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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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Což takhle dát si dotazníček?
 
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... 

 
Z 13-ti přítomných dobrovolně odpověděli všichni 

na tyto otázky: 
 
Jsi poprvé na setkání v Asyletu? 
Ano (7) 
Ne (5) 
 
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! 
 
Žiješ v Oslo nebo v jiném norském městě? 
Většina žije v Oslo nebo Baerum 
ostatní: Jessheim (1), Jevnaker (1) 
 
 
 
 

 
Pracuješ  nebo studuješ ? 
Pracovně (8) 
studijně (2) 
práci hledá (2) 
mateřská dovolená (1) 
 
Daří se ti tady? 
Většinou ano. Začátky jsou všude těžké. 
 
Co se ti tady v Norsku líbí? 
Příroda, pohoda, no stress, sousedka, dobré 
vychování, mentalita domorodců, rodina, možnost 
integrovat se, svoboda slova… 
 
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! 
 
Chceš tu zůstat nebo plánuješ vrátit se domů? 
Doma je tam kde jsem (2) 
chci zůstat (5) 
zůstat do důchodu (1) 
zatím nevím (5). 
 

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. 

 
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 

(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!  

 
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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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. 

 
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. 

 
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 

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.  

 
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. 

 
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 
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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.  

 
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 

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.  

 
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.  

 
Lenka Sommerseth 

 

 Návrat do Česka 
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 

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 
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