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Milí přátelé!
Je za námi dalších pár měsíců od minulého vydání
našeho občasníku. A já si zase lámu hlavu nad tím, co
do úvodníku napsat. Pokoušela jsem se tuto čest
přehodit na někoho jiného, ale bezvýsledně. Buď si
nikdo nechce hlavu lámat, nebo jsem se ptala těch
nesprávných osob. Máme prostě uspěchanou dobu a i
přes všemožné vynálezy usnadňující život mají lidé
čím dál méně času. Natož aby si sedli, zamysleli se a
něco zplodili. Ale já myslím, že je dobré udělat si čas
na takovýto moment a na chvíli se zastavit. Takže
nakonec jsem ráda, že se s vámi mohu podělit o
některé své myšlenky. Nemyslete si, není to jen tak.
Napsat se něco musí, nejlépe něco chytlavého a
zajímavého. Vždy se mi vybaví jako bezpečné téma
počasí, ale to je trochu nuda a navíc musí člověk
počítat s jistým časovým zpožděním, které nastane od
doby napsání do doby rozeslání. Já se teď například
rozplývám nad zážitky ze zimních prázdnin a už

vidím, že když si toto budete číst, nebude po sněhu ani
památky a budou vykukovat první kytky. Ale kdo ví,
nejsem meteorolog a navíc i ti se někdy spletou, jak
všichni víme. Když už jsem ale zmínila prázdniny
nebo-li dovolenou, je zajímavé, jak se dá prožít. Někdo
se nervuje před ní vyčerpávajícími přípravami a
všemožnými scénaři ve snaze připravit se na vše. Jiní
zase neplánují nic a celou dobu improvizují. Někdo se
stresuje před dovolenou, někdo v jejím průběhu a
někdo se dokonce sesype až po ní. Je totiž všeobecně
známo, že dovolená (zvláště rodinná) je docela
náročná disciplína. Takže nezapomínejme, že
dovolenou lze nejen přežít, ale i si ji užít. A než se na
nějakou dostanete, tak si v klidu vychutnejte zprávy
z našich akcí a příspěvky našich čtenářů. Toto vydání
je rozmanité a tak vám přeji hezké počtení!
Edita Daulová
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Stiftelsen
S
Solgløtt kan
k i 20122 bevilge tilsammeen NOK 120 000.
Vi
V har oppddatert våre websider og vil vise til
www
w.stiftelsensoolglott.no, hvor
h
det err lett å fin
nne
informasjon om hvordan maan skal søkee om midler til
vante prosjeekter. Der finnes
f
det hvem
h
som er
relev
bereettiget til å søøke, vedtekteer som angirr hva er form
mål
med
d stiftelsen ogg dens bevilggninger, hvaa søknader skkal
inneeholde etc.
Vi
V vil igjen nnevne at det anses
a
som enn fordel om det
d
er samfinansieri
s
ing med andre organisaasjoner slik at
prossjektene kan bli større, og kan værre synlige soom
samarbeid som kan
k bidra till gjensidigheet og forståellse
i
våree 3 nasjoner imellom.
Stiftelsen
S
Soolgløtt har budsjettert med å kunnne
beviilge tilsammeen NOK 1200 000,- i 20122.
Vi
V forventer mange godee søknader i løpet av årret,
og vår
v ambisjonn er å gjøre resultater avv de aktivitetter
som
m stiftelsen støøtter kjent.

Årets førstte bevilgningg for 2012 gikk
g
igjen till den
m støtter opp under opplæ
æring
tsjjekkiske barnehagen som
avv barn som bor
b i Oslo, i tsjekkisk
t
språåk og kultur.
EN
N HJERTEL
LIG TAKK TIL KARE
EL BABCIC
CKY,
soom er stiftellsens Zuckeerberg og haar brukt utaallige
tim
mer av sin frritid til å lagee våre utmerkkede webbsider!
Med vennllig hilsen
For styre i Stiftelsen Soolgløtt
Eva R. Karral
Styreleder

Me
ezinárodní koordinačn
ní výbor
zahraničn
ních Čechů, o.s.
Mezinárodní
M
í koordinačníí výbor zahraaničních Čecchů ve spoluppráci s Minissterstvem zahhraničí ČR, S
Senátem,
Národním muzeem
m
a Českým rozhlasem vás zve na

kon
nferencii Krajané a problém generac
g
cí
Konference
K
se uskutečční 26.-28. září 2012 v Praze. Jak
J název napovídá,
n
buudeme diskuutovat o
prob
blémech stříddání generací v krajanskýých komunitách a o tom, jak tyto prooblémy řešitt. První dva dny
d bude
prob
bíhat jednáníí a diskuse v nové budovvě Národníhho muzea v Praze,
P
28. zááří pro vás připravujeme
p
e kulturní
prog
gram. Předběěžný program
m, který budde dále upřessňován, najdeete na www..zahranicniceesi.com Zárroveň vás
prossíme, abyste informaci o konferenci rozšířili
r
ve svvém okolí.
p
em
mailem info@
@zahranicniicesi.com neb
bo písemně na
n adrese
Registrace byla zahájena, úččast můžete potvrzovat
KVZČ, K Zahhrádkám 12889, 15500 Praha
P
5, Česká republikaa. Letošní koonference buude probíhatt v rámci
MK
širšíích oslav Dnne české stáátnosti, kterýý bude věnovván Čechům
m v zahraniččí. Oslavy vy
yvrcholí slavvnostním
večeerem v Nároodním divaddle, kterého se
s budete moci
m
zúčastniit 28. září ve
v 20 hodin večer. Těším
me se na
shledanou v záříí v Praze.
M
Za MKVZČ
Ája
Á Vrzáňováá-Steindler
Miroslav
M
Kruupička
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Což takhle dát si dotazníček?
Pracuješ nebo studuješ ?
Pracovně (8)
studijně (2)
práci hledá (2)
mateřská dovolená (1)

Při únorovém setkání v Asylet se krajané mimo jiné
pobavili i tímto minidotazníkem.
Však je to o nás KRAJANECH a tak si možná
někteří ze čtenářů ještě zodpoví otázky sami.
Neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď...

Daří se ti tady?
Většinou ano. Začátky jsou všude těžké.

Z 13-ti přítomných dobrovolně odpověděli všichni
na tyto otázky:

Co se ti tady v Norsku líbí?
Příroda, pohoda, no stress, sousedka, dobré
vychování, mentalita domorodců, rodina, možnost
integrovat se, svoboda slova…

Jsi poprvé na setkání v Asyletu?
Ano (7)
Ne (5)

A co se ti tady v Norsku nelíbí?
Drahý alkohol, ceny za jídlo a bydlení, vysoké
daně, byrokracie,
problém sehnat práci,
přistěhovalci z východu a non-EU, dlouhá zima,
tma, opilí a přetvařující se domorodci, a není tu
smažený sýr!

Jak jsi se o této akci dozvěděl/a ?
Přes TNF web stránky nebo Facebook (6)
od přátel (7)
Jak dlouho jsi v Norsku?
Nejkratší pobyt: týden!
Nejdelší pobyt: celou věčnost!

Chceš tu zůstat nebo plánuješ vrátit se domů?
Doma je tam kde jsem (2)
chci zůstat (5)
zůstat do důchodu (1)
zatím nevím (5).

Žiješ v Oslo nebo v jiném norském městě?
Většina žije v Oslo nebo Baerum
ostatní: Jessheim (1), Jevnaker (1)

Připravil a zpracoval ”kuchtík”

Team Building aneb jak se baví Norové
Začalo to nevyužitým ”budsjett”-em a ”vinlotteri”.
Kromě osmi flašek kvalitního vína a iPodu nás čekal
ještě ”curling” a večeře se třemi chody. Od počateční
skepse a kroucení hlavou nad tím, co si to ten náš šéf
na nás zase vymyslel, se přešlo k dennodenním
diskuzím a nováčkovskému nadšení. Těšili jsme se jak
malé děti. Musím upozornit, že polovina našeho
oddělení je důchodového věku, což ale na elánu
neubíralo. Slyšela jsem, že Norové jsou mistři v
curlingu, a tak jsem se ani nedivila, že někteří opravdu
jako mistři hráli, i když poprvé.

(v hale bylo kolem 5o C), druhé bylo už o poznáni
lepší, ve třetím jsme už byli machři. Po pěti kolech
zaníceného hraní a řvaní ”kost, kost, kost!” bychom si
ani nevšimli, že už nám zbývá posledních 20 minut. A
v těch šlo o všechno. Drhli jsme košťatama jako o
závod, povzbuzovali se navzájem, hulákali přes celou
halu taktické manévry. Prostě byl to ten správný team
building. Vitězové s košťatama v ruce se po horečném
objímaní postavili za své hrací kameny a se šťastnými
úsměvy zapózovali do kamery. Odměna nás neminula.
Jägermeister!

Po příjezdu do ”Bygdøy Curling Club” následovala
dlouhá a nudná přednáška místního club “coache” o
samotném sportu a hracích taktikách, z které si nikdo
nic nepamatoval, až teda na jednu věc, a to že v hale
jsou 40 let staré závěsy. Pak jsme se konečně mohli
nazout do bot se speciální podrážkou, chopit se košťat
a hurá na led. Po krátkém zopakování pravidel a
rozdělení do 4 týmů po 5 hráčích jsme s velkými
obavami začli. První kolo bylo rozehrávací a na zahřátí

Pak už jen rychlý ”makeover” v pidimidi šatnách,
šup do taxíku a hurá do města na večeři. Všem
vyhladovělým hráčům moc chutnalo a my mohli dát
palce nahoru a říct šéfovi:
”Tak tohle se ti opravdu povedlo!”
kuchtík
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Kurz
K
česk
kého jazyk
ka
17.
1 listopaduu loňského rooku se sešloo 7 statečnýcch,
kteříí si přáli opprášit či rozzšířit své znnalosti češtin
ny.
Začaal další kurzz českého jazzyka pro dosspělé, tentokrrát
poprrvé pod mým
m vedením.
Kurz
K
pokraččuje i v tom
mto roce a doufejme,
d
žee i
v těcch budoucích. V průběhhu jeho trvánní se základdna
stud
dentů rozrostla a tak jsme mohli lépe vyhovvět
potřebám studenntů a nyní máme
m
dokoncce dvě úrovnně,
začáátečníky a pookročilé. Ob
bě skupiny see schází kažždé
pond
dělí mezi ššestou a dev
vátou hodinnou večerní v
Solb
bærtorvet bbarnehage na
n Majorstuuen. Studen
nti
pron
nikají do krrás i zapek
klitostí českkého jazyka a
osvo
ojují si záklaadní gramatiické jevy, sllovní zásobu
u a
spráávnou výslovnost. Přesttože skupinna začátečníků
ještěě ani neodhhalila největtší úskalí našeho
n
jazykka,
pády
y, dokáže jiiž každý čleen říct něco o sobě a své
s
rodině, popsat, cco se kde vyyskytuje, říct kolik je hoddin
m
další. Naproti tom
mu skupina pokročilých
p
a mnohé
už
zvláádá základní konverzaci s různorodým
mi tématy, zná
z
všecchny časy a úúspěšně zápaasí i s pády.
Doufejme,
D
žee těch, kteříí by se rádii učili češtinně,
ještěě přibude.

H
Halvor,
Knut W. a Henrik diskutují o domácím
d
úkoolu.

text a fotografie Dana
D
Dužekoová
Marte,
M
která navštěvuje kurz čestinny pro dospěělé
posllala následujíící příspěvekk:
Studuju
S
češtiinu druhým rokem. Je těžká,
t
ale taaky
zajím
mavá a vtipnná. Ráda se učim jazykyy a chci mluvit
českky protože m
můj manžel je
j čech. Ráda chodím do
kurzzu, jsou tam ffajnový lidi.
Marrte

Sttudenti a sllečna učitellka (zleva): Knut J., Sofie,
S
Kj
Kjersti,
Dana,, Henrik a Knut
Kn W.

Soofie a Knut J.
J při výuce

Kjersti
K
kreslíí podle instruukcí město, sttudenti se uččí
říkat:
ř
kostel jje vpravo, řeeka je uprostřřed atd.
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Ohlédnutí za alternativními Vánocemi
V létě jsme se s manželem přesunuli z Brna do
Oslo, pustili se do rekonstrukce kuchyně a už v té době
jsme uvažovali, kde budeme letos na Vánoce. V
posledních letech jsme strávili Vánoce u mé rodiny v
Mikulově nebo u Davidovy v Larviku, a tak jsme se na
Vánoce 2011 přihlásili na Alternativ Jul, tedy
alternativní Vánoce v Kongresssenter Folkets Hus na
Youngstorget v Oslo. Těšila jsem se na novou
zkušenost a zároveň si uvědomovala, že to může být
náročné.

bylo ze začátku požehnaně a spolupráce v týmu
probíhala úžasně, jako bychom se už léta znali. K
večeru se situace uklidnila, a tak jsme měli čas si
povídat. Bavili jsme se o tom, proč kdo dělá tuto
službu. Důvody byly nejrůznější: „protože už jsem
neviděl smysl v trávení Vánoc v přejídání a u
televize“, „protože už jsem nechtěla doma sloužit těm,
kteří mají všechno a v přemíře“, „protože tady můžu
sloužit těm, kteří to skutečně potřebují a mám z toho
radost“, „protože jsem u rozhovorů s bezdomovci
zjistil, že jsou to úplně stejní lidé jako já a máme
podobné problémy“. Společná služba a snaha připravit
krásné Vánoce těm druhým nás všechny sblížila, byli
jsme otevření jeden k druhému. Měla jsem radost z
výborné spolupráce a z toho, jak to dobře fungovalo.
Když se schylovalo k večeru, měla jsem velmi
slavnostní náladu, všichni se usmívali a přáli si „god
jul“. Když byl čas, šla jsem se podívat do sálu. U stolů
bylo 600 židlí a neviděla jsem žádnou prázdnou. Lidé
chodili kolem stromku, cizí i ti, kteří se znali, se drželi
za ruce a zpívali koledy. Byly Vánoce. Všichni dostali
slavnostní teplý pokrm, zpívali, poslouchali básně,
vánoční příběhy a byli si blízko. Jakoby se svět na
chvíli zastavil v radosti. Jakoby na chvíli zmizela
nouze a soužení. Jakoby nikdo nebyl sám. Uvědomila
jsem si, že toto jsou opravdové Vánoce – ve sdílení,
otevřenosti a blízkosti. Uvědomila jsem si, že všem
nám se dnes narodil Spasitel a nedělá mezi námi
rozdíly.

Alternativ jul znamená otevřené dveře pro každého,
kdo neslaví Vánoce v rodinném kruhu, kdo nemá s
kým trávit svátky, kdo je osamělý, nemá domov,
peníze nebo zkrátka kdo chce přijít a být na Štědrý den
s druhými. Poprvé se konaly před 43 lety v Jacobskirke
v Oslo, v průběhu let se staly pravidelnou záležitostí a
přesunuly se do větších lokalit, v posledních letech do
Folkets Hus. Mnozí z Vás jistě viděli ve zprávách
muže s páskou přes oko – organizátora Henninga
Holstada, jak vypráví, kolik účastníků letos na
alternativní Vánoce přišlo a jak je lidé společně prožili.
Aby toto vše mohlo fungovat, je potřeba mnoho
dárců a dobrovolníků, kteří se včas zapíší do služeb.
Ty jsou na webu http://www.alternativjul.no/
rozdělené do několika týmů: registrace a šatna,
rozhovory s hosty v sále, zvaní hostů z ulic, příprava
teplých pokrmů, příprava studených jídel, obsluha a
servírování, balení a rozdávání dárků neboli být za
julenisse, noční směny, první pomoc, úklid. Přiznám
se, že jsem se necítila silně na intervenci v sále nebo na
ulicích a zapsala jsem se do služeb v kuchyni, David se
přihlásil na registraci, zajištění bezpečnosti a zvaní
hostů.

Dvakrát jsem se v průběhu dne snažila najít Davida,
ale v množství lidí se mi to nepodařilo. Až cestou
domů mi vyprávěl, jak prožil službu on. Byl u
registrace a v šatně věšel hostům kabáty a bundy.
Různé kabáty a bundy. A také spoustu věcí, které s
sebou tito lidé vláčejí – batohy s dokumenty z celého
života, pneumatiky z jízdních kol, asi metr vysokou
vyřezávanou plastiku tygra. Během prvního dne
zaregistrovali na 900 hostů, ale přesný přehled nebylo
možné získat – lidé přicházeli a odcházeli s jídlem,
vraceli se, nosili další věci. Jednoho hosta se zeptal,
zda má bundu, kterou si chce nechat v šatně. Na to
reagoval: „Máme mít bundu? Tak moment.“ Vyšel ven
a vrátil se asi za 15 minut a v šatně si nechal pověsil tři
bundy. Neuvěřitelné. U registrace mohli hosté také
dostat oblečení z Fretexu od Armády spásy. Ze začátku
bylo pro Davida těžké někomu říct: vezměte si toto, vy
potřebujete nové oblečení nebo vyhodnotit, kdo to
potřebuje nevíce. Hosté taky mohli dostat spacák a
přenocovat zde, tuto možnost první den využilo asi 70
lidí. Jídlo se podávalo nepřetržitě, nebyly žádné pauzy
mezi obědem a večeří a tím kleslo užívání drog.

Každá směna začíná schůzkou týmu a rozdělením
úkolů, které si každý vybírá. Na Štědrý den se nás
sešlo 150 dobrovolníků a jakmile jsme se pustili do
práce, nastal opravdový kolotoč. Byla jsem v kuchyni s
dalšími 6 dobrovolníky – 5 Nory a 1 Američankou,
připravovali jsme chlebíčky, mísy se zeleninou, sýry,
ovocem...kreativitě se meze nekladly a lednice byly
plné vybraných pochoutek. Pamatuju si, že jsem nesla
hotové tácy krátce před 16.00, kdy se dům oficiálně
otevíral hostům, v sále ještě navěšovali poslední
ozdoby, prostírali stoly a když jsem šla s dalším jídlem
zhruba půl hodiny po otevření, sál byl doslova plný
lidí. Dlouho se těšili na tento den, čekali venku, a tak
není divu, že tým u servírování měl ze začátku hodně
co dělat.
Hosté byli nejvíce postarší muži, Norové stejně
jako přistěhovalci, hned na první pohled lidé se
závislostí na alkoholu, drogách, lidé z ulic, ale
především – zvláště po prvním nasycení – lidé s
úsměvem na tváři a s vděčností za tyto hody. Práce

Když jsme přišli další den na odpoledne, bylo to
pro mě jako se vrátit do mé známé kuchyně. Pracovní
tým se téměř zcela obměnil, bylo zde dost rodin s
dospívajícími dětmi, také více přistěhovalců, kteří
5

a děkovali, mnozí zářili a říkali, že už teď se těší na
další Vánoce. Následoval velký úklid, třídění a balení,
zbyla spousta jídla a to mi připomnělo, že někdo říkal,
že je tady, protože nechtěl trávit Vánoce doma v
přemíře, přebytku. Tak tady ta přemíra byla taky, jen
se přesunula k těm, kteří to skutečně potřebují.

přišli pomoct. Byla jsem ohromena 14-ti letým
chlapcem, který nám celý večer pomáhal v kuchyni a
obsluhoval průmyslové myčky. Zase jsme si vykládali
v kuchyni a já jsem připravovala oblíbené mísy s
plátky uzeného lososa a míchanýma vajíčkama. Dnes
jsem to počítala, za večer jsem připravila obložené
mísy z 25 kg lososa. Losos byl neuvěřitelně
„populární“ jak říkali Norové, a když jsem mluvila s
jedním mužem, který neměl zuby, pochopila jsem, že
jíst vánoční ribbe je pro mnohé problém. Už jsem se
nesnažila najít Davida a zjistit, co dnes dělá on, ale
když jsem uslyšela, že se pouští vánoční písně Oslo
Gospel Choir, poznala jsem, že sedí u mixážního pultu
a dnes se stará o zvuk – a bylo to tak.

Odpočinuli jsme si, přišel nový rok a já jsem jela do
práce. Na Nationaltheatret jsem přestupovala na metro
na univerzitu, když tu mě někdo pozdravil. Na zemi
seděl muž, který byl na Alternativních Vánocích a
poznal mne. Měl u sebe krabice od julemarsipan se
zásobami, které jsem poznala, a také několik dek.
Začal nový rok a já jsem byla ještě plna dojmů a
nových zkušeností z roku minulého – z Vánoc, které si
říkají alternativní, přitom jejich podstata - sdílení
radosti, jídla a darů – by neměla být nic alternativního,
ale to, čím by Vánoce skutečně měly být.

Na alternativní Vánoce 2011 přišlo rekordních 2350
hostů. Byli mezi nimi i matky s dětmi, které si
nemohly pro své děti dovolit tak dobré jídlo, postarší
muži, kteří neměli rodinu a spousta lidí z ulice. Ideální
by bylo, kdyby nikdo nepřišel, protože nikdo není
osamělý a nikomu nic neschází. To ale není svět, ve
kterém žijeme. Hosté odcházeli, usmívali se, děkovali

Lenka Sommerseth

Návrat do Česka
jsme se nedostali dříve. Vždyť ve střední Evropě je
v porovnání s Norskem vše tak blízko – Budapešť,
Vídeň, Alpy! V hospodě si dáme dobré točené a ráno
si koupíme vypečené rohlíky k snídani a k obědu zase
kus čerstvého masa u místního řezníka. Nebudeme se
stresovat při každém zaparkování auta, abychom ani o
minutu nepřetáhli zaplacený čas a krokovat
pětimetrovou vzdálenost od křižovatky a přechodu.
Příjemnou změnou bude i starostlivá česká pečlivá
lékařská péče, která nebere nic na lehkou váhu. A co
dál? Bohužel s výčtem pozitiv spojených s návratem
začínám být u konce a napadá mě jen to, co nám bude
chybět či vadit.
Dech beroucí norská příroda, rozlehlost,
liduprázdnost, hory, čistá voda, vzduch, moře.
Upravené běžecké stopy pár minut autem od bytu.
Poklidné tempo zdejšího života. Na přechodu se budu
muset pořadně rozhlédnout a nepočítat automaticky
s tím, že řidič mě sice vidí, ale rozhodně nemá
v úmyslu mi dát přednost. Budeme ještě umět jezdit
130km/hod? Dokážu se nerozčílit, když mě v této
rychlosti začne zezadu problikávat závodník, který má
na tachometru rychlost o několik desítek km/hod
vyšší? Když protijedoucí auto začne předjíždět a
spoléhá, že mu uhnu na krajnici? Českou TV si snad
raději ani nepořídíme, protože na ni stejně nemáme čas
a rozčiluje mě, že se vše leckdy dost nepovedeně
dabuje a tlumočí. Takhle se ty jazyky nikdy
nenaučíme.
Zvykneme si, že za věci běžné spotřeby utratíme
v poměru k českému platu mnohem více? Benzín
téměř za 40 CZK? O cenách oblečení a elektroniky
nemluvě. Prý, že je v Norsku draho. Je, ale jen pro

Po šesti letech pobytu v Norsku a dvou zde
narozených dětech jsme se rozhodli přestěhovat se zpět
do Česka. Norští přátelé a známí nad tím kroutí
hlavou. Cože?! Vy se chcete stěhovat pryč z Norska?!
Někteří čeští přátelé jakbysmet, ba dokonce i rodina
občas sarkasticky prohodí, že se do toho českého
marasmu raději vracet nemáme.
Což o to, v Oslo se nám líbí, užíváme si blízkých
zasněžených kopců a v létě, když teplota vystoupala
nad 20°C, jsme byli pět dní za sebou na pláži. Na jaře a
na podzim vyrážíme obtěžkáni dvěma dětmi na kola.
Jen ty výlety nejsou již tak dlouhé a my jsme po nich
více unavení. Pulzující život hlavního města nás
bohužel již asi tak čtyři roky nechává chladnými,
protože i když by nám děti večer někdo pohlídal, tak
okolo jedenácté hodiny, kdy se to v klubech a barech
rozjíždí, se nám již klíží oči a děti ráno v šest
nezajímá, že máma s tátou se byli večer bavit. Tak
snad nebude přechod z hlavního města na český
venkov tak bolestný.
S návratem do vlasti se pojí spousta pozitiv, ale
také mnoho věcí, na které si budeme muset v Česku
zvyknout nebo se je pokusit změnit.
Především se konečně stěhujeme do vlastního a
prostorného bydlení a prarodiče děti uvidí častěji i
jinak než jen na obrazovce prostřednictvím Skype.
Možná nám je občas i na víkend pohlídají a my si po
letech trochu přispíme. Těším se na české kamarády a
na to, že se po letech budu moci ve společnosti plně
začlenit do hovoru, budu vyřčenému rozumět a nebudu
muset žádat mluvčí, aby mi to zopakovali, pokud
možno pomaleji a ne v nářečí. Konečně si projedeme
všechny půvabné české, moravské a jiné kouty, kam
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nce. Češi jssou zvyklí, že náklady na život jsou
cizin
vyššší, s kupní síílou toho mooc nadělat nejde,
n
ale co ta
kvallita, kterou v Česku obchhody nabízí! Za běžné ceny
lze dostat často jen zboží omezené
o
kvality, a pokkud
j
chcee člověk něcoo opravdovéého a kvalitníího, budí to již
zdán
ní luxusu a jje třeba sáhn
nout podstatnně hlouběji do
peněěženky než lleckde jinde v Evropě. Dle
D posledníích
zprááv z médií se ale již českáá veřejnost začíná o kvaliitu
a ceeny zajímat a veřejná debata
d
je v plném
p
proud
du.
Argu
ument, že výýchodní Evroopa má jiné preference, by
nem
měl obstát a celosvětovvé značky by měly mít
m
kvallitativně srovvnatelné proddukty v zápaadní i východdní
Evro
opě. Mnoho Čechů jezddí na nákupyy do Německka,
kde nakoupí leevněji a kvaalitněji než doma. Český
n
si vše
v
spottřebitel musíí získat sebeevědomí a nenechat

s řekne, alle obtížněji docílí. Nicm
méně
líbbit. Lehce se
věěřím, že je to
t s Českem
m na dobré cestě, a přisp
pívají
k tomu i mladdí lidé, kteří se po pobyttu v zahraniččí, ať
jižž studijním nebo pracovním, vraccí domů a vidí
čeeskou realituu jinýma očim
ma a mají chuť
c
se do věcí a
snnad časem i do
d politiky akktivně vložitt..
Mám předd sebou tedyy poslední zzimu, jaro a léto
v Norsku. Bude mi too tu chybbět. Každoddenní
marce,
prrocházky vee Frogner paarku, víkenddy v Nordm
loosos k oběduu alespoň jednou
j
za týden, upraavené
doomy, oknaa bez zácclon. A hlavně spo
ousta
syympatických lidí, Čech
hů i Norů, které jsme zde
pooznali.
K
Kateřina
Staššková

1 víkkend + 2 vollejbalové záppasy = 1300kkm zimním Norskem
N

Volejbal
V
p
po Norsku
u
Je
J pátek po obědě,
o
a já čekám
č
na Kjetila, který mě
m
vezee na zápas ddo Førde. Kjetil
K
je náš trenér, bývaalý
vrch
holový volejbbalista a proffesionální footbalista. Dnees,
ve svých třicetti letech po
o úrazu ram
mene, již jen
nstruktor heelikoptérového
proffesionální kláávesista a in
létán
ní. Aby nejeel do Førde jen jako trenér, domluvill si
vysttoupení v hottelu Rica, kd
de nám zárovveň usmlouvval
ubyttování a myy si můžemee užít luxusu oproti jinndy
přen
nocování ve spacáku. Když
K
říkám my, mám na
myssli celé družžstvo, kteréé se ovšem v tuto dobu
nach
hází roztrouššeno po celém Oslo, v přednáškový
p
ých
sálecch (jak se na
n studentskký klub slušíí a patří) čii v
prácci. Spoluhrááči jedou dalšími
d
vozzy o hodin
nu,
resp
pektive tři hhodiny pozdději. Ty do Førde doraazí

ně kvůli záccpě až po půlnoci. My
M to
prravděpodobn
zkkusíme zvláddnout do devváté večer.
Jeeden přejezd přes hory jee zavřený, osstatní dva se jezdí
j
zaa pluhem. Zk
kusíme jet přes Hemsedaal, kde je naaděje,
žee se počasí umoudří
u
a my
m na pluh nebudeme
n
muset
m
čeekat. Taktikaa nám vychhází, po čtyřřech hodinácch se
poočasí zlepšillo a kolonn
nekjøring byyl zrušen. Máme
M
šttěstí poté i na
n trajekt, kde
k nemusím
me čekat. Paak už
zbbývá jen sto kilometrů do Førde, cožž na sněhu a ledu
zaabere dvě hodiny. Co si pamatuji, takk v ČR jsme měli
dvvojzápasy o víkendu takké, ale zabrallo to kolem osmi
hoodin i s pau
uzou na pivo. Tady tři dnny. V neděli totiž
hrrajeme v Bøø. V týmu máme
m
18 hrááčů, což je fajn,
prrotože je stej
ejně i tak prob
blém sehnatt kolem deseti
7

v Førde
3:1 ve

3::1 v Bø

h
se obččas
lidí na zápasy mimo Osllo. Mladí hráči
mlouvají. Muusejí třeba tennto víkend hhlídat psa nebo
vym
koup
pili drahý dárek slečnně k vánoccům, tudíž si
nem
mohou zaplatit nocleh a jídlo
j
na cesttě. Jak jsem se
již zmínil,
z
hráčůů na rozličn
né funkce je tady poměrrně
dostt. Já peru dresy, tudíž jssem „draktannsvarlig”, daalší
„torp
pedo” vybíírá peníze, "dommerannsvarlig" platí
rozh
hodčí (pozoor
nepodplácí!), "liseense anvarliig"
dohllíží na reggistrace a přestupy,
p
"rreiseansvarliig"
kupu
uje letenky, hhledá ubytovvání a auta. "Oppmann"
"
m
má
na starosti volejbalový svvaz a "ballaansvarlig" no
osí
de míče. D
Druhé auto do Førde dorazilo přřed
všud
půln
nocí, a tak si jdeme posleechnout jak v klubu hrajee a
zpív
vá náš trenér..
Kjetilovo
K
přředstavení zppůsobí, že se kolem nás
n
seseednou místníí dámy. Oběětujeme tedyy svobodnéh
ho,
pěkn
ného čtyřicáttníka Håkonna a pošleme ho tančit jaako
nejleepšího z nás. My ostatníí si pod dohhledem trenééra
nem
můžeme před zápasem poorušit životossprávu a jdem
me
spát ve tři hodinyy po dozněníí posledních tónů.
Ráno,
R
po boohaté snídanni, vyhrajem
me před dessíti
divááky 3:1 a jjedeme dom
mů. Trajekt jsme
j
stihli na
minu
utu, hory jsou otevřené a tak jsme za šest a půl
p
hodiiny v Oslo. Jízda
J
pěti urostlých
u
hocchů ve půjčeené
Škod
dě Octavia nedovolilaa moc velkký odpočineek,
zvlááště když jsem jako nej
ejmenší (1855cm) seděl na
tuneelu. Večer usínám tím páddem bez probblémů.

V neděli ve
v dvanáct nás
n čeká ceesta do 160
0 km
vzzdáleného Bøø.
V městečkku Bø je na volejbale jinná atmosféraa než
vččera. Je vidět , že maláá města žijíí sportem vííce a
drruhé nejvyššší soutěže si
s váží. Něcco kolem stovky
diiváků vytvořřilo příjemno
ou atmosféru, DJ volil pěkknou
huudbu, podavaačky míčů see i na protihrráče usmívajjí a o
přřestávkách pořádají
p
souttěže pro divváky. Snad jsme
jim
m nezkazili zážitek našší výhrou, alle popřáli nám i
přříjemnou cesstu domů.
V osm veččer jsme v Oslo,
O
na tacchometru je něco
koolem 1300 km, což je průměrnáá vzdálenostt při
záápasech „veenku“. Nejjvzdálenější tým byl dříve
d
z Mosjøen, ovvšem poté co
c před čtyyřmi lety skončil
v
v „1. divisjonn“ si všichnni oddechli a máme všude
B
ale to
t už
„bblízko“. Za čtrnáct dní nás čeká Bergen,
snnad bude lettecky a poleetí mladí hrááči. Já se zkkusím
vyymluvit na děti.
d
Úroveň voolejbalu v Norsku
N
je přřibližně o jednu
sooutěž nižší než
n v Česku a bohužel během posleddních
šeesti let neuustále klesáá. To se týká
t
šestkového
voolejbalu. Na druhou stranu je zde na seeveru
paaradoxně čím
m dál víc populární plážový
p
voleejbal.
Zdde se norskéé týmy pravvidelně umissťují na předdních
poozicích ve Word
W
tour a v Norském ppoháru je čím
m dál
těěžší postoupitt z kvalifikacce do hlavní soutěže.
Sportu zdaar a volejbaluu zvlášť!

Tren
nérova druháá živnost.

Snnímek družsttva, na kterém
m chybím…
Radek Do
oležal
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Karneval neeboli masoopust
Karneval
K
a nebo také masopust jak je čassto
nazý
ývaný u nás v České Reppublice.
Poprvé
P
v histtorii se pořád
dal dne 11.2. 2012 karnevval
v Čeeské školce. Děti, které docházejí
d
doo České školky
se seznamovaly
s
y s tradicem
mi, maskam
mi a učily se
básn
ničku k blížíccímu se datu
u karnevalu. Moje dvě děti
d
si vy
ybraly za coo chcou jít hned
h
na můj první dotazz «
čím byste chtělly být»? Niicole bude Hello Kitty a
K
není náročná maskaa a
Albeert krokodýlem. Hello Kitty
neděělala mi starrosti, za to ten krokodýýl nebyl lehhký
úkoll. V den karrnevalu jsem
m z Alberta udělala
u
šerifaa a
kdyžž si mohl vzít i koně, na krookodýla úpllně
zapo
omněl. Horšší to bylo s Nicole, kkterá se přřed
odch
hodem rozhhodla stát Sn
něhurkou alle i Šípkovou
Růženkou součaasně. Kde se to v těch děttech bere...
V sobotu doopoledne see otevřela školka našem
mu
karn
nevalu. Lidiččky, to Vám byla
b krása, všude
v
kolem se
hem
mžily princeezny, zvířáttka, kovbojjové, indiánni,
beru
ušky, piráti,,broučci a jestli jsem
m na někoho
zapo
oměla, pardoon, moc se omlouvám,
o
a hlava se mi
ale
m
točilla z té kráásy. Kromě nádhernýchh, veselých a
skottačivých maasek se naa každém rohu
r
usmívvali
dosp
pěláci, rodičoví. Stoly see prohýbaly jak na svattbě
samýma dobrotaama a maminky si dalyy nesmluvennou
usek a nebo dortu.
d
Na stoole
souttěž, kdo upečče lepší záku
však
k nechyběly ani tradičnní masopustnní boží mukka,
kteréé byly přímo «boží». Těsto bylo z piva a pečeené

byyly na sádlee. Ňammmm
mm. Děti si pochutnaly i na
čeeských oplatkkách a ovocii.
Petra, našše paní uččitelka a jeejí dobrovoolníci
přřipravili děttem pestrý program zzábavy. Vellkým
ússpěchem bylla přehlídka masek,
m
ale i soutěže, za které
k
děěti dostávally sladkou odměnu. Od skákán
ní s
baalónkem mezzi koleny, háázení balónkuu na plechovvky...
O
Opravdu
se prrogram povedl.
A jak to tak
t bývá, v dobré spoleečnosti ubíháá čas
ryychle a karneeval se přiblížžil ke konci.
Děti dostally malé balííčky s dobrootami a dosp
pěláci
ukklidili takzvaaný chaos. Velké
V
díky všem za pomoc,
dííky ní jsmee opustili školku
š
rychhle po ukonnčení
kaarnevalu.
V šatně, kddyž se odchházelo, vládlaa dobrá nálaada a
dookonce jsem
m zaslechla pár dětí, které plánoovaly
m
masky
na přííští karneval. Moc se všichni
v
na nový
n
roočník těšíme a doufáme, že se z něj stane pěkná česká
č
traadice v Oslu
u. Příště snadd také rodičee povolí uzduu své
faantazii a karn
neval se tím stane ještě vvíc pestrobarrevný
a zábavný. Vždyť,
V
jak čaasto se můžžeme my do
ospělí
urrvat z řetězu..
S přáním všeho
v
dobréhho a brzkéhoo jara Vám přeje
p
slunce v duši.

Spollečné foto

Taatínci s maskkami i v maskkách.

Kresslení prasečíího ocásku poslepu.

Peetra, Edita a Ivana - dobbré duše projjektu.

R
Renata
Hrzánová

9

Mikulášsk
M
ká zábava
a 2011
V prosinci looňského roku
u nám čekánní na Ježíškaa a
Julenissen opět zkrátil Mik
kuláš s čertem a andělem
m.
ůli stále roostoucímu zájmu
z
o tuuto příjemnou
Kvů
adveentní tradici mezi českýými a slovennskými krajaany
uspo
ořádaly tenntokrát Čeesko-norský a Norsk
koslov
venský spoleek Mikuláššskou zábavvu v nových a
větších prostoráách společenského sáluu ve Svensska
Marrgaretakyrkann v centru Oslo.
V sobotní poodvečer 3. prrosince se zdde sešlo na 70
dětí se svými rodiči. Prro navozeníí předvánočční
osféry jsme si všichni nejprve zazzpívali někollik
atmo
koleed a vánočnních písničeek, na klavíír doprovázeela
Petrra Krylová. Pod
P jejím veedením také předvedly děti
d
z Čeeské školky krátké „andělské“ tanečční vystoupenní.
Celý
ý večer mooderoval Vilém
V
Vankee. Čekání na
přích
hod Mikulášše zkrátilo obbčerstvení, které
k
připrav
vili

doobrovolníci z obou spoolků. Po guuláši, párcícch a
záákuscích se jen zaprášilo. Kdo měěl chuť, mohl si
vyyrobit voňavvý vánoční obrázek za pomocí šab
blon,
leepidla a růzzných druhůů koření. Když
K
se konnečně
M
Mikuáš
s andělem
a
a čertem objjevili, v sáloo to
zaašumělo a děti
d
se koleem nich zvěědavě seskuupily.
K
Každé
dítko, které řekllo Mikuláši básničku nebo
zaazpívalo, do
ostalo balíčček se slaadkostmi. Večer
V
vyyvrcholil losováním tomboly. Všeem, kteří see na
přřípravě po všech strán
nkách vydařřené Mikuláášské
záábavy podíleeli, patří velkký dík a douffáme, že Mik
kuláš
zaavítá do Osloo i příští rok.

Příp
pravy vesele…
…

… i vážně.

Text K
Kateřina Staššková
Footo David Laacina
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Před
d vystoupením
ím dětí z Českké školky.

N Mikulášskéé trio čekalaa dlouhá fronnta dětí.
Na

And
děl jak má být.

Paaci-paci - těm
m nejmenším
m bylo povoleeno pomáhatt.

Tak nám to pověěz…

Jáá vám to zazppívám!

And
děl

Č
Čert
11

Tssjekkiske Delikatesser koneečně v Osllo

Česká
Č
a sloveenská vlajka na výloze krrajana upouttá.

Vý
Výběr
jako do
oma a ceny příznivé.
sooužit svoje chuťové buňky, a jen zavítatt na
Saandakerveien
n 23, do bočční ulice kouusek od zasttávky
Toorshov trikkken 11, 12, 13. Paní Romana
R
je velmi
v
vsstřícná paní, má otevřeno
o od pondělíí do neděle, vždy
odd 12 do 18 hodin.
h
Nakou
upili jsme plnné igelitky, popili
p
čaaj a přijemněě si popovídaali. Příště přijjdeme zas!

Už
U jste slyššeli tu novvinu? Českéé a slovensské
dobrroty v Norskku!
Ne všichni
v
se ddostaneme doo své domoviny tak cassto
jako
o někteří ”ppendleři”, a tak obchůddek Tsjekkisske
Deliikatesser naa Torshov potěší
p
nejenn vlasteneckkou
dušii, ale i mlsnéé jazýčky. Komu
K
tady v Norsku chyybí
ke kávě
k
tatrankky, kávenky, hořické truubičky, neboo k
pivu
u a vínu slanné makové prreclíky, tak ted už nemussí

Textt a foto ”kuchhtík”

Vzpomen
V
e si někdoo na léto 1969?
1
V létě roku 11969, tedy jeeště krátce před
p
uzavřeníím
česk
koslovenskýcch hranic, see několik česských studenntů
vyprravilo do N
Norska, kde strávili párr měsíců jaako
zem
mědělští briggádníci. Jed
dnalo se o studentskkou
vým
měnu.
Norská
N
ambbasáda v Praaze se na nás nedávvno
obráátila s prosboou o pomoc při vyhledánní dvou z nicch.
Dův
vodem je, že jejich tehdeejší známý, na
n jehož stattku
tehd
dy pracovali, by se s nim
mi po letech opět
o
rád setkkal.
Boh
hužel, všechnno co si vybbavuje, je, žee se jednaloo o
dívk
ku jménem Jaroslava
J
Hrbbolová (příjm
mení může být
b
i jiné, podobnně znějící) a jejího kolegu
k
Josefa,
mením možnná Vacek. Obba studovali v Praze.
příjm
Statek,
S
kde pracovali se
s jmenuje Norderhus a
nach
hází se v kom
muně Gudbraandsdalen, Oppland
O
fylkke.

Rodina se jm
R
menuje stejně jako je názzev statku – tedy
N
Norderhus.
m tohle něco říká, nebo i v případě, žee víte
Pokud vám
o někom jiném, kdo tuu tehdy byl na zeměděělské
brrigádě a moohl by je teddy znát, prossím dejte zp
právu
neebo mě kontaaktujte přímo
o na babcickky@online.noo.
Dovedu si představit, jaký by to byl pro všechny
zúúčastněné zážitek, sejít see po tolika leetech!
Karel Babččický
Redakce Věsttniku se omllouvá autorovvi této výzvyy, za
R
oppomenuté zařazení
z
do minulěho čísla a přejjeme
šťťastné setkánní.

ČSA
Č
ruší linku do Oslo
Ve
V zprávách Českého roozhlasu dne 19.ledna jsm
me
zareegistrovali zpprávu o výsleedcích Českkých aeroliniíí a
jejicch plánech pro
p rok 2012
2. Kromě posílení linek do
Rusk
ka nás zaskoočila i inform
mace o zrušenní přímého leetu
Prah
ha – Oslo. Dotazem na místní
m
zastouppení ČSA náám
byloo potvrzeno, že je to bohu
užel pravda.

Posledení let ČSA bu
ude uskuteččněn 24. břřezna
20012, a po té ČSA zruší provoz
p
mezii Oslo a Prah
hou.
Podle akttuálních info
formací budde jediné přimé
p
sppojení zajišťo
ovat Norweggian Air Shutttle.
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