že žádná velká akce už 

se konat nebude. Teď už si jen užívám Oulu a posledních chvil s nově získanými přáteli. Den ode 

dne je to jaksi smutnější. Ale s blížícím se datem návratu do ČR taky radostnější zároveň... 

19.12.2007 

Moře (den stýsedmý-stýosmý) 

V mém pokoji už bezpečně odpočívají všechny důležité dokumenty potvrzující délku mého studia a 

mé studijní výsledky. V Transcript of Records tak můžete zjistit, že jsem zde získala 34 kreditů. 

Abych doplnila výsledky zkoušek, které neznáte, tak Investments (3) a Beginner´s Finnish Course 

(5). 

Vyřizování je tak u konce. Zbývá tudíž čas na procházky. Dnes jsme se s Hankou a 

Evou vydaly k moři. Zatímco při mé poslední návštěvě v září jsme si hověly na pláži 

a pozorovaly vlnky, dnes bych nic takového nepraktikovala. Pobřeží je zamrzlé a 

velmi silný studený vítr si s vámi hraje jako s papírem. Když se k tomu přidá 

nasládlá "vůně" linoucí se z místní papírny, dává to tušit, že jsme tam nestrávily 

příliš mnoho času. Ale jsem moc ráda, že jsme tam zašly. V podvečer byl pak čas na 

další loučení, tentokrát s Ines. 

21.12.2007 

Den stodevátý-stodesátý 
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Nebudete tomu věřit, ale včera jsem se dokopala k tomu, abych pokračovala v psaní 

reportáže o mém pobytu v Rusku. Jako pauzu jsem si dopřála plavání a saunu v 

městském bazénu. Navíc jsem se mohla kochat skokany do vody, kteří tam právě 

trénovali. Hezké kotouly :-) Ze sauny jsem utíkala do prádelny a večer jsem pak byla 

vyprovodit Hanku na vlak do Helsinek, odkud dneska odlétala do rodných končin. 

Už máme domluvenou společnou akci v lednu, takže loučení nebylo nikterak smutné 

:-) 

Dnes jsem využila možnost posledního oběda v menze. Je vidět, že prázdniny ťukají 

na dveře, protože moc živáčků jsem nepotkala. Neuvěřitelné se dnes stalo skutkem, 

ale konečně jsem se potkala online s Jarkou a zaskypovaly jsme :-) Jdu pokračovat v 

psaní reportáže, ať se brzo dočkáte... 

 

 

 

22.12.2007 

Rusko II (druhý den v Moskvě, Petrohrad) 

V první části mé reportáže jsem vás zanechala v sobotní večerní Moskvě. A co následovalo pak?  

NEDĚLE 25.11.2007  

Nedělní den nebyl o nic méně náročný a zajímavý než den předchozí, takže jsme se s Giorgiou ráno 

vydatně posilnily objednanou snídaní, nakoupily pohledy, posbíraly věci a opět je uložily do našeho 

autobusu.  

Ten s námi zamířil před Státní Treťjakovskou galerii. Byla založena před 151 

lety obchodníkem Pavlem Treťjakovem a obsahuje sbírky ruských umělců od 

11. století až do současnosti. Můžete se tak pokochat nejen středověkými 

ikonami, ale také slavnými díly od Kandinského nebo Repina. Jak možná tušíte, 

galerie nejsou úplně můj šálek kávy, takže tři hodiny výkladu mi přišly až příliš. 

Když ale vezmu v úvahu, že galerie ukrývá 130 000 

děl, nebylo to asi zas tak zlé. Nejvíc se mi opět líbily 

ikony, ale taky např. obraz od Perova – Trojka (1866), kde statický obraz 

uvedl do pohybu teprve přimalovaný psík. V závěru prohlídky jsem už 

neměla sílu vstřebávat všechno to umění. Mnohem zajímavější mi přišlo 

pozorovat návštěvníky galerie. Hlavně tedy návštěvnice. Tolik žen s 

výrazně namalovanými rudými rty jsem už dlouho neviděla. Pokud se 

chcete o Treťjakovské galerii dozvědět víc, tak zde je odkaz na oficiální 

stránky a taky na článek o 150. výročí galerie. 

Následovaly tři hodiny volného času. Chtěla jsem maximálně využít každou minutku, ale zjevně 

jsem si nezvolila vhodný doprovod. Z galerie do centra jsem totiž kráčela se španělskou a italskou 

skupinou. Jižanské národy mají očividně neustále dostatek času, takže přesun na Rudé náměstí nám 

trval neuvěřitelně dlouhou dobu.  

http://www.tretyakovgallery.ru/english/
http://www.tretyakovgallery.ru/english/
http://www.glassrevue.com/news.asp?nid=5023
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Tam jsme se s Giorgiou odpojily a zakoupily si vstupenku do asi nejznámějšího 

chrámu v Moskvě – chrámu sv. Basila. Ten nechal v letech  1555-1560 vystavět 

Ivan Hrozný jako připomínku vítězných bojů o Kazaň. Chrám vypadá úžasně nejen 

zvenčí, ale také zevnitř. Je to takové malé bludiště. Uvnitř najdete osm kostelů, které 

obepínají centrální chrám. Název dala stavbě kaple sv. Basila, která byla k chrámu 

přistavěna v roce 1588. 

Z Rudého náměstí jsme zamířily na moskevskou poštu, abysme koupily 

známky na pohledy. Do zahraničí jsou třeba dvě desetirublové známky. Jen pro 

představu za 74 Kč dostanete 100 rublů. Proč se o tom zmiňuju? Ráno v hotelu 

mi byly totiž tytéž známky nabídnuty za dvojnásobnou cenu. Poté, co jsem se 

ohradila, že na známce je uvedena cena jiná, bylo mi vysvětleno, že je to 

přirážka za to pohodlí, že si můžete zakoupit pohledy se známkami rovnou v 

teple hotelu. Jó, tak se vydělává :-) Vzhledem k množství pohledů, které jsem posílala, jsem 

bábušce poděkovala a marky (rusky známky) si raději pořídila na poště.  

Šestá hodina, čas srazu, už klepala na vrátka, takže jsme 

vyhledaly náš autobus a nechaly se přepravit před moskevský 

cirkus. Když nad tím tak přemýšlím, náš program byl 

opravdu pestrý a různorodý. Show se jmenovala Kolem světa 

za 130  minut. Cirkus se zjevně těší velké oblibě. Rodiny s 

dětmi a zahraniční turisti ho zaplnili do posledního místečka. 

Klauni, artisti, velbloudi, mroži atd. Prostě návrat do dětských let.  Během 

představení jsem si několikrát vzpomněla na hlášku s Kelišovou, že když se 

něčemu divíte, máte však vy víte co :-) Např. během představení provazolezců se 

vážně tajil dech. Při cestování světem se měnil i povrch manéže. V jednom 

okamžiku z něj bylo kluziště, v dalším bazén. Asi ne nadarmo se říká, že moskevský cirkus patří 

mezi nejlepší na světě. Přesvědčil mě o tom :-) 

Tam, kde jsme se s Moskvou seznámili, jsme se s ní i rozloučili. Na Leningradském 

nádraží. Noční vlak 004 byl připraven odvézt nás do Petrohradu. V kupé nás 

tentokrát navíc čekaly balíčky s občerstvením, minerálka a ruské čtivo. Zakutali jsme 

se do kousavé deky a ponořili se do říše snů. 

  

  

PONDĚLÍ 26.11.2007  

Moskevské nádraží v Petrohradě bylo naší vstupní branou do druhého největšího města Ruska. Už 

první letmý pohled dával tušit, jak jsou tato města rozdílná. Z Petrohradu dýchá evropský duch. Jak 

by taky ne, když jej Petr Veliký nechal v roce 1703 vystavět jako "okno do Evropy".  

První zastávka vedla do restaurace nedaleko nádraží, kde pro nás byla připravena snídaně. Míchaná 

vajíčka a palačinky s džemem. Podivná kombinace. 

Následovala okružní jízda po městě. Myslela jsem na to, že bych mnohem raději zůstala ještě pár 

dní  Moskvě, ale jak se říká, nedalo se svítit. Z mé zadumané nálady mě vytrhla průvodkyně Leona, 

jejíž hlas by probudil i mrtvolu. Ale nebojte, bylo to dáno hlavně špatně nastavenou hlasitostí 

http://www.bolshoicircus.ru/
http://www.bolshoicircus.ru/
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mikrofonu :-) Během toho, co jsme míjeli Smolenskou katedrálu nebo palác 

Torida jsme se dozvěděli, že 304 let starý Petrohrad byl po 2 století hlavním 

městem Ruska (1714-1918), těžil hlavně z výborného přístupu k moři nebo 

že 70% centra je zapsáno na seznamu UNESCO. Poté, co začala Leona 

vysvětlovat, výhody toho, jak se žilo za komunismu – všichni měli práci, 

vzdělání i zdravotní péče byla zdarma atd., myslela jsem si svoje. Jenompřeci 

rok 1989 není pořád ještě moc vzdálená minulost. I když má generace je asi poslední, která si může 

něco takového aspoň mlhavě pamatovat. Přemýšlím, jaký obrázek si po její řeči asi udělali ostatní 

zahraniční studenti... 

Vysazeni jsme byli před obřím obchodem se suvenýry. Je zajímavý tím, že svým návštěvníkům 

zdarma nabízí čaj, kafe nebo vodku a něco sladkého k zakousnutí. Čokoládka byla super :-) Je mi 

jasné, že tuhle službičku nedělají jen tak z lásky k turistům, ale že si její náklady jistě promítnou do 

ceny zboží. I proto jsem raději nákupy odložila, což se později ukázalo jako velmi chytrý tah :-) 

Okružní jízda pokračovala další zastávkou. Petropavlovskou pevností. Jednou z 

nejznámnějších památek Sankt-Petěrburgu. V tuhle chvíli by se hodilo vysvětlit, jak 

je to vlastně s jménem tohoto města. Město neslo od svého založení až do roku 1914 

název Sankt-Petěrburg, v letech 1914-1924 jméno Petrohrad a od roku 1924 bylo 

známo jako Leningrad. Zpět na Sankt-Petěrburg bylo přejmenováno v roce 1991. 

Pevnost je stará stejně jako město samo a byla postavena k obraně proti švédským 

útokům. Uvnitř se do výšky 122 metrů tyčí věž chrámu sv. Petra a Pavla. V něm se 

nachází hrobky ruských carů od Petra I až po Alexandra III. 

Před cestou do hotelu jsme udělali zastávku u řeky Něvy, na které odpočívá z 

vody vytažený křižník Aurora. Od roku 1957 slouží jako muzeum. Připomíná 

tak Říjnovou revoluci, která byla v roce 1917 zahájena několika výstřely právě z 

děla Aurory. Jako pro většinu muzeí, i pro to v Auroře platí, že pondělí je 

zavíracím dnem. Rozhodla jsem se, že se pokusím dostat se dovnitř v některém 

ze dnů následujích. Bohužel se mi to už nepovedlo, což mě docela štve. Ale opět 

platí, že nemůžu mít všechno. Třeba je to důvod proč se někdy v budoucnu vrátit :-P 

V Sankt-Petěrburgu mají nejen Moskevské nádraží, ale i hotel Moskva. V tom se naše výprava 

ubytovala. Tentokrát se naším útočištěm stal pokoj č. 6105. S velkou chutí jsem padla na postel a 

myslela, že se až do sedmé večer, kdy byl stanoven sraz pro odchod na "ruskou večeři," nehnu. 

Únava nastřádaná z předchozích dnů se dostavila. Za chvíli se ale dostavila taky myšlenka, že spát 

můžu kdykoliv, ale v Petrohradě jsem jen jednou. Na chodbě jsem potkala skupinu mířící do 

Ruského muzea. Na další sondu do ruského umění jsem opravdu neměla náladu, ale svezla jsem se 

s nimi aspoň metrem do centra. Možná by bylo lepší říct, že jsem je zavezla do centra, protože bez 

znalosti azbuky se hold názvy stanic poznávají dost špatně :-) 

Vstup do petrohradského metra stojí 14 rublů. Vstupenkou je jakýsi žeton, po 

jehož vhození se vám otevřou turnikety. Nechybí nezbytná bábuška kontrolující, 

zda jste tak skutečně učinili. Petrohradské metro má v současní době 4 linky s 

60 stanicemi. V příštím roce by se měla otevřít linka pátá. Ve srovnání s metrem 

v Moskvě jsou stanice mnohem hlouběji pod zemí. Zajímavé mi přišlo, že 

některé stanice mají kovové dveře ve stejných místech, kde se později otevřou 

dveře vagonů. Různé sebevražedné skoky pod vlak jsou tak vyloučeny. Petrohrad obývá 4,5 

milionu lidí a metro denně využívají asi 3 miliony cestujících. Sardinkoidní přeprava zabraňující 

spadnutí funguje i tady :-) 
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Před Ruským muzeem jsem skupinu opustila a vydala se do petrohradských ulic. 

Zatímco v Moskvě bych si procházky o samotě asi řádně promyslela, tady jsem 

se cítila naprosto bezpečně. Ulice v centru jsou řádně široké a připomínají ulice 

hlavních evropských měst. Největší a nejdelší z nich je Něvský prospekt. 

Narazila jsem na známý finský obchod Stockmann (zde ovšem psáno 

Стокманн), prohlídla několik obchůdků se suvenýry, prošla se podél řeky. 

Zjevně jsem vypadala dost domorodě, protože se mě nějaká starší paní zeptala na 

cestu k Ermitáži. Po chvilce přemýšlení jsem jí dokonce poradila :-) Ještěže se 

kamarádím s mapou. Při svých toulkách mému oku nemohl uniknout poutač lákající 

k návštěvě Muzea čokolády :-) Prohlídla jsem si všemožné výtvory a šla zpět do 

ulic. Po chvíli mi to nedalo, vrátila jsem se zpátky a zakoupila si tři různé kousky na 

ochutnávku. Mňáááám :-P U metra jsem k mému překvapení narazila na skupinu, 

kterou jsem před dvěma hodinami zanechala v Ruském muzeu. V hotelu jsem měla 

ještě čas na sprchu a rychlé zkouknutí nabídky ruských televizních programů. Během 

reklamního bloku na mě vykoukla hlava Tomáše Hanáka doporučující nějaký ruský 

jogurt. 

Nastal čas dozvědět se, copak se ukrývá pod bodem programu "ruská večeře." 

Jednalo se o večeři o třech chodech – salát, polévka a hlavní jídlo. Jediné, co na 

jídle bylo ruského byla asi polévka šči. Hlavním jídlem byly totiž americké 

brambory s plátkem kuřecího masa. Rusko zde bylo zastoupeno vydatně se 

vyskytující vodkou. Mezi každým jídlem jsme se naučili jeden z přípitků (na 

zdraví, na dámy a mezi páry). Vystupovala i ruská kapela. Nechyběly hity jako 

Kaťuša :-) Vše bylo zpestřeno hraním zábavných ruských her.  

Následoval přesun do klubu, který se nachází v prostorách bývalého bunkru. 

Zajímavé prostředí doplnila výborná hudba. Tady se mi opravdu hodně líbilo. Únava 

se ale už nenechala znovu ošálit, a tak jsme se po pár hodinách vydali vyzkoušet 

"Lada taxi". Protože peněz není nazbyt, přivydělává si spousta lidí tím, že v noci 

dělá taxikáře. Oficiální taxíky nabízí nesrovnatelně vyšší ceny. Vycházíme ven a 

hned první auto jedoucí kolem nám zastavuje. Jde o dle mého názoru notně 

zasloužilou Ladu s postarším řidičem. Dohodneme se na ceně 150 rublů a začíná 

šílená jízda. Takhle řezat zatáčky jsem snad ještě neviděla. Jízda brzdaplyn, ale 

hlavně ten plyn. Pokud jsem ještě měla nějakou vodku v hlavě jako památku na ruskou večeři, tak 

jsem velmi rychle vystřízlivěla. Je ovšem pravdou, že k hotelu se dostáváme v rekordním čase. Na 

tohle hned tak nezapomenu :-) 

24.12.2007 

Rusko III (Petrohrad pokračování) 

Závěrečná třetí část vyprávění o mém týdenním průzkumu dvou největších ruských měst.  

ÚTERÝ 27.11.2007 

Chci spát! To byly mé první myšlenky po zazvonění budíku. Umínila jsem si si, že večer do 

žádného klubu nepůjdu. Pokud jsem ale nechtěla do Ermitáže vyrážet hladová, musela jsem se 

zvednout z postele. 

O pár minut později jsem to považovala za skvělé rozhodnutí :-) Snídaně v hotelu fungovala 

formou obřích švédských stolů, na kterých najdete na co si vzpomenete. Pečivo, sladkosti, müsli, 
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ovoce, slaninu, uzené maso, palačinky atd. Vzala jsem si několik druhů pirožků a kupu ovoce, a pak 

se s plným žaludkem a dobrou náladou odebrala na sraz ve vestibulu hotelu. 

Ermitáž – jedno z nejznámnějších a největších muzeí na světě. Sbírky jsou 

uloženy v šesti navzájem propojených budovách na břehu řeky Něvy. 

Nejznámnější z nich je určitě Zimní palác, ve kterém carevna Kateřina II. Veliká 

v roce 1764 položila základy pro vytvoření sbírek. Ty dnes čítají více než 3 

miliony položek. Minimálně stejně tak zajímavé jako exponáty jsou samotné 

prostory muzea. Výzdoba každé místnosti je velkolepá. Vždyť zde taky 

přebývala ruská carská rodina. Líbilo se mi tu mnohem víc než v Treťjakovské 

galerii. Pokud to ovšem můžu srovnávat. V Ermitáži je totiž vystaveno světové umění. Můžete 

spatřit např. Madonu s dítětem Leonarda da Vinciho, Návrat marnotratného syna od Rembrandta 

nebo Rubensovo Sejmutí z kříže. 

Po Ermitáži nás čekala návštěva dvou nádherných katedrál. První z nich byla 

katedrála Spasení na krvi. Byla vystavěna ve starém ruském stylu na místě 

zavraždení cara Alexandra II (odtud její název). Co ji činí unikátní, je její výzdoba. 

Všechny stěny jsou pokryty mozaikou. To znamená 7 tisíc metrů čtverečních 

plných drobných barevných kamínků. Není divu, že stavba katedrály trvala 24 let 

(1883-1907). Pravidelné bohoslužby se v ní ale začaly sloužit až v roce 1917. Do té 

doby se zde pouze připomínaly výročí smrti Alexandra (1.3.1881). Po roce 1930 

byla ovšem katedrála zavřena a sloužila jako skladiště. Asi si dokážete představit, 

jakou fušku muselo dát restaurátorům dát zase všechno do kupy. Paradoxní je, že jim to trvalo víc 

než byla doba její stavby – celých 27 let. Teď katedrála slouží jen jako muzeum. 

Muzeem je také katedrála sv. Izáka. Čtvrtá největší katedrála na světě. Její rozměry byly 

ohromující! Pojme asi 15 tisíc lidí. Z části je vyzdobena mozaikou, zčásti olejomalbou. Stavěla se 

40 let, tyčí se do výšky 100 metrů a má největší pozlacenou kopuli na světě. Uvnitř v kopuli je 

umístěna obří holubice. Když si pod tímto místem něco přejete, prý se vám to splní :-) Inu každé 

místo má nějaké lákadlo pro turisty :-) 

V původním programu byla na večer naplánována projížďka po Něvě. Věřím, že 

by to byl úžasný zážitek, protože Petrohrad se rozkládá na víc než 40 ostrovech 

a má víc než 300 mostů (z nichž je asi 20 zvedacích). I proto bývá někdy 

přezdíván jako Benátky severu. To bysme si ale museli místo lodi vzít ledoborec 

:-) Dle názoru voda jako voda bylo rozhodnuto, že se půjde do tradiční ruské 

bani.  

Baňa je ruská parní lázeň. Cestu nám ukazoval Fin Jukki (člen ESN z Helsinek). Ten byl kapitolou 

sám pro sebe. Snad nikdy jsem ho neviděla střízlivého. Asi zastával názor, že levného alkoholu je 

třeba patřičně využít. Krátká procházka se tak zvrhla na extrémně dlouhou. Po cestě jsme aspoň 

udělali zastávku v místních potravinách, kde jsem si koupila balenou vodu. Voda z kohoutků se tu 

doporučuje pít až po převaření (prý ji berou přímo z Něvy a čištění není moc kvalitní). No ta barva 

by tomu i odpovídala. Stačilo mi to při čištění zubů. Ulice, kterými jsme teď procházeli, se rapidně 

lišily od těch v centru. Špína, opadaná omítka, podivný vzduch atp. Prostě ruská realita. K bani 

jsme se ale nakonec dostali. Pro mě tady ale výlet skončil, protože jsme se dozvěděli, že dámské 

šatny mají na dnešní večer zamluvené ruští vojáci. Pochopila jsem, proč jich tolik kouřilo před 

vchodem :-) Kluci se tak odebrali dovnitř a dámská část osazenstva zamířila do restaurace, kde jsme 

byli první den na snídani. Při vzpomínce na kyselé obličeje obsluhy jsme se s Martinou rozhodly 

pro návrat do hotelu. Když se kluci vrátili, ptala jsem se, jaká byla baňa :-) Všichni se shodli na 
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tom, že to byl zážitek. V tom jaký se ale odpovědi lišily, většinou záleželo na národnosti 

odpovídajícího.  Většina nezapomněla zmínit šlehání metličkami, polévání studenou vodou, ale taky 

plíseň na stěnách. Získala jsem dojem, že pro mnohé Rusy je baňa stále dobrou příležitostí pro 

očistu těla. Ještě chvíli jsme povídali a pak hurá na kutě. 

STŘEDA 28.11.2007 
Ve středu se opakovala procedura se vstáváním a výtečnou snídaní. Dalším 

bodem našeho programu byla návštěva Kateřinského paláce v městečku 

Puškin asi 30 km od Petrohradu. Kousek od obyčejných jednoduchých domků 

tam stojí v celé své kráse bývalé honosné letní sídlo ruských carů. Můj první 

dojem byl zlato, zlato, všude zlato :-) Palác byl vystavěn v 18. století 

architektem Rastrellim a patří k němu i obrovské zahrady. Tady přebývali ruští 

carové a právě tady se až do druhé světové války nacházela Jantarová komnata. 

Během války byl ale palác poničen a prakticky žádné vybavení se nedochovalo. 

Všechen ten přepych, který jsme měli možnost spatřit, byl tak zrekonstruován na 

základě dobových fotografií, které jsou ve většině místností vystaveny. Prostory 

berou dech a bydlení zde muselo být opravdu hodně odtržené od reality. Nestačíme 

zírat – Velký sál, Obrazárna, Zelená jídelna a Jantarová komnata. Ta je jedinou 

místností, kde se uvnitř nesmí fotit. Jantarové panely nedosahovaly výšky místnosti, 

tak jsou u stropu pouze imitace této pryskyřice jehličnanů :-) Ty jsou taky jedinou 

částí původního vybavení místnosti. Kdoví, kde je originálům konec. 

Po prohlídce interiérů máme čas prozkoumat přilehlý park. Je neuvěřitelná zima. Divíme se, k 

čemu jsou ty podivné šedivé krabice. Jsou jimi přikryty sochy, aby byly chráněny před sněhem a 

mrazem. V létě to musí být úžasná podívaná. Následuje cesta zpět do hotelu Moskva. 

Odjezd na večerní představení v divadle je stanoven na 17:30, tj. hodinu a půl před představením. 

Nikdy se totiž dopředu neví, jaká bude doprava. Zácpy jsou zde na denním pořádku. Všeobecně je 

zde doprava dost chaotická, říkám si, kolik lidí tady asi opravdu dodržuje dopravní předpisy. 

Vzhledem k tomu, že do centra se dá metrem dostat za 20 minut, společně s pár dalšíma lidma se 

rozhodujeme pro dopravu po vlastní ose. Získáváme tak dost času na pozdní oběd a procházku po 

městě. Rozhodla jsem se vyzkoušet něco typicky ruského – z nabídky jsem si vybrala šašlik a 

výběru jsem rozhodně nelitovala. Přišlo mi jen líto, že jsem díky nabitému programu neměla čas 

vyzkoušet jiné ruské restaurace nebo hospůdky. 

V Michajlovském divadle je připraven tradiční ruský balet Labutí jezero. S 

lístky do divadla je to tu docela zajímavé. Chvíli po zahájení prodeje jsou 

všechny lístky skoupeny a pak se prodávají na černém trhu. Ceny lístků se tak 

můžou několikanásobně lišit, záleží, jak jste šikovní. My vše máme opět 

perfektně zařízené, takže o takový zážitek přicházím :-) Sedíme nahoře na 

galerii, připadám si jak ve Stavovském divadle :-) Co mě zaráží, jsou hodiny 

umístěné nahoře nad jevištěm. Představení už jsem měla tu čest zhlédnout v Praze, takže jsem 

zvědavá, jak moc se bude lišit. Dostaly mě kostýmy – vynikající. Princ vypadá jako typický Rus, 

soustředím svůj zrak raději na ženské výkony. Odílie je vynikající. V baletu jsem sice laik, ale 

nemůžu si nevšimnout některých nesynchronizovaných pohybů. O přestávce dostávám smsku od 

Jarky :-) Trošku smutním po domově, ale druhá část představení mi dává zapomenout. Kdo by 

čekal kankán v Labutím jezeře? Představení nakonec nebylo tak zlé, jak se na začátku zdálo :-) 

Zajímavé bylo po představení sledovat jedinou bábušku šatnářku vydávající bundy a kabáty pro asi 

dvěstě diváků galerie. Naštěstí nespěcháme.  
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Zpět jsme jeli metrem. Metro tu nečeká než všichni nastoupí, tak jako v Praze, 

takže zůstávám peronu a získávám výbornou pozici u dveří pro nástup do další 

soupravy. Na naší zastávce na mě čeká naše průvodkyně. Cestou nahoru na 

eskalátorech jsem se zaposlouchala do rozhlasového povídání. Ženský hlas 

opakoval něco o slušnosti, ohleduplnosti a abyste si hlídali své věci. Stanice 

jsou zde opravdu hluboko (musely být zbudovány pod hlubokou Něvou), takže 

hlášení slyším asi třikrát dokola. Jezdit tudy pravidelně, tak mi z toho asi trochu hrabe. Možná bych 

to ale spíš ignorovala. 

Jde o poslední večer v Rusku, takže se snadno nechávám přesvědčit k návštěvě klubu. Při vstupu do 

klubu Revolution jsme podrobeni docela přísné kontrole. Bezpečnostní rám, prohlídka kabelek, u 

kluků prošacování. Dostává mě, že zakázány jsou třeba žvýkačky. Vstupné činí 150 rublů. Podobně 

jako v Karlových lázních v Praze, i tady je víc hudebních pater. To nejhornější navíc nabízí skvělý 

výhled na noční Petrohrad. Znovu jsem ocenila dobrou hudbu. Zkusila jsem ruské pivo Něvskoje – 

dobrá chuť, velmi podobná českým pivům. Mimochodem česká piva jsou v Rusku téměř všude 

snadno k dostání. Hodně se tu totiž vaří v licenci. K návratu zpět využíváme opět Lada taxi. Auto je 

zasloužilé, podobně by se dal popsat i řidič. Platíme 200 rublů. 

ČTVRTEK 29.11.2007 
Den návratu a dlouhého cestování. Věci jsem si sbalila ještě večer před spaním. Poslední snídaně, 

závěrečné fotky a šup do busu. Od Oulu nás dělilo 16 hodin cesty! 

40 km před před finskými hranicemi jsme udělali zastávku v supermarketu ve 

městě Vyborg. To bylo původně druhým největším finským městem. Svůj 

dojem z města mám pouze z průjezdu autobusem. Je to město kontrastů – mísí 

se tu ruská, finská a švédská kultura a taky spousta architektonických stylů. 

Uvítaly nás obří šedivá ošklivá sídliště a továrny, ale zahlédla jsem taky část 

historického centra, které naopak vypadalo hezky. 

Zatímco při cestě do Ruska jsme si celní kontrolu odbyli poměrně rychle ve vlaku, na zpáteční cestě 

autobusem jsme si to vynahradili. Ruská strana nás kontrolovala čtyřikrát a na finských hranicích 

jsme čekali něco přes hodinu než nám zkontrolují autobus, s kterým za tím účelem někam odjeli. 

Nakonec jsme se ho ale dočkali a mohli vyrazit na devítihodinouvou cestu zpět do Oulu. 

Za hranicemi rychle přehodit čas, simku a zvyknout si zas na tu černočernou temnotu a jiné ceny 

(ruské ceny jsou srovnatelné s těmi českými). Finsko mi najednou připadalo nějaké čistčí a 

upravenější než dřív :-)  

Oulu nás uvítalo sněhovou přikrývkou jako z Mrazíka a -13 stupni. Můj týdenní výlet do Ruska 

skončil. Je na co vzpomínat! 

 

Hyvää Joulua! 

Chci Vám všem popřát krásný Štědrý den! Moc na Vás myslím a děkuju,  že jste se 

mnou v kontaktu :-) 

S radostí oznamuju, že má reportáž o Rusku je kompletní. Štědrý den budu slavit s 

bandou exchange studentů a na závěr dne plánujeme jít společně na vánoční mši. 

Zápisky o uplynulých dnech budou následovat. 
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25.12.2007 

Podvodní svět :-) (den stojedenáctý-stodvanáctý) 

V sobotu jsem se rozloučila s poslední z mých spoludlících – Denisou. Poté jsem 

vyrazila s Evou do bazénu. Bylo tam řádně vylidněno, protože většina lidí zjevně 

dokupovala vánoční dárky. Měla jsem celou dráhu sama pro sebe. Ideální příležitost 

vyzkoušet zase po nějaké době ploutve :-) Plavci by teď neměli poslouchat, ale 

poprvé v životě jsem použila plavecké brýle a bylo to supééér :-) Asi si nějaké po 

návratu domů pořídím. Nadšená z plavání jsem se vrhla do přeplněných 

supermarketů. Ne že bych chtěla rozšířit předvánoční nákupní horečku, ale napadlo 

mě, že by stálo za to napsat malou reportáž o místních supermarketech a přidat na ukázku pár cen 

základních potravin. Sesbírala jsem dost údajů a pak jsem učila Evu, jak se pečou tradiční české 

buchty. Docela zábava :-) 

Většinu neděle jsem věnovala psaní reportáže o Rusku. Udělala jsem si jen dvě pauzy – jednu na 

oběd (konečně jsem tu měla lososa :-)) a druhou k návštěvě Janine, se kterou jsem se chtěla 

rozloučit před jejím odletem do vlasti. Večer mě čekalo úžasné překvapení ve formě telefonátu s 

Nickem Kadrlikem, kterého jsem pět a půl let neviděla. Ty ty ty, Joško :-D! 

Štědrý den (den stotřináctý) 

Na společnou vánoční večeři s erasmus studenty jsem se rozhodla nepřijít s 

prázdnýma rukama a upekla jsem borůvkový koláč. Pak jsem si díky skypu velmi 

příjemně popovídala nejen s Jaruškou ale taky s celou rodinkou :-) Na Tellervontie 

se nás sešlo patnáct. Jestli se u nás štědrovečerní večeře považuje za kalorickou 

bombu, tak pak nevím, jak nazvat to, co jsme zkonzumovali my :-) Z menu zmíním 

aspoň výtečnou lososí polévku nebo pečené jablko plněné marcipánem s rozinkama 

:-) Protože poslední autobus do centra z Linnanmaa odjížděl na 

Štědrý den o půl třetí odpoledne, bylo se třeba na večerní mši 

dopravit nějak jinak. Díky Ines, která mi zapůjčila své kolo, jsem se mohla 

zapojit do peletonu a navštívit místní katedrálu. Během cesty jsem si 

uvědomila, že nepořízení kola byla asi docela chyba. Sníh nesníh, zdejší 

cyklostezky a rovinky jsou výtečné :-) 

26.12.2007 

Supermarkety ve Finsku 

Vždycky když jsem zamířila na nákup do jednoho z velkých supermarketů tady v Oulu – ať už to 

byla Prisma, Euromarket nebo K-Citymarket, vrtalo mi hlavou, proč jsou postavené hned těstě u 

sebe v jedné řadě. Pátrala jsem, pátrala a myslím, že vysvětlení je dost zajímavé.  

Ještě deset let zpátky se tady totiž nakupovalo podle politické příslušnosti. 

Pokud jste byli zastánci levice, chodili jste nakupovat do Euromarketu. 

Pravicově zaměřené zákazníky  jste mohli najít v K-Citymarketu a Prisma byla 

takovým zlatým středem. Dnes už to sice neplatí, ale musela jsem se usmát, 

když jsem po přeplněném K-Citymarketu zamířila do téměř vyprázdněného 
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Euromarketu. Věřím, že teď v tom ale mají prsty spíš levnější ceny :-) 

Další zajímavou a rozdílnou věcí oproti naším obchodům je, že obchody s prodejní plochou větší 

než 400 m
2
 musí mít v neděli ze zákona zavřeno. Výjimkou je předvánoční doba a letní měsíce (asi 

kvůli turistické sezóně). Státní svátky jsou ale zavíracími dny pro všechny obchody bez rozdílu. 

Největšími soupeři na finském trhu s potravinami jsou obchodní společnosti 

Kesko vlastnící všechny K-markety a S-Group, pod kterou spadají Prisma, S-

Market, Alepa nebo Sale. Zmiňovaný Euromarket vlastní společně s obchody 

Valintatalo společnost Tradeka. Kromě domácích obchodních řetězců na 

finském trhu najdete taky Lidl (jediné místo, kde jsem narazila na pudink) nebo 

Spar, který ale v Oulu není. My tady v Linnanmaa hojně nakupujeme v blízkém 

Tokmanni. Je to poměrně nová a levná síť obchodů ve Finsku, jejíž název se nápadně podobá jménu 

Stockmann – známým obřím a drahým nákupním domům, které nechybí v žádném velkém městě :-) 

Pro ty z vás, kteří někdy plánujete do Finska zamířit – ať už na výlet nebo na studijní pobyt, pak 

doporučuju nakupovat v Prismě nebo Lidlu. 

Abyste si udělali představu o současných finských cenách, připravila jsem pro vás malý přehled 

(ceny v EUR): 

 Název Cena    Název Cena  

 mléko (1 l) 0.70     čokoláda Fazer (200 g)   1.75  

 cukr (1 kg) 0.95    Velkopopovický Kozel (0.5 l)   1.85  

 máslo (0.5 kg) 2.40     Coca-Cola (1.5 l)   2.25  

 olej (1 l) 1.85    toastový chleba (1 kg)   3.00  

 jablka (1 kg) 1.60    vodka Finlandia (1 l) 23.00 

 losos (1 kg) 6.00    cigarety Marlboro (1 krabička)   2.30  

     

Ceny se ale můžou lišit klidně o desítky centů (akce atp.). Jako bonus 

přidávám srovnání cen ovoce a zeleniny z 22.12.2007. Údaje nejsou úplné, 

protože ke konci jsem byla příliš líná zapisovat. Snad to ale pro ilustraci 

postačí :-) 

  

Název     K-Citymarket      Prisma       Euromarket 

 banány (1 kg)  2.00 1.29  1.45 

 jablka (1 kg)  1-2  1.50   1.59 

 mandarinky (1 kg)  1.29   0.99   -  

 brambory (1 kg) 0.55 0.52 - 

 rajčata (španělské, 1 kg) 2.50 2.15 2.95 

 rajčata (finské, 1 kg) - 4.90 4.95 

 mrkev (1 kg) 1.00 0.70 - 
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27.12.2007 

Dny závěrečné (den stočtrnáctý-stošestnáctý) 

Den stočtrnáctý alias uterý se nesl ve znamení waflí :-) Eva mě totiž naučila, jak 

udělat tuto pro Belgii typickou pochoutku. S množstvím jsme si nějak hlavu 

nelámaly, takže jsem je dojídala až do dneška :-) 

Středou jsem se rozloučila s místním úžasným bazénem. Ten 

mi bude opravdu chybět. O žádném srovnatelném u nás zatím 

nevím :( Večer jsem strávila příjemným skype rozhovorem s 

Jeníkem. 

A copak bylo na programu dnes? Jak jistě tušíte, přiblížil se den mého návratu do ČR. S tím se nese 

pár povinností. Příjemných i těch méně příjemných. Dopoledne jsem se byla rozloučit se svou 

kummi rodinou. Vyměnily jsme si vánoční dárečky a přislíbily případné další návštěvy v našich 

rodných zemích :-) Protože se tu přes noc utvořilo velké náledí, odklouzala jsem se (a to doslova) 

ke knihovně vrátit vypůjčené knížky a pak zpět autobusem na kolej, kde na mě čekaly další 

povinnosti. Úklid a balení. Protože jsem posledním obyvatelem bytu zbyl na mě úklid kuchyně, 

koupelny, vymrazení ledničky atd. Mise splněna. Ale byla to fuška :-P 

28.12.2007 

Domů! (den stosedmnáctý) 

Čas je vážně relativní. Někdy utíká strašně pomalu, někdy letí jako splašený. Nechce se mi věřit, že 

můj čtyřměsíční pobyt v Oulu je u konce. Ale je tomu tak :-) Za pár hodin jsem zpátky doma. Díky 

všem, kteří můj blog vytrvale četli a také těm smělým, kteří se nebáli čas od času přidat komentář  

;-)  

 


