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CZ | Island je posledním evropským státem na cestě do Ameriky. Ostrov 
s drsnou téměř nedotčenou přírodou. S trochou nadsázky lze říct, že tam ne-
jsou ani lidé, ani zvířata a ani stromy. Dokonce mít vysazené stromy u domu 
je známkou jistého bohatství. Také tam není žádné nerostné bohatství. Po 
nepovedené cestě na Antarktidu měl být pro mne Island náhradním místem 
na setkání s ledovci. Kromě toho jsem měla tajné přání – potkat elfy a trolly. 

EN | Iceland is the last European nation on the way to America. It is an island 
with harsh, almost untouched nature, and to say that there are no people, no 
animals, and no trees is only a slight exaggeration. In fact, having trees planted 
around one’s house is a sure sign of wealth. The island also has no mineral rich-
es. After an unsuccessful trip to Antarctica, Iceland was an alternative chance 
for me to see a glacier. Besides this, I had another secret wish – to meet elves 
and trolls. 
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CZ | Panta Rei! pro Island platí doslova. Soptící vulkány, zemětřesení, něk-
de kouřící a jinde bublající zem, rozlévající se řeky. Krajina plná sopek a le-
dovců, gejzírů a vodopádů je každý den jiná. A totéž platí i o počasí. Prší. 
Chcete slunce? Počkejte půl hodiny. Island není pro slabé nátury. Střídání 
polárního dne a noci spolu s neustále přítomným nebezpečím každý neusto-
jí. Pro dobrodružného turistu atraktivní, pro život těžký. Island by nebyl pro 
mě. A nemusíte se mnou souhlasit. 

EN | Panta Rei! – This is literally true of Iceland, with erupting volcanoes, 
earthquakes, overflowing rivers, and the earth smoking in some places while 
bubbling in others. This landscape, full of volcanoes, glaciers, geysers and wa-
terfalls, is different every day. The same goes for the weather. It rains. Want 
sunshine? Wait half an hour. Iceland isn’t for the faint of heart. Not everyone 
can put up with an alternating polar day and night, or with danger never far 
away. Attractive for the adventurous tourist, but a hard place to live in. Iceland 
wouldn’t be for me. But you might not agree. 
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CZ | Na ploše přes 103 000 km2 žije kolem 300 000 obyvatel. Taková větší 
Ostrava. Dvě třetiny v  aglomeraci hlavního města Reykjavíku. A  zvířa-
ta? Kromě ptáků, koňů a  ovcí ještě liška polární,  pak téměř nic. Pohádkové 
místo v  duchu Andersena. Říká se, že díky vylodění a  okupaci Američanů 
během 2. světové války země skočila ze středověku do 20. století. S vojáky, 
kteří tvořili ve své době možná třetinu obyvatel, přišly investice, postavilo 
se moderní letiště, silnice a  domy. Práci našlo několik tisíc Islanďanů. Také 
vznikly první nevěstince. Američani jsou pryč a nevěstince? 

EN | There are around 300 000 people living in an area covering more than  
103 000 km2. This is slightly more than Ostrava. Two-thirds of these inhabit-
ants live in the capital city, Reykjavik. And animals? Apart from birds, horses, 
and sheep, there is the arctic fox, and then almost nothing. A fairy-tale place 
in the spirit of Andersen. It is said that with the American landing and occu-
pation during the Second World War the country jumped from the Middle Ages 
into the twentieth century. With the soldiers, who at that time made up around 
a  third of the population, came investments, modern airports, and roads and 
houses were built. Several thousand Icelanders found work. The first brothels 
also appeared. The Americans are now gone, but what about the brothels?
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CZ | Dnes je Island stát, který využívá nejmodernější technologie k využití 
tepelné energie z  nitra Země. Kilometrové vrty umožňují vytápění domů 
i skleníků, kde se pěstují plodiny, které byste na Islandu nehledali. Dokonce 
horkou vodu vhánějí v  jednom zálivu i  do moře, aby se v  něm dalo koupat. 
Známou Modrou lagunu blízko hlavního města tvoří odpadní voda z  blízké 
geotermální elektrárny. Je teplá a  samozřejmě modrá. Můžete se namazat 
jakýmsi bílým blátíčkem a věřit, že omládnete. Některé turistky místo deseti 
minut setrvaly pomazané i půl hodiny. Bohužel bez známek většího efektu.  

EN | Today Iceland is a country that uses the very latest technology to exploit 
thermal energy from the depths of the Earth. Kilometre-deep boreholes pro-
vide heat for homes and greenhouses where crops are grown that would not 
normally be found in Iceland. In one bay they even pipe hot water into the sea 
so that people can swim in it. The famous Blue Lagoon near the capital is actu-
ally waste water from the nearby geothermal power plant. It is warm, and, of 
course, blue. You can cover yourself there with a kind of white mud in the hope 
of rejuvenating yourself. Some tourists stay covered for half an hour instead of 
ten minutes, unfortunately however with no visible extra effect. 
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CZ | I dnes je hlavní obživou zemědělství a rybolov. Země je stále častěji vy-
hledávanou turistickou destinací. Islandští farmáři jsou velmi kreativní. 
Nabízejí turistům nejen různé výrobky z  místních surovin, hlavně vlny, 
ale často i  zajímavé atrakce. Zvláštní kavárničky a  muzea nebo například 
projížďku na obojživelném vozidle v  laguně mezi kry. Vzhledem k  místním 
cenám je turismus určitě významnou položkou státního rozpočtu.   

EN | Even today, people’s  main source of livelihood comes from farming and 
fishing. The country is becoming ever more popular as a  tourist destination. 
Icelandic farmers are very creative. Not only do they offer tourists various 
products made from local raw materials, mostly wool, but often some interest-
ing attractions, too. Peculiar little coffee shops and museums, or perhaps a spin 
on an amphibious vehicle in the lagoon between the icebergs. Considering the 
local prices, tourism certainly makes up a significant part of the state budget. 



CZ | Až do setkání s naším průvodcem panem Burianem jsem se domnívala, 
že trollové jsou zlí a elfové dobří skřítci. Dokonce i mí přátelé si to mysleli. Je 
to jinak. Elfové jsou skřítci, ale trollové jsou obři! Když se zeptáte Islanďanů, 
zda existují, odpoví, že na ně nevěří, ale nic nevylučují. Pro jistotu. Podle 
islandské mytologie jsou trollové nepřátelé bohů. Ducha jsou prý mdlého, 
trochu nemotorní moulové. Žijí ve skalách nočním životem. Zasvítí-li na ně 
ranní slunce, zkamení. Na Islandu je hodně skalisek připomínajících zkame-
nělé trolly. 

EN | Until we met up with our guide, Mr Burian, I  had assumed that trolls 
were evil and elves were good sprites. Even my friends thought the same, but 
that’s not the case. Elves are sprites, but trolls are giants! If you ask Icelanders 
whether they exist, they’ll tell you they don’t believe in them, but nothing is 
out of the question. Just to be sure, according to Icelandic mythology, trolls are 
the enemies of the gods. They are said to be sluggish, rather clumsy fools, and 
live a nocturnal life amongst the rocks. If morning sunlight catches them, they 
turn to stone. There are many rocks resembling petrified trolls in Iceland.
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CZ | A  elfové? O  jejich vzniku existuje několik verzí. Cherche la famme!  
Pánbůh šel na návštěvu k  Evě. Stalo se, že neumyté děti před ním schova-
la. Rozzlobil se a proměnil je v elfy. Když je neměl vidět on, nebude je vidět 
nikdo! Druhá historka je ještě pikantnější. Adam chtěl spát s Evou a ona ho 
dlouhou dobu odmítala. Tu ji bolela hlava, jindy byla unavená. Však to znáte. 
Adam se naštval a odešel daleko ode všech. Vyhloubil do země díru a tam vy-
pustil semeno. Z něho vyrostli neviditelní elfové. Lidem se zjevují, jen když  
sami chtějí. 

EN | And elves? There are several versions of how they came to exist. Cherchez 
la femme! God went to visit Eve, but the unwashed children hid from him. He 
grew enraged and turned them into elves. If he couldn’t see them, then no one 
would! The second version is even racier. Adam wanted to sleep with Eve and 
for a long time she refused. Sometimes she claimed she had a headache, other 
times she said she was tired. You know how it is. Adam was angry and went far 
away from all of them. He dug a hole in the earth and there, he discharged his 
seed. From this grew the invisible elves, and they appear to people only when 
they want to.
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CZ |  Veletoky ledu se hrnuly z hor do údolí a vytvářely nádherná dech ber-
oucí uskupení. Nečekala jsem, že ledovce jsou tak barevné. Modře, zeleně,
hnědě, šedě až černě zbarvený led, který se ve spodních částech rozpouští
jednou do kalného jezera, podruhé do průzračné laguny. Ledovec vzbuzuje
velký respekt. Nedá se lehce popsat slovy. Divné ledové hory. Jakoby 
neznámá síla zastavila ledové moře v pohybu. Nic na něm neroste. Tu a tam
proplachtí pták a jinak nic. Mraky se válí nízko nad zemí, chvilkami fičí vítr
a umožní na krátkou dobu proniknout slunečním paprskům.  

EN |  Mighty streams of ice poured from the mountains into the valleys and
have created gorgeous breath-taking groupings. I never expected glaciers to
be so colourful. Blue, green, brown, grey, even black ice, which at the bottom
melts here into a murky lake and from there into a clear lagoon. Glaciers evoke
a great sense of respect. Glaciers cannot be described in words. Strange icy
mountains. As though an unknown force had stopped the sea in its tracks.
Nothing grows on them. A bird soars here and there, but otherwise there is
nothing. The clouds gather low over the ground; the wind gusts for a while and
allows the sun’s rays to briefly break through.
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CZ | Samostatnou kapitolou jsou islandské sopky. Dokonce i  v  mém životě 
jedna z  nich sehrála dramatickou roli. To, když jsem v  roce 2010 dosta-
la v  Senegalu zánět dutiny břišní ze zkažené krevety a  nemohla se vrátit 
domů. Důvodem bylo zastavení leteckého provozu kvůli sopečnému prachu 
z islandské sopky. Co to je za stvůru, která mi usilovala o život?!? Jmenuje se 
Eyjafjallajökull, název pro mě nevyslovitelný a  nezapamatovatelný, a  na-
chází se na jihu Islandu.  

EN | Iceland’s  volcanoes are a  chapter in itself. One of them once even played 
a dramatic role in my life. That was back in 2010 when I got an abdominal in-
flammation from eating bad shrimps in Senegal and was unable to return home, 
as flights had been suspended due to volcanic dust from one of Iceland’s volca-
noes. What is this creature that had put my life in so much danger?!? It is called 
Eyjafjallajökull, a name I can never pronounce or remember, and is situated in 
southern Iceland. 



CZ | Jen dvěma nejslavnějším a největším sopkám můžu přijít na jméno: Kraf-
la a Hekla. Hekla je dokonce oslavovaná v různých hudebních či literárních 
dílech. Mnozí lidé věří, že sopky jsou spojením s  peklem. Dokonce na činný 
kráter na sopce Krafla jménem Víti (Peklo) jsme vylezli. Sirný zápach, kouř, 
horká a  bublající zem. Tady kdyby přistáli mimozemšťani, těžko by uvěřili, 
že jsme obydlená planeta.  

EN | I  can only recall the names of the two of the most famous and biggest 
volcanoes: Krafla and Hekla. Hekla has been celebrated in various songs and 
literary works. Many people believe that volcanoes share a link to hell. We even 
climbed up to the active crater on Krafla, which is called Víti (Hell), to experi-
ence the smell of sulphur, the smoke, heat, and bubbling earth. If aliens were to 
land here, they’d find it hard to believe our planet was inhabited. 

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



29 30 01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

CZ | Jedeme dlouhé kilometry kolem lávových polí. Procházet jimi je ale 
hodně nebezpečné. Dělí se na dva druhy. První je tvořeno ostrými kameny 
a  při neopatrné chůzi se lze lehce zranit. To druhé vypadá jako rovina, ale 
při šlápnutí na místo s  proláklinou můžete spadnout i  do několikametrové 
jámy, ze které sám nemáte šanci vylézt. Stávalo se, že soused šel přes lávo-
vé pole na návštěvu k sousedovi, nedošel tam a už ho nikdo nikdy nespatřil. 
Islanďané to sváděli na skřítky, pravda byla ale asi jinde. 

EN | We drove many kilometres around the lava fields. They are very dangerous 
to walk through, however, and there are two types. The first consists of sharp 
stones and it’s  easy to hurt yourself slightly if you’re not careful where you 
walk. The second looks like a  flat plain, but if you step into one of its depres-
sions, you can fall several metres down into a pit and have no chance of climb-
ing out by yourself. Once, a man was crossing a lava field to visit his neighbour, 
but he never arrived and was never seen again. The Icelanders blamed it on the 
sprites, but the truth was probably different.
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CZ | Sedím na kameni a  pozoruji hmyz na Andělice lékařské (Archangelica 
officinalis). Čím dál častěji se na svých cestách sama sebe ptám: Kdo jsme, 
my, lidé? Odkud jsme přišli a kam kráčíme? Jaké máme během své existence 
poslání? A naše Země? Jiná v Africe, jiná v Indočíně, v Peru, USA, na Islandu. 
Všude žijí lidé. Tak jiní, a přeci tak stejní. S touhou žít, poznávat a milovat. 
Elfové, stůjte při nás! Ráda se vracím domů … 

EN | I’m sitting on a stone and watching an insect on a Garden Angelica (Arch-
angelica officinalis). These days, I spend more and more time in my travels ask-
ing myself: Who are we, us people? Where did we come from and where are we 
headed? What is our purpose in life? And our Earth? It is different in Africa, 
different in Indochina, in Peru, the USA, Iceland. People live everywhere. So 
different, and yet the same. With the desire to live, learn, and love. Elves, stand 
beside us! I’d like to return home… 



Státní zřízení   Government: parlamentní republika
Hlavní město   Capital city:  Reykjavík

Rozloha   Area: 103 125 km² 
Počet obyvatel   Population: 332 000

Hustota zalidnění   Density of population: 3,2 ob. / km² 
Časové pásmo   Time zone: GMT +0

Měna   Currency:  Islandská koruna (ISK) 

CZ | Kalendář Island 2017 je již jedenáctým v pořadí. Vznikl, 
tak jako všech deset předchozích, na podporu stipendi-

jního fondu Vysoké školy finanční a  správní. Stipendijní 
fond VŠFS umožňuje studium vybraným talentovaným 

studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem. 
Díky této podpoře mohou získat kvalitní vysokoškolské 

vzdělání a zvýšit tak svoje šance na uplatnění v životě. 
Na jeho financování se univerzita podílí nejenom 

svými prostředky, ale aktivně ve svém okolí hledá 
osvícené firmy i  jednotlivce, kteří si uvědomují 

význam vzdělávání pro budoucnost mladých ta- 
lentovaných lidí. Díky univerzitní kultuře, v  níž 

zaměstnanci VŠFS dobrovolně přijímají závazek 
chovat se eticky a zodpovědně, navíc fond na-

lézá i řadu malých dárců, kteří svým rozhod-
nutím přispět každoročně přinášejí pomoc ve 

výši několika desítek tisíc korun a  pro něž 
je pravidelně vydávaný kalendář jedním 

z prostředků, jak svoji podporu realizovat. 
Svým příspěvkem i Vy dáváte šanci dál. 

Děkujeme!

EN | The Iceland 2017 calendar is eleventh in its series. Like 
the ten before it, the calendar was created with the support 
of the scholarship fund of the University of Finance and 
Administration. The UFA scholarship fund allows stu-
dents with a  medical or social handicap to study. This 
support gives them the opportunity to obtain a  good 
university education and helps increase their chanc-
es of finding a job. While providing funding from its 
own resources, the university also actively seeks 
out enlightened companies and individuals in the 
region who appreciate the importance of educa-
tion for the future of young, talented people. 
Thanks to the university’s  encouragement of 
ethical and responsible behaviour, the fund 
also finds a number of small donors in volun-
teer UFA employees who raise and donate 
several tens of thousands of crowns. This 
regularly published calendar is one way 
they show their support. By contribut-
ing, you can also pass this chance on. 
Thank you!
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