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Vážení čtenáři!
Máme tu letošní druhé číslo krajanského časopisu
Forum. Načekali jsme se na ně trochu déle, stejně jako
na jaro a léto.
Tentokráte tu najdete jak zajímavé příspěvky od
našich čtenářů, tak i informace z činnosti Českonorského fora. Jako kaţdý rok obsahuje toto číslo zápis
z výroční schůze, která proběhla v dubnu, a sloţenku
na zaplacení členství.
Stejně jako roste a pučí flora, máme i my chuť a
elán dělat něco pro vás, pro nás, pro všechny, co mají
zájem. Ať uţ jsou to pravidelné akce jako vydávání
časopisu, dětský den, Mikuláš, čeština a společná
posezení v Asyletu, či jednorázové akce jako fandění
sportovcům. Vás, co jste především kulturně zaloţení,
snad potěší nabídka zvýhodněného vstupného do

divadla. Jestli jste to nestihli 9. června, nezoufejte, do
konce roku přijdou další moţnosti. Pokud jste členové
TNF a nedostáváte dosud informace e-mailem, ozvěte
se nám prosím na info@cz-forum.no.
Takţe do konce roku nás ještě čekají setkání
v Asyletu, a to v termínech 13.července, 10. srpna, 14.
září, 12. října, a 9. listopadu. V prosinci pak ukončíme
rok Mikulášskou zábavou.
Ale nebudeme mluvit o konci roku, kdyţ je teprve
v půlce. Kromě těchto akcí vás moţná ještě
překvapíme něčím neplánovaným. Tak na závěr všem
přeju krásné léto a pokud překvapení – tak jen ta
příjemná.
Edita Daulová
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Poohlédnutí za prezentacemi publikace „Norská inspirace – kultura občanského
života v česko-norském dialogu“
Na podzim loňského roku Nadace rozvoje občanské
společnosti ve spolupráci s členy Sdruţení pro
vydávání revue PROSTOR vydala dvojčíslo 87-88
s výše uvedeným titulem. Kniha byla slavnostně
představena publiku v průběhu dvou dnů jak v Praze,
tak i v Oslu. V Praze toto představení s panelovou
diskuzí proběhlo v úterý 7. prosince 2010
v Černínském paláci pod záštitou Ministerstva
zahraničních věcí ČR, v Oslo se pak obdobné setkání
konalo o dva dny později, ve čtvrtek 9. prosince 2010
v Litteraturhuset pod záštitou České ambasády v Oslo.
Účastníci panelových diskuzí se částečně lišili.
V Praze to byli Gunnar M. Ekeløve-Slydal, zástupce
generálního
tajemníka
v
„Den
norske
helsingforskomité”, Miluše Juříčková, nordistka a
překladatelka, Gunnar Totland, vydavatel a redaktor,
Jan Hájek – architekt, Kristin S. Kilsti – překladatelka
a filoloţka, Milan Hanuš – redaktor revue PROSTOR
a publicista, který panelovou diskuzi vedl.
V Oslo zasedli k diskuznímu stolu Birgitte Brekke generální tajemnice „Frivillighet Norge”, Michal
Konůpek – spisovatel, Gunnar Totland – vydavatel a
redaktor, Jarka Vrbová – překladatelka a nordistka,
Kristin S. Kilsti – překladatelka a filoloţka, která vedla
diskuzi v Litteraturhuset.
Sama jsem se mohla zúčastnit diskuze jen v Oslu.
Po proběhnuté debatě mě zaujaly komentáře a výroky
v zákulisí o tom, co zaznělo v Praze a co v Oslu.
Diskuzní témata byla různá. Zatímco v Praze bylo
téma „Den norske drømmen – samfunnmessige,
kulturelle og politiske konsekvenser av det å plutselig
bli rik” (Norský sen - společenské, politické a kulturní
souvislosti náhlého zbohatnutí), v Oslu bylo
připraveno téma ”Muligheter og utfordringer i den
politiske og samfunnskulturelle utviklingen i Tsjekkia
og Norge” (Moţnosti a úskalí společenského,
politického a kulturního vývoje v ČR a Norsku).
Po menším pátrání se mi podařilo získat kontakt na
pana Bojana Šuha, programového ředitele NROS
(Nadace rozvoje občanské společnosti), zástupce
realizátora projektu „Norská inspirace - kultura
občanského
ţivota
v česko-norském
dialogu“
podpořeného z Finančních mechanismů EHP a Norska,
který se obou debat zúčastnil jako posluchač. Při
příleţitosti jeho návštěvy v Oslu v polovině června
ochotně uskutečnil krátký rozhovor pro krajany.
Setkáváme se v Restauraci Opus v posledním patře
Glassmagasinet a neţ stihnu poloţit první otázku, tak
mi předává další výtisky publikace z nového dotisku.

V České republice je dopad vydání obrovský. Za
nejpozitivnější povaţuji to, ţe se podařilo trochu jiným
způsobem rozvinout česko-norský občanský i kulturní
dialog a přinést inspirativní myšlenky a podnětné
pohledy na současnou norskou společnost a kulturu. Z
mého pohledu jsme výrazně přispěli k výměně
zkušeností
z různých
oblastí
společenského,
politického, kulturního a duchovního ţivota, se
zvláštním zřetelem na úroveň a fungování občanské
společnosti v obou zemích. Zároveň se podařilo
zbourat předsudky institucí o prospěšnosti vydávání
podobných publikací. Je třeba si uvědomit, ţe
publikace je neprodejná. V prvním výtisku bylo
vydáno 1.200 kusů v češtině a 300 kusů v norštině.
Dotisk byl v počtu 2.000 kusů v české mutaci.
K vydání této publikace byla uspořádaná
prezentace a panelová diskuze jak v Černínském
paláci v Praze tak v Literárním domě v Oslu. Vy
jste se zúčastnil jako posluchač obou těchto debat.
Mohl byste srovnat atmosféru a okruh
diskutovaných otázek/problémů v Praze a v Oslo?
To co bylo z mého pohledu nejrozdílnější, byla
samotná atmosféra a sloţení publika.
V Oslu na mě působila atmosféra jako lidštější,
komornější, méně formální. Lidé byli otevřenější
k diskuzi, zapojovali se a obhajovali své názory.
Sloţení publika bylo různorodější. Bylo zastoupeno
více generací. Vzpomínám si na mladého studenta,
ţivě se zapojujícího do debaty. V Oslo se vedl dialog k
tématu a kniha byla jen doplňkem. Posluchači nebyli
seznámeni s obsahem publikace, ale přesto hodně
diskutovali. Lidé byli zainteresováni, témata a otázky
byly kladeny jednoduchým jazykem.
V Praze bylo představení honosnější, bylo přítomno
mnohem víc zástupců neziskových organizací a také
představitelů institucí státní správy. Debata probíhala
na trochu odbornější úrovni. Probírala se témata knihy
a lidé v panelu vyjadřovali své názory k těmto
tématům. Vzhledem k tématu prezentace a počtu
účastníků nebylo moţné očekávat konkrétnější a širší
diskuzi, ale bylo důleţité mít na jednom místě
poměrně reprezentativní vzorek zástupců občanské
společnosti, kteří mohli vidět a slyšet příklady dobré
praxe, ale také i kritické hlasy norských přátel.
Na obou místech byl zajištěn simultánní překlad.
V Praze se akce zúčastnilo asi 120 lidí, v Oslu něco
kolem 40 hostů.
Jednoznačně řečeno, byl to důleţitý a vynikající
projekt a je rozhodně potřebné s podobnými projekty
pokračovat.
Děkuji za rozhovor a přeji další zajímavé projekty.

Už je to přece jenom chvíli, co publikace byla
vydána, tak je čas ji i hodnotit. Jaký je tedy úspěch
a dopad této knihy?

Libuše Janáková
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Vzpomínka na krajanku: Eva Pettersen
Před několika dny opustila naše krajanka, Eva
Pettersen, tento svět, po několika měsících utrpení
nelítostnou chorobou, postupně zbavující člověka
lidské důstojnosti.
Eva byla rodačka z Chomutova, později bytem
v Praze, a několik posledních desetiletí usazena se
svým norským manţelem Richardem v Norsku.
Nejdřív v Notoddenu, později v Oslo. Eva byla
kultivovaná, kulturně a historicky informována a velmi
sečtělá. Před nějakou dobou přeloţila do češtiny
nesnadný historický román spisovatelky Very
Henriksen, tento vyšel v Praze a našel mnoho čtenářů.
Rodina znamenala mnoho pro Evu; dcera Petra a
vnoučata - Elijas a Julinka, byli u ni častými hosty,
vţdycky vítáni. Věnovala se jim a byla nápomocná a
pohostiná, poradila, kde bylo potřeba.
Byla členem Česko-norskeho fóra, určitou dobu
také ve výboru, kde se ujala různých úkolů. Občas

přispívala do časopisu, kdyţ ji něco zaujalo ve spolku
nebo v zemi norské, pozitivně nebo negativně. Psala
inteligentně, zajímavě a dobrým slohem.
Předčasným úmrtím Evy Pettersen se opětně zúţil
kruh starší generace emigrantů, usazených buď
dobrovolně z různých důvodů, nebo jako emigranti
v demokratickém, svobodném Norsku, vyznačujícím
se téţ neuvěřitelně barvitou, laskavou i dramatickou,
spektakulární přírodou, kterou Eva měla ráda.
Budeme vzpomínat na Evu Pettersen, pro kterou
odchod z tohoto světa byl ke konci vysvobozením po
dlouhé době neúprosné choroby, někam pro nás do
neznáma, kde ji bude přáno odpočívat v pokoji
v krásném prostředi.

Olga Portheim

Potká se Nor, Švéd, Dán a Fin....
Přijeli jsme do Norska teoreticky nepřipravení.
Dějiny Skandinávie neprostudované, sebrané spisy
Knuta Hamsuna nesnesené z půdy, Ibsen nezhlédnutý.
No co, je rychlá doba, doháníme nedovzdělanost
zkratkami na internetu. Narazili jsme při tom na článek
o stereotypech, které si Skandinávci o sobě navzájem
pěstují, a na anekdoty, které si o sobě vykládají. Třeba
zaujmou i Vás.
Článek: „Images of the neighbour: Reciprocal
national stereotypes in Scandinavia“ (volně: Jak se vidí
sousedé: národní stereotypy mezi Skandinávci), jehoţ
resumé se dočkáte v následujících odstavcích, je
z webových stránek norského antropologa Thomase
Hyllanda Eriksena. Anekdoty jsou posbírané porůznu,
například
z webu
http://www.spidra.com/jokes.html.
Stereotyp je sice slovo se špatnou pověstí a
s odérem nespravedlivého zobecňování, ale to, jak o
sobě navzájem přemýšlejí (a jak se v anekdotách
navzájem popichují) skandinávské národy, podle
Hyllanda velmi dobře odráţí historicko-geografické
souvislosti: Švédsko je silák, proti kterému se severští
sousedé nejvíce vymezují. Dánsko je jiţanský (sic!)
výstředník a Kodaň svádí k prostopášnosti. Norsko je
venkovský balík, ale omlouvá ho sepětí s divokou
přírodou. O Finech Hylland nepíše, ale z poptávání
mezi Nory jsem vyrozuměla, ţe: Finové přišli kdoví
odkud, mluví jako Maďaři a za maskou podivínství
jsou nejspíš schopní všeho.


s Volvem, domácím kinem a stylovým nábytkem
z Ikey.“ A zmizí. Dán řekne: „Chci domů, do svého
útulného bytečku v Kodani, sedět v županu
s nohama na stole, milenkou a kartónem piv.“ A
zmizí. Nor chvíli přemýšlí a pak povídá: „Hele, já
se tu teď cítím nějak osamělej, ať jsou ti dva
zpátky.“


A jak poznáte Fina extroverta? Když s vámi mluví,
nekouká se na svoje boty, ale na vaše.

Eriksenovy závěry potvrzují nejen anekdoty, ale i
Norové, kterých jsem se ptala. Se svou image „balíků
sepjatých s přírodou“ byli, kupodivu, docela spokojení.
Jistý norský lingvista s širokým rozhledem a českou
manţelkou navíc doplnil obrázek o českou paralelu –
pro Nory jsou prý Švédové něco jako pro Čechy
Němci, Dánové něco jako Francouzi a Finové jako
Rusové.
Eriksen zase přidává pohled na Skandinávii očima
okolního světa, který (zase ty stereotypy) vnímá
přinejmenším Dánsko, Švédsko a Norsko jako
homogenní region, kde ţijí bohatí, moderní, seriózní
protestanti těšící se velkorysému sociálnímu
zabezpečení, ale také benevolentní sexuální morálce a
nekomplikovanému ţivotu v souladu s přírodou.


Švéd, Dán a Nor ztroskotají na pustém ostrově.
Zlatá rybka slíbí každému splnit přání. Švéd
neváhá a zvolá: „Chci domů do své super vily

Víte, jak Norové padělají desetikorunu? Vezmou
stovku a umažou z ní nulu.

Jenţe pohled zvenku a zevnitř je málokdy stejný.
Národnostní vymezování vůči sousedům bývá tím
výraznější, čím propletenější jsou vzájemné vztahy. A
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(a kde se odjakţiva kazily nadějné severské talenty).
V souvislosti s pijáckými výlety do Dánska existuje
také spousta anekdot, především o Švédech

ve Skandinávii se státy mnohokrát spojily a rozpojily a
ještě na konci 19. století byla ve hře vidina jednoho
pan-skandinávského státu. Nahrával mu i fakt, ţe
dánštinu, norštinu a švédštinu je moţno povaţovat za
nářečí jednoho společného jazyka.
Nesamozřejmost národní nezávislosti je podle
Eriksena nejsilnější v Norsku, které se osamostatnilo
aţ v roce 1905. Proto prý Norové tak náruţivě oslavují
17. květen, který byl v 19. století dnem protestů proti
švédské nadvládě. A proto prý mají Norové také
nejnacionalističtější učebnice dějepisu v regionu.
V národní identitě hraje od romantických dob 19.
století aţ dodnes hlavní roli čistota a nezkaţenost
ţivota na venkově. Krásně to bylo vidět třeba na
kampani k zimní Olympiádě v Lillehameru 1994.
Naopak Švédsko je dlouhodobě silný stát,
s nejmenší potřebou potvrzovat svou existenci. Zato se
tu objevují nejsilnější pan-nordické emoce. Jako jediný
ze skandinávský států Švédsko v národní hymně
nezmiňuje sebe sama, ale zpívá, ţe "Jag vill leva, jag
vill dö i Norden" ("Budu ţít a zemřu v Nordenu"). Pro
švédskou identitu bylo po celé 20. století důleţité
směřováním k budoucnosti a modernitě. Ilustruje to
třeba důraz na nové, světlé, vzdušné účelné bydlení,
podle některých snad aţ nelidsky racionální a
hygienické.
Dánsko si zakládá na své kultuře leţérnosti. Mimo
jiné tu platí nejvolnější pravidla pro poţívání alkoholu
a drog a pro ostatní severské státy je to místo, kam se
odedávna jezdilo za rafinovanou evropskou zkušeností




Chcete se zasloužit o klid v Dánsku? Ukažte
Švédovi cestu na trajekt domů.
Jaký je rozdíl mezi Švédy a komáry? Komáři
otravují jenom v létě.

Kdyţ je řeč o alkoholu, můţeme ještě na skok do
země tisíce jezer a zádumčivých podivínů:


Víte, jaký je rozdíl mezi finskou svatbou a
finským pohřbem? Na pohřbu jeden účastník
nepije vodku.
Je zřejmé, ţe anekdoty, v nichţ se jednotlivé národy
proti sobě vymezují, v sobě nesou konfrontační náboj.
A samozřejmě je pravda, ţe dělení na „my“ a „oni“
doprovázené dokonce posměchem na adresu těch
druhých můţe být projevem xenofobie. Ale Eriksen
upozorňuje na to, ţe ve velké části stereotypních
komentářů a anekdot mezi Skandinávci převládá
přátelský tón a ţe jsou vlastně svéráznou součástí
společného kulturního dědictví. Protoţe vztahy v rámci
Skandinávie jsou dlouhodobě velmi dobré a společně
sdílené severské hodnoty dostatečně silné.

Lucie Kellnerová Kalvachová

Výstava českého výtvarníka Tomáše Smetany v Oslo
Uskutečnit výstavu českého výtvarníka
v hlavním městě Norska není v ţádném případě
snadná záleţitost, a to nejen z finančních důvodů,
ale i z opatrnosti norských galeristů přijímat díla
pro ně neznámých autorů. Tomáši Smetanovi
z Nového Města na Moravě se za podpory
zastupitelského úřadu podařilo tyto ledy prolomit
a dne 5. května 2011 v 19.00 hodin se uskutečnila
v centru Oslo v galerii Tegnerforbundet vernisáţ
výstavy jeho děl společně s výstavou obrazů
norské malířky Hanne Christiansen.
Tomáš Smetana je absolventem Akademie
výtvarných umění a na výtvarné scéně se
profiloval jako malíř jiţ v 90. letech. V současné
době se zabývá především kresbami a zaměřuje se
na portrétní tvorbu a zátiší. 14
z jeho
pozoruhodných
kreseb
mohli
obdivovat
návštěvníci galerie Tegnerforbundet do 29. května
2011. Ohlasy na výstavu byly velmi příznivé.

Jitka Jirásková
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Výuka českého jazyka na Univerzitě v Oslo z pohledu českého pedagoga
Český jazyk a zájem o něj má v Norsku
dlouholetou tradici. Jiţ na konci roku 1939
přednášel na půdě Univerzity v Oslo Roman
Jacobson, od roku 1957 zde vyučovala českou
literaturu Milada Blekastad, dále češtinu
vyučovala Gyda Dahm-Rinnan a nyní je zde
profesorkou českého jazyka Karen Gammelgaard.
V jarním semestru letošního roku se na
nejprestiţnější norské univezitě vyučuje jeden
předmět týkající se českého jazyka, který nese
název Tsjekkisk språk: setninger og teskster
(Český jazyk: věty a texty)1. A právě tomuto
předmětu bude věnována pozornost v tomto
článku.

studentům poskytly prostor pro osvojení
základních jazykových dovedností s ohledem na
jejich hlavní studijní zaměření.
Studované texty
Jak jiţ vyplývá z názvu semináře, posluchači
získávají poznatky o jazyce a jeho struktuře díky
práci s autentickými texty. Tyto texty lze rozdělit
do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří
texty které spadají do tzv. Skjønnlitteratur (krásná
literatura), druhou pak tzv. Saksprosa (věcná
literatura, neliterární texty). Texty pro seminář
byly vybrány tak, aby studenti poznali kulturu a
dobu, ve které byly napsány a aby pochopili, co
autoři a jejich texty pro naši kulturu a dobu
znamenali3. Posluchači čtou tyto texty s vědomím
historických a sociálních podmínek a na základě
toho pak studované materiály interpretují.
Texty
rozebíráme
dle
chronologické
posloupnosti tak, aby studenti měli paralelně
nastíněn vývoj jazykový, literární i společenský.
Začínáme např. s textem naší národní hymny od J.
K. Tyla (1834), Máchovou Nocí (1834) a
Dopisem B. Němcové(1854). Přes Wolkerovu
Těţkou hodinu (1922), Seifertovo Počitadlo lásky
(1925) a Čapkovy Hovory s TGM (1928-1935) se
dostáváme aţ ke Gottwaldovu a Benešovu projevu
(1948), na které navazujeme projevy ÚV KSČ
(1968, 1970). Havlovou Vernisáţí (1975) a
Prohlášením Charty 77 (1977) se dostáváme
k Provolání Občanského fóra (1989), Havlovu
Novoročnímu projevu (1990) a Ústavě České
republiky (1992).

TSJ 1120 – Tsjekkisk språk: setninger og
tekster
Předmět s kódem TSJ 1120 je vyučován
v druhém semestru tříletého bakalářského studia
češtiny2. Tento předmět je nabízen jak studentům,
kteří mají český jazyk jako svůj hlavní bakalářský
obor, tak i všem ostatním zájemcům. V praxi to
znamená, ţe se v kurzu sejdou studenti
bohemistiky se studenty slavistiky či jiných
jazyků i nelingvisté, např. fyzikové nebo chemici.
Protoţe se liší jejich znalosti češtiny i zájem o
daný předmět, je pole pro uchopení jazyka a práci
s texty značně široké. Lektor tedy můţe uplatnit
více vyučovacích postupů tak, aby si všichni ze
seminářů odnesli to, co je zajímá.
Cílem tohoto předmětu je jednak naučit český
jazyk, ale také prostřednictvím jazyka prohloubit
znalosti o českých zemích. Protoţe studenti ještě
nejsou natolik jazykově vybaveni, aby dokázali
konzultovat a analyzovat texty česky, probíhá
výuka norsky. Při střetu těchto dvou jazyků
vznikají situace, které obohacují vnímání textu a
následkem toho i studovaného jazyka. To, co by si
studenti po ukončení studia měli odnést, je, kromě
rozšířené slovní zásoby a informací o českých
autorech a textech, vhled do české kulturněhistorické krajiny přes literární a neliterární díla.
Díky malé skupině studentů máme moţnost
podněcovat jejich individuální přístup k probírané
látce. Semináře TSJ 1120 jsou zaloţeny na
interaktivní spolupráci lektora a studentů tak, aby

Práce s texty
Přístup k jednotlivým textům se liší v závislosti
na jejich povaze. U literárních textů a především
básní si všímáme hlavně roviny lexikální a
kompoziční, oproti tomu u textů neliterárních je
ve středu našeho zájmu dobové pozadí, na kterém
tyto texty vznikly. Zde se více soustředíme na
komplexní význam pro českou společnost a
dějiny, s přihlédnutím k autorům. Vţdy se
snaţíme pracovat s jazykem tak, aby si studenti
prohloubili své lingvistické kompetence a aby
poznali českou literaturu a společnost.
Důleţitým prvkem v práci s textem je znalost
slovní zásoby. S texty se studenti seznamují
primárně v originále, ale vzhledem k velké

1

Viz internetová stránka předmětu Tsjekkisk språk:
settninger og tekster [cit. 30. 4. 2011]. Dostupné z WWW: <
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TSJ1120/>.
2
Viz internetová stránka bakalářského studia českého jazyka
na Univerzitě v Oslo [cit. 30. 4. 2011]. Dostupné z WWW:
<http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/80TSJS/>.

3

Gammelgaard, K. : Kánon – literární, nebo textový? In:
Fedrová, S. – Vojtková M. (eds.): Otázky českého kánonu.
ÚČL AVČR, Praha 2005, s. 26–35.
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obtíţnosti zařazujeme často i práci s překlady.
Nejčastěji jsou to překlady anglické, kterých je
nejvíce, dále pak norské, dánské či švédské.
Studenti mají k dispozici seznam české krásné
literatury4, která byla přeloţena do norštiny. I díky
práci s překlady se studenti učí vnímat jazykové
nuance mezi češtinou a norštinou a tím se učí
všímat si odlišnosti českých a norských větných
struktur, výrazů či slovních spojení.
Před samotnou prací s literárním textem jsou
studenti obeznámeni s autorem a to díky
materiálům v jim dostupném jazyce (norština,
angličtina). Pokud existují překlady textu, i ty jsou
jim předloţeny (viz výše). Nejdříve studenti
přečtou nahlas text po částech a je jim vysvětlena
výslovnost slov ve kterých chybují. Dále
se zabýváme morfologickou stránkou díla,
významem obtíţných slov a slovních spojení, aby
ţáci mohli pochopit významovou stránku textu.
Na to pak navazujeme literárním rozborem díla,
při kterém klademe důraz na výklad textu a na to,
jak jej norský student chápe a vnímá.
Práce s neliterárními texty je do značné
míry odlišná. Úvodní částí rozboru je uvedení
textu do doby a kulturně-historických okolností
vzniku. Studenti musí pochopit, proč text vznikl a
rovněţ, co se v našem státě dělo bezpostředně
před jeho vznikem. Po přečtění textu a vysvětlení
slov a slovních spojení následuje opět důleţitý
výklad o důsledku tohoto textu na naši společnost.
Velkou část semináře také věnujeme autorům
textu. Studenti jsou také blíţe obeznámeni
s osobami, institucemi či místy, které jsou v textu
zmíněny.
Například
v textu
Provolání
Občanského fóra je uvedeno: „ ... brutálním
masakrem pokojně manifestujících studentů ...“.
Proto, aby studenti pochopili čeho se tato slova
týkají, jsme vyuţili záznamu z listopadové
manifestace na Národní třídě.
Při práci s textem Prohlášení Charty 77
jsme navázali na jeho význam v dnešní době.
Nobelova cena za rok 2010 byla udělena Liu
Xiaobovi, který je jedním z autorů Charty 08. Ta
byla inspirována právě československou Chartou
77. Největší norské noviny Aftenposten uvedly
v této souvislosti několik rozhovorů5 s Václavem
Havlem, jedním z hlavních tvůrců Charty 77.

Nepsaná forma studovaných textů
Mají-li i neooboroví studenti českého jazyka
úspěšně absolvovat pro Nory velice náročné
studium českého jazyka, musíme se snaţit jim
tento předmět přiblíţit co nejvíce. Proto se kromě
samotných textů věnujeme také jejich zvukové a
vizuální formě.
Všechny studované materiály jsou přístupny
v elektronické formě na internetových stránkách
předmětu,
coţ k nim umoţňuje studentům
snadnější přístup. Díky moderním moţnostem
internetu dále můţeme např. vidět původní
záznam novoročního projevu Václava Havla,
slyšet projev Gottwaldův, pustit si z nahrávky
Hutkovu Náměšť či naši státní hymnu. Se
studenty jsme také společně sledovali např.
záznam pořadu Aktuality z 20.11.1989 v úvodu
k textu Provolání Občanského fóra.
Kromě jiţ zmíněných audio a video ukázek
jsme do výuky zařadili i film. Vzhledem k náplni
výuky jsme vybrali Hřebejkovu komedii Pelíšky.
Na filmu bylo studentům demonstrováno období
od podzimu 1967 do léta 1968. Nejdůleţitějším
momentem příběhu byl příjezd vojsk Varšavské
smlouvy a následná zpráva v rozhlase. Textovou
verzi
Prohlášení
ÚV
KSČ
vysílanou
Československým rozhlasem dne 20. 8. 1968
jsme jiţ rozebírali v semináři, a tak ji měli studenti
moţnost porovnat s originální verzí. Film tak
studentům přiblíţil probíranou látku i dobu ve
které vznikala.
Závěr
V předmětu TSJ 1120 (Český jazyk: věty a
texty) se studenti seznamují s autentickými
literárními i neliterárními texty, díky kterým si
prohlubují své znalosti českého jazyka a literatury.
Při studiu neliterárních textů si rozšiřují
vědomosti o české společnosti a českých dějinách.
Dále také získávají důleţité znalosti v oblasti
morfologie, stylistiky a literární teorie, přičemţ
dominuje sloţka lexikání. Ve výuce jsou zařazeny
i další verze a pouţití těchto textů (audio, video,
film). Právě to, ţe jsou tyto texty „ţivé“, studenty
motivuje a poskytuje jim široký prostor pro
uchopení studované látky.
Petra Krylová

4

Gammelgaard, K. Tsjekkisk skjønnlitteratur i norsk
oversettelse. [online, cit. 27. 4. 2011]. Dostupné z WWW: <
http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/tsjekk
isk/Bibliografi.pdf>.
5
Havel, V. Av og til er det bare en snøball som skal til for å
starte et skred . Aftenposten [online]. 7.12.2010, 151, [cit.

7. 4. 2011]. Dostupný z WWW:
<http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=393781
2>.
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Severní vítr je krutý
Jsou to jiţ čtyři roky, co jsme se vydali prozkoumat
norský Dálný sever. Teď, s dvěmi dětmi, nám uţ
nezbývá, neţ na vydařenou dovolenou vzpomínat se
zasněným pohledem, prohlíţet si fotky a pak se vydat
na procházku do blízkého Frognerparku. Vţdy jsme se
chtěli podívat na Lofoty a kdyţ se nám přání splnilo,
tak se naše očekávání více neţ naplnila. Bylo to jedním
slovem úţasné! Kdo tam nebyl a chystá se tam, má se
na co těšit!
Pro zájemce je zde několik postřehů z naší
šestnáctidenní cesty, kterou jsme absolvovali z větší
části autem, z menší na kole a lodí na přelomu května a
června 2007. Zpět z Alty do Oslo jsme se vrátili
letadlem. Auto v Kirkenes vyzvedli rodiče Kateřiny,
kteří přicestovali lodí společnosti Hurtigruten
z Bergenu a vnitrozemí Norska si prohlédli cestou na
jih.
Nejdůleţitější zjištění pro středoevropana, který má
vše „na dosah“, bylo, ţe Norsko je opravdu dlouhé!
Cestou „nahoru“ do Kirkenes jsme najeli 3000 km.
Kdybychom do Kirkenes jeli přímo, bylo by to jen
2500 km. Z Oslo je to na sever země tím pádem stejně
daleko jako na audienci k papeţi do Vatikánu. Při
vědomí, ţe maximální povolená rychlost na norských
silnicích je 80 km/hod, jsme měli obavy, ţe nám to
nebude v těch rozlehlých severských rovinách moc
utíkat, ale jak je tam málo lidí, tak je tam i málo
vesnic, aut a radarů, tudíţ jsme za polárním kruhem
nakonec jezdili i rychleji neţ na těch několika
dálnicích okolo Oslo. Jen je třeba si dát pozor na soby.
Těch je ve Finmarce asi 40x víc neţ lidí a rádi se pasou
v příkopech okolo silnic nebo se vyhřívají na asfaltu.
Naštěstí jsou to rozváţná zvířata. Kdyţ okolo nich
třikrát za den projede auto, jen zvednou hlavu a
pokračují v pastvě. Ţádné zbrklé pohyby jako česká
lesní zvěř. Ovšem naše vrzající kola a zvlhlé oblečení
je vyplašilo na několik desítek metrů. První soby, které
jsme viděli, jsme samozřejmě náruţivě fotili, pak uţ
jsme si je jen prohlíţeli a ke konci uţ pouze
ignorovali. S losy (to jsou ta větší zvířata, co vypadají
jak krávy na chůdách) jsme takové štěstí neměli.
Jednoho jsme z auta zahlédli, ale neţ jsme přibrzdili,
tak zmizel. Losa tudíţ máme odškrtnutého jen tak
napůl.
Po návratu jsme si doma otevřeli školní atlas a
zjistili, ţe sever Norska je poloţen severněji neţ
Island, je na stejné úrovni jako sever Aljašky a
skoro polovina Grónska. Opravdu dost severně
poloţená oblast, ale dálkové vyhřívání v podobě
Golfského proudu umoţňuje tato místa obývat. Taky
jsme zabrousili na stránku popisující, jak se ta naše
zeměkoule točí a srovnali si v hlavě, jak to s tím
sluníčkem vlastně je, kdyţ se v půlnoci dotkne mořské
hladiny a zase začne stoupat. Ţádný východ slunce na
východě a ţádný západ na západě.

Pro návštěvu severu doporučujeme po vlastní
zkušenosti začátek června: málo turistů – my jsme na
řadě míst turistickou sezónu teprve zahajovali jako
první hosté; krásné světlé noci a ještě poměrně dost
sněhu, který krajině dodával kouzlo a kontrast.
Projasnil obzory, které by jinak byly nezajímavě hnědé
a skalnatě šedé. Nevýhodou bylo, ţe v tuto dubu je
ještě poměrně dost chladno (5-6° C), ale s tím se musí
při cestě na sever počítat. Pocitově však teplo nejvíce
ubíral vítr severák. Fičí asi ze severozápadu dost často,
protoţe na odpočívadlech byly u stolků v tomto směru
větrné zábrany.
Pokud se chystáte někdo na kole na Nordkapp, tak
vřele doporučujeme cestu od západu. My jeli
z východu od ruských hranic a výsledkem bylo, ţe
jsme šlapali do kopce rychlostí 6km/hod a z kopce to
samo bez šlapání nejelo. Na více jak na 12km/h jsme
to vytáhli jen stěţí. Kdyţ do toho začalo na 300m
vysokých horách ledově pršet, byli jsme rádi, ţe jsme
nezahynuli v liduprázdných, 300m vysokých „horách“.

Svačina v úkrytu před ledovým deštěm a větrem ve
300m vysokých ”horách”
Cyklistů jsme cestou také pár potkali. Zdá se, ţe
cyklovýlet na nejsevernější bod Evropy je oblíbenou
kratochvílí. Jeden klučina se na Nordkapp vydal na
kole aţ z Belgie. Kdyţ jsme ho na Lofotech potkali,
měl za sebou uţ pár týdnů v sedle a tři ještě před
sebou. Nezáviděli jsme mu. Taky jsme narazili na
švýcarský čerstvě důchodcovský párek, který brázdil
Finmarku na kole uţ rovněţ nějaký ten pátek. Prima
způsob, jak si dokázat, ţe člověk ještě nepatří do
starého ţeleza!
Kdyţ jsme u toho ţeleza, bylo zajímavé vidět místa, o
kterých se člověk učí v zeměpise. Například mně
utkvělo jméno „Kiruna = ţelezná ruda“, ale netušila
jsem, jak takové Kladno severu ve skutečnosti vlastně
vypadá. Z hodin zeměpisu si vzpomínám, ţe tam vede
ţeleznice přes Norsko k Atlantiku, protoţe švédský
Botnický záliv v zimních měsících zamrzá. A teď tam
jedete ty stovky kilometrů neobydlenou krajinou,
občas projede okolo vlak plně naloţený ţeleznou
rudou směrem na západ, prázdný na východ a říkáte si,
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jak jste zde rádi jen jako turisté. Město Kiruna se
dvěmi tisíci obyvatel je na zdejší poměry opravdu
velké. Je zde široká moţnost společenského vyţití, ale
stejně jsme rádi, ţe bydlíme ve středu Evropy. V roce
2004 bylo rozhodnuto, ţe centrum Kiruny se bude
muset přemístit, jelikoţ vlivem sesedání se město
propadá. Přemístění by mělo být provedeno
v následujícím desetiletí. Prostě budovy z centra a
obývané ulice vezmou a přemístí o několik kilometrů
jinam. V Kiruně a okolí jsme se poprvé a naposledy
zahřáli,
protoţe
teploměr
v autě
ukazoval
neuvěřitelných 26° C!

jedenácti do pěti odpoledne. Kvetoucí obchod
s rybami, dřívím a anglickými detektivkami“.
Zastavení třetí, město Mosjøen: Sto kilometrů jiţně
od polárního kruhu se nachází městečko Mosjøen, kde
jsme narazili na benzinovou stanici Statoil, jejíţ toaleta
byla vyhlášena jako nejlepší v celém Norsku za rok
2006 (pouze pobočky f. Statoil). Je vybavena
květinami, denním tiskem a dříve i rádiem, které
ovšem někdo ukradl. Na nepříliš vzdáleném polárním
kruhu zastavujeme navečer a jen opravdu
krátce, teploměr ukazuje 4°.
Zastavení čtvrté, ledovec Svartisen. Hezký výšlap
na pět hodin. V sezóně se dá vyuţít loďka a ušetřit si
tak dlouhou cestu podél břehu jezera. Kaţdým rokem
bude výlet delší a delší, proto si pospěšte. Dle značek
na kamenech ubývá hora ledu přibliţně rychlostí deseti
metrů za rok.

Ledovec Svartisen je před sezónou klidné místo
Zastavení
páté,
Bodø.
Tato
zastávka byla
vynucená. Bohuţel jsme byli druhé auto, které se
nedostalo na trajekt směr Lofoty (před sezónou jezdí
jen dva za den) a měli jsme tak nečekaně volných
sedm hodin. Zjišťujeme, ţe Bodø je příjemné
město pro projíţďku na kole, návštěvu leteckého
muzea ve tvaru letadlové vrtule a nebo je také moţné
se vydovádět ve vodním parku. Vedle parku leţí i
nejsevernější hříště na beachvolejbal, co jsme zatím
viděli. Vzhledem k poloze nad 67. rovnoběţkou
bychom zde délku sezóny odhadovali na tři týdny.

Překročení polárního kruhu v osm hodin večer – pusto,
vítr a zima
Zde je několik tipů na místa, která jsme cestou
navštívili a kde se nám líbilo. Třeba někoho inspirují.
Zastavení první, město Røros. Pouhých pět hodin
jízdy z Oslo se na pusté náhorní plošině nachází město
Røros. Díky své tradici těţby měděné rudy, jejího
pozdějšího zpracování a zbytků technologie, je
zapsané v kulturním dědictví UNESCO. Přestoţe bylo
dvakrát vypáleno Švédy, můţeme zde obdivovat
dřevěné domy staré aţ 300 let a zajímavé těţařské
stroje.
Zastavení druhé, Trondheim. Samotné město nás
zase tak moc nezaujalo a proto si dovolíme pouţít
popis od Karla Čapka z jeho "Cesty na sever: "Město
bohaté na řece Nid, se dvěma hlavními ulicemi, které
se jmenují Munkegate a Kongensgate, královským
sídlem a slavnou katedrálou. Vinmonopolet otevřen od

Interier leteckého muzea v Bodø
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Vrcholem cesty bylo jednoznačně zastavení šesté,
Lofoty. Vše z Norska je na Lofotech. Od ptačích
kolonií na jihu aţ po pláţe a fjordy na severu. Ideální
místo pro rybolov a cyklistiku, ţádné velké kopce,
spíše rovinaté silnice podél moře,. Teda kdyţ zrovna
nefouká.
Kdyţ
nás
na
"závětrné
straně"
ostrova dvakrát sfouknul vítr z kola do škarpy, tak
jsme si poprvé uvědomili, ţe naše cesta na kolech
k Nordkappu nebude rozhodně procházkou norským
sadem.

nejsnadnější moţnost vyhodnotili 1254 m vysokou
horu Fagernes nad Narvikem. Šli jsme částečně po
sjezdovce, částečně po cestě a částečně hlubokým
jarním sněhem. Narvik je přístav a zároveň sem vede i
po Murmanské dráze nejsevernější ţeleznice na světě
ze švédské Kiruny. Drápání na vršek a trmácení dolů
trvalo šest hodin. Odměnou nahoře nám byl pocit, ţe
se díváme na vrcholky Alp a ne na hory vysoké asi
jako Krkonoše.
Zastavení osmé nebo spíše průjezd Laponskem.
Nejsevernější částí Norska, Švédska a Finska jsou
všeobecně známy pod názvem Laponsko. Je to
opravdu zapomenutý kout světa, kde hustota osídlení
dosahuje hodnoty 2 obyv/km², coţ zaručuje, ţe mimo
pár turistických středisek, kolem nichţ se soustřeďují
všechny „atrakce“, nepotkáte ţiváčka. Za okny
automobilu ubíhají dlouhé hodiny nekončící lesy, jeţ
jsou tu a tam vystřídány pohledem na vodní hladinu a
soby. Pro ilustraci: třeba na území 10.000 km² (o něco
méně neţ má Středočeský kraj) ţije 3.000 lidí a
100.000 sobů. Původních obyvatelů, Sámů, je tu na
severu kolem 70.000. Dříve putovali se stády sobů,
dnes uţ nekočují a pouţívají sněţné skútry. Sámský
parlament sídlí v budově podobné stanu, ve
střediskovém městečku Karasjok.

Lofoty –jižní část
Na Lofoty si určitě vyhraďte dost času (3-4 dny) a
vychutnejte si je. Jsou úţasné, zvláště nejjiţnější
ostrovy. Měli jsme štěstí na tři slunečné dny. Nemámě
nadání Karla Čapka, takţe se ani nebudeme pokoušet
tu „ kytici hor vykvetlou z moře“ nějak vzletně
popisovat. Náš dojem je, ţe je to jako byste zalili Alpy
mořem, tak aby vyčuhovalo jen něco přes 1000m a
sem tam zasadili pláţ s bílým pískem. Jen ty palmy a
30°C ve stínu chybí… Zato tam jsou červené rybářské
domky, elegantní mosty, které vše spojují a dřevěné
stojany plné velkých seschlých tresek bez hlav. Kvůli
velkému provozu aut v létě se doporučuje
cykloturistika na Lofotech mimo sezónu.

Zastavení poslední, kolem a lodí na Nordkapp.
Ve městě Kirkenes u rusko-norských hranic začíná
poslední část naší cesty. Necháváme zde auto a
nasedáme na kola. Energicky a s chutí šlápneme do
pedálů směrem k nejsevernějšímu bodu Evropy. Měli
bychom ujet přibliţně 400 kilometrů za čtyři dny, coţ
není moc, ale ani málo. Prvních padesát jde velice
dobře, kocháme se přírodou. Zbylé dvě stovky, nebo
chcete-li, dvacet norských mil, se mění v boj s větrem.
Hlavou se honí pouze jeden refrén. Ano správně, je to
hit "severní vítr je krutý"… Přes veškeré úsilí, které
vkládáme
do
převodů,
se naše průměrná
rychlost nepřehoupne přes deset kilometrů za hodinu.
Po 100 kilometrech naráţíme na první větší osadu, kde
je benzínová pumpa a tudíţ teplé kafe. Příjemné
zpestření. Po třech dnech a 270 kilometrech zbaběle
nastupujeme v městečku Båtsfjord na loď Nord Norge.

Ulička ze sušených tresek
Zastavení sedmé, Narvik. Po čtyřech dnech na kolech
bylo třeba procvičit i jiné svalové partie, proto jsme
vyrazili na vysokohorskou túru. Nebylo moc na výběr,
na horách všude ještě leţel sníh, a tak jsme jako

Z Kirkenes je všude daleko.....
9

Honningsvåg, odkud je zbylých čtyřicet kilometrů na
Nordkapp, i kdyţ opět ve větru a dešti, jiţ hračkou.

Kirkenes – konec Schengenského prostoru, dál jen
s ruským vízem
Aţ donedávna plnil trajekt Hurtigruten rozhodující
funkci v zásobování osad na severu, ale s rozšířením
sítě silnic jeho význam poklesl. Dnes je to jiţ
především vyhlídková plavba především pro postarší,
dobře situované německé, japonské a americké turisty.
Na osm hodin vstoupili do jejich světa poklidné
plavby, prvotřídních restaurací, vybraných lahůdek a
drinků dva cyklisté v mokrém a poněkud zatuchlém
oblečení. V šest ráno nás vysadila loď v městečku

Naše vysvoboditelka, loď Nord Norge společnosti
Hurtigruten
Text a foto Kateřina Stašková a Radek Doležal

Velikonoční setkání na Velvyslanectví ČR v Oslo
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 se v klubovně ambasády
uskutečnilo tradiční v pořadí jiţ 5. velikonoční setkání
krajanů. Letos se tu sešlo několik rodin s dětmi, vše
probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Mnozí dorazili
s upečenými velikonočními pochoutkami. Kateřina
Stašková se ujala výuky zdobení kraslic rozpuštěným
voskem a Petr Dreiseitl učil děti plést pomlázky.
Jitka Jirásková

Kurzy češtiny v příštím školním roce
Váţení a milí krajané!

začatečníky, tak pro pokročilé můţete zasílat na e-mail
info@cz-forum.no nebo cestina.oslo@gmail.com.
Novinkou je, ţe členové TNF dostanou 15 % slevu z
ceny kurzu !!! Těšíme se na vás.

Chtěli bychom Vás informovat, ţe po letních
prázdninách budou opět probíhat kurzy českého
jazyka. Pro dospělé a školní děti kurz začíná v týdnu
od 22.8. 2011 pod vedením Kateřiny Rønneberg.
Česká školka pro děti od 2 do 6 let začíná v září 2011
pod vedením Petry Krylové. Přihlášky jak pro

Za výbor TNF Renata Haugen

Tsjekkisk språkkurs neste skoleår
Hei alle sammen!
Tsjekkisk kurs vil foregå igjen etter sommerferien.
Kurset for voksne og skolebarn begynner 22.8.2011
ledet av Katerina Rønneberg. Tsjekkisk barnehage for
barn fra 2 til 6 år begynner i september 2011.
Ansvarlig for denne gruppen er Petra Krylova.

Innmelding

kan

skje

via

e-post

cestina.oslo@gmail.com
eller
info@czforum.no. TNF medlemmer får 15% rabatt!!!

Vi gleder oss til et nytt lærerikt år.
På vegne av TNF Renata Haugen
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Czech step by step
For et par år siden spurte jeg mine tsjekkiske
venner om man kunne lære tsjekkisk ved
naturmetoden. Da fikk jeg til svar at jeg kunne pugge
noen setninger, men det er et komplisert språk som må
læres fra grunnen av.
I fjor kom tilbudet om tsjekkisk kurs for
norsktalende i regi av Tsjekkisk-norsk forum. Lærer
Katerina Rønneberg var veldig bestemt på at språket
ikke er vanskelig. Som alt annet finnes det heller ikke
her noen lettvinte løsninger.
Det må leses,
pugges(minst 5minutter hver dag) høres og snakkes.
Men Katrina tar i bruk alle de undervisningsmetoder
som finnes og bruker læreboken Czech step by step.
Hun har stor evne til å motivere til arbeid og belønne
den minste framgang.

I det tsjekkiske språk er intet gratis. Det er nesten
ingen ord som ligner på noe jeg har hørt før.
Alfabetet er en egen utfordring, å få tungen til å
lystre de nye lydene. Norsk grammatikk måtte
repeteres for å skjønne den tsjekkiske.
Katerina gir oss også innføring i tsjekkisk kultur og
feiring av merkedager.
Kurset har en atmosfære av trygghet og sosialt
samvær som bidrar stort til læring.
Når jeg ser tilbake har vi gjennomgått mye siden
starten i fjor. Anbefaler kurset til andre som vil lære
tsjekkisk.
Přeju všem pěkné léto.
S pozdravem
Kjersti Hochlin

Zásah do černého aneb Dětský den na Ekebergu
První avízo jsme dostali uţ na Mikulášské
oslavě Česko-norského fóra – prý ţe: „taky dělají
dětský den a taky to je super, nenechte si ujít!“

Přitom uspořádat takhle příjemnou akci pro
několik desítek dětí s rodiči, a to tak, aby se děti
nabaţily a rodiče zůstali celí, vůbec není snadné!
Louka na Ekebergu je krásné a zároveň i
prostorné a bezpečné místo, počasí bylo svěţí a
slunečné, účast hojná. Především ale byli moc milí
pořadatelé. Edita děti vítala a rozdávala kartičky
se seznamem úkolů, kde bylo kaţdé stanoviště
označené postavičkou z Večerníčků. Kdo oběhal
všechny, získal cenu, která byla dokonce částečně
sladká (z čehoţ je patrné, ţe organizátoři ještě
nejsou 100% po-noření).
Takţe se skákalo v pytli, běhal se slalom
s míčem, lovily se rybičky, zpívalo se, malovalo,
vyprávěly se pohádky a dokonce i vrhaly šipky.
Nějaká ta slza zhrzenosti nejspíš někde ukápla,
nějaké to zatvrzelé zamrznutí na startu se taky
určitě odehrálo, ale pořadatelé byli tak vlídní a
nebesky trpěliví, ţe mezi účastníky rozhodně
převládaly hrdé úsměvy a radostné nadskakování.

Na startu dostali všichni účastníci úkolovou kartu.
Autor fota: Erika Gemelová

Tak jsme si nenechali ujít, v neděli 5. června jsme
vyrazili na louku na Ekebergu a nelitovali jsme.

Na stanovištích děti rády ukázaly
dovednosti . Autor fota Tibor Mészáros

své pěvecké
A jinde zase předvedly pohybovou zdatnost. Autor fota
Tibor Mészáros
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Gril byl dostatečně velký a včasně naţhavený,
takţe nikdo hladově nepodupával, a dětské víření
pozvolna přešlo ve společenské shlukování
a posedávání na dekách. Nejčastější věta myslím
zněla: „Takţe domluveno, příští víkend nebo
poslední červnový nebo přinejhorším hned, jak se
vrátíme z dovolené, se určitě uvidíme!“

Já si říkám, jestli by se mezi dětský den a
Mikulášskou nevešlo třeba svatováclavské setkání
s dětmi, kdyţ to tomu Fóru tak pěkně jde... :-)
S díky,
Lucie + Matouš, Šimon a Ester Kellnerovi

Oslo, 3.června 2011
Tsjekkisk-Norsk Forum,
c/o Edita Daulová, Formerveien 4, 0684 Oslo
Vážení přátelé,
Prosíme o laskavé zprostředkování následujícího oznámení o nadaci Solgløtt:
Nadace Solgløtt – jak lze ziskat podporu pro projekty k vzájemnému
poznávání a rozvíjení přátelských styků mezi Nory, Čechy a Slováky.
Po mnohaleté činnosti zasvěcené dětem československého exilu, a po následujícím prodeji nemovitosti ve
Storsandu, vstupuje nadace Solgløtt do dalšího období své existence. Tentokrát je středem zájmu nadace
činnost, která poslouţí k prohloubení vzájemného poznáni Norů na jedné straně a Čechů a Slováků na straně
druhé. Rozhodnutí podporovat snahy o sblíţení těchto národů a přispět tak k rozvoji jejich přátelských styků je
přirozenou reakcí na změněné poměry po pádu komunismu. Zodpovědně a smysluplně spravovat kapitál
získaný prodejem ve Storsandu je nyní hlavní činností nadace. Výnosy z této činnosti budou přidělovány
formou grantů na realizaci projektů, o jejichţ podporu lze nadaci Solgløtt ţádat.
Nadace Solgløtt spadá pod norský zákon o nadacích (Stiftelsesloven), spravovaný institucí Lotteri-og
Stiftelsestilsynet, která dohlíţí, aby vše proběhlo podle platných předpisů.
V příloze zasiláme popis, jak lze o granty na podporu projektů ţádat, formulář ţádosti a formulář pro
závěrečnou zprávu po ukončení projektu. Dokumenty jsou rovněţ k nalezení na naší vícejazyčné webové
stránce www.stiftelsensolglott.no, kde jsou k disposici i další informace o nadaci.
O granty lze ţádat průběţně celý rok, budou projednávany čtvrtletně. Jak norská, tak česká a slovenská
strana mohou být vedoucím projektu a ţadatelem.
Pro rok 2011 je rámec prostředků, které jsou k disposici, 120 000 NOK.
S pozdravem
Za Stiftelse Solgløtt
(sign)
Eva R. Karal
Předsedkyně správní rady

(sign)
Karel Babcicky
člen správní rady
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Tsjekkisk-Norsk Forum: Årsmøte 2011
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For Årsberetning for TNF 2010 se eget ark vedlagt dette nummeret..

Resultat og balanse 2010
Vedlegg 2 til møtereferat fra årsmøte i TNF 2011
RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2010
INNTEKTER
Medlemskontingent
Bidrag/gave fra MZV CR
St. Nicolas feiring
Tsjekkisk kurs
Annen inntekt
Sum inntekter
KOSTNADER
Administrasjonskostnader
Medlemsblad Forum Nr. 67,
68*
St. Nicolas feiring
Tsjekkisk kurs
Barnas dag
Sum kostnader

BALANSE pr. 31.12.2010

(NOK)
Eiendeler

18 550,00
11 546,00
6 235,00
27 660,00
490,81
64 481,81

Saldo bank
Kasse
Årets overskudd
Annen
egenkapital
(akkumulert resultat
fra forrige år i løpet
av TNFs drift)
SUM (NOK)

1 253,00
11 039,00
4 229,40
33 522,51
1 721,30
51 765,21

87 962,05
10 242,50
12 716,60
85 487,95
(NOK)
98 204,55

12 716,60
Edita Daulova
10.2.2011

Budsjett 2011
Vedlegg 3 til møtereferat fra årsmøte i TNF 2011
Inntekter
Medlemskontingent
Bidrag fra ambasade
Mikulasska
Tsjekkisk kurs
Annen inntekt

17 500,00
10 900,00
6 000,00
35 000,00
100,00

SUM

69 500,00

98 204,55

TNFs regnskap viser et totalt overskudd på kr. 12
716,69.
Saldo i banken pr. 31.12.2010 stemmer med
årsoppgave fra Nordea bank.

* Kostnader av medlemsblad nr. 69 vil bli bokført i
2011.

Resultat = overskudd

Gjeld og
egenkapital

Utgifter
Medlemsblad
19 000,00
webhotel
2 800,00
Mikulasska
5 700,00
Tsjekkisk kurs
35 000,00
Barnas dag
2 500,00
Andre aktiviteter og adm.kost. 4 500,00
SUM
69 500,00
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Letní letový řád ČSA
01JUL – 31AUG

Oslo – Praha
OK449
Ok447

12..5..
1..45.7

07:55
16:35

09:55
18:35

Praha – Oslo
Ok446
Ok448

1..4567
1..4..7

13:00
20:00

15:00
22:00

Rezervujte prosim na našich stránkách www.czechairlines.com

Cena letenky již od 900,-NOK t/r
Rezervovat letenky můžete také v českém jazyce v kanceláři ČSA Oslo

Nástup cesty možný ze 14 norských destinací
ČSA kancelář v Oslo: +47 47 47 51 51
Call Centre 24 h denně: +47 23 16 27 31
Staňte se členy našeho věrnostniho programu OK Plus, www.ok-plus.com
ISSN 0803-7213.
Dette er et tidskrift for TSJEKKISK-NORSK FORUM, Org.nr.: 986 696 202, www.cz-forum.no .
Ansvarlig for dette nummer var Liba Janakova og Alena Bartonova (teknisk)
Redaksjon:c/o Liba Janáková, Rødtvetvn 18C, 0955 Oslo, libusjanak@hotmail.com Tel.: +47 2216 7475
Foreningens adresse: TNF, c/o Edita Daulova, Frognerseterveien 42K, 0776 Oslo
Medlemskontingent: individuell hovedmedlem kr. 250,-, familiemedlemskap kr. 300,-, senior kr. 150,Konto nr.: 6241.06.04650
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