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Vážení čtenáři, 

 

zase po dlouhé době sedím u počítače a přemýšlím, 

o čem se s vámi podělit. Je to docela těžké, protože 

pořád se něco děje. Děti rostou, zima začíná, sem tam 

nějaká ta pohroma či skandál, každodenní kolotoč, 

všelijaké akce a tak dál. A to jsem ani nezmínila, že 

nás v Čechách čeká historicky první přímá volba 

prezidenta, a na to jsem opravdu zvědavá. Změny jsou 

většinou dobré, i když je ne všichni mají rádi. Pro 

někoho znamenají trable, pro někoho spokojenost, ale 

určitě jsou impulzem pokroku. A na druhou stranu 

musí každý z nás uznat, že tradiční věci mají také něco 

do sebe. Ručně pletený svetr, domácí guláš či 

bramboračka, papírová verze fotografií a novin vůbec. 

Tradicí se stává i vydávání časopisu Fórum a pořádání 

některých akcí. Dozvíte se například to, jak proběhlo 

první výtvarné posezení a oslava svatého Václava zde 

v Oslo, co se dělo na krajanském týdnu v Praze, a 

spoustu dalších informací z kulturního dění. Dále 

otiskujeme povídky Michaela Konůpka a s potěšením 

přikládáme pozvánku na Mikulášskou zábavu, která se 

bude konat v sobotu 1. prosince. To a ještě něco navíc 

se dočtete v dnešním vydání. Než skončím, musím 

zmínit ještě jednu – již uplynulou akci, o které článek 

sice nemáme, ale která rozhodně za zmínku stojí. A to 

bylo povídání pana Petra Procházky o vzniku české 

opery a o Prodané nevěstě. To byl tedy tanec! A to 

doslova. Byli jsme zahrnuti množstvím zajímavých 

informací, zpěvem, hudebními ukázkami živými i z 

reprodukce a na závěr byla zatancována i polka. Tímto 

děkujeme panu Procházkovi za to, že za námi z dálky 

přijel a podělil se o své vědomosti a dovednosti. 

A protože další číslo plánujeme vydat až v příštím 

roce, tak vám již nyní, poněkud s předstihem, přeji za 

celé Česko-norské fórum krásné vánoční svátky a 

pohodový nový rok.  

 

Edita Daulová 
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Volba prezidenta České republiky 

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 

322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 

pátek 11. a sobotu 12. ledna 2013 (1. kolo). 

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta 

republiky probíhat i ve zvláštních volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech 

ČR v zahraničí, tj. rovněž na Velvyslanectví ČR v Oslo. 

Případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 25. a v sobotu 26. ledna 2012. Volby 

se budou konat v obou kolech v pátek od 14.00 do 22.00 hod., v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin 

místního času. 

Základní informace pro voliče – občany ČR: 

1. Volba prezidenta republiky se koná na základě všeobecného, rovného a přímého volebního 

práva tajným hlasováním. 

2. Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 

let. 

3. Pro konání volby prezidenta je zřízen zvláštní volební okrsek při ZÚ ČR v Oslo, 

Fritzners gate 14, 0244 Oslo. Hlasování se uskuteční v prostorách zastupitelského 

úřadu. 

4. K tomu, aby občan ČR mohl hlasovat na ZÚ ČR, musí být zapsán ve zvláštním seznamu 

voličů vedeném ZÚ Oslo nebo mít voličský průkaz, který mu byl vydán v ČR, kde je veden 

ve stálém seznamu voličů v ČR. 

5. Do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Oslo se musí občan ČR zapsat nejpozději do 

2. prosince 2012. K zápisu je nutná písemná žádost adresovaná konzulárnímu úseku 

(bližší informace o způsobu podání žádosti na tel. č. 22 12 10 34).  

6. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. K tomu, aby byla umožněna volba, je třeba, 

aby volič prokázal svou totožnost a státní občanství ČR platným pasem anebo cestovním 

průkazem nebo platným občanským průkazem. 

7. Pokud občan, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Oslo, hodlá volit na 

území ČR, musí požádat konzulární úsek ZÚ Oslo písemně buď o vyškrtnutí ze seznamu 

voličů (tato lhůta běží od 3. října 2012 a končí 12. prosince 2012 do konce pracovní doby) 

nebo o vystavení voličského průkazu.  

8. Voličské průkazy bude možné vydávat žadatelům od 27. prosince 2012. Konec lhůty pro 

doručení písemné žádosti s ověřeným podpisem voliče o vydání voličského průkazu je 4. 

leden 2013, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je to 9. leden 2013. 
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Nový velvyslanec České republiky v Norsku 

Rozhovory s Milanem Dufkem a Jitkou Jiráskovou  

 
 

Začátkem listopadu nastoupil do funkce nového 

českého velvyslance pro Norské království a 

Islandskou republiku pan JUDr. Milan Dufek. U 

příležitosti jeho nástupu do funkce jsem jej a 

konzulární pracovnici Jitku Jiráskovou požádala o 

krátký rozhovor pro čtenáře Věstníku.   

 

Pane velvyslanče, ráda bych vám pogratulovala 

k nástupu do funkce a jménem krajanů popřála 

vám i vaší rodině příjemný pobyt v Oslo.   

Můžete nám úvodem o sobě něco prozradit? 

Dovolte mi, abych úvodem především pozdravil 

čtenáře Česko-norského fóra a krajany v Norsku. Váš 

časopis jsem po svém nástupu na velvyslanectví v Oslo 

měl velmi brzy od svých kolegů na svém pracovním 

stole a mohl se tak seznámit s jeho obsahem a s tím, 

čím žijí krajané v Oslo a v Norsku.  

V rámci své profesní dráhy jsem působil koncem 

90. let jako generální konzul ČR v Mnichově, kde také 

působí četná krajanská komunita, s kterou jsem se 

setkával při různých příležitostech a s níž jsme měli 

dobrou spolupráci. V tomto smyslu mohu na toto 

navázat. 

Pokud mám říci něco o sobě, tak pracuji na 

Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, kde 

mým hlavním oborem bylo mezinárodní právo, 

několikrát jsem řídil mezinárodně právní odbor MZV. 

Toto mé profesní zaměření bylo také vlastně důvodem 

mé první cesty do Norska. Po vzniku České republiky 

jsem totiž vedl za Českou republiku expertní jednání o 

nástupnictví do bilaterálních mezinárodních smluv 

našeho nového státu. Bylo to tehdy krátké dvoudenní 

jednání, ale s norskými partnery se jednalo dobře, brzy 

jsme našli společnou řeč a mohli potvrdit smluvní 

systém mezi ČR a Norskem. 

V Německu jsem rovněž vedl Generální konzulát 

České republiky v Drážďanech. Bylo to v době 

přístupu ČR do Evropské unie, kdy bylo třeba vyjasnit 

a dohodnout některé otázky spojené s pohybem 

pracovních sil, zvláště v pohraničních oblastech to byla 

citlivá záležitost.  

 

S jakým očekáváním jste převzal funkci 

velvyslance republiky pro Norsko a Island? 

Ani bych nehovořil o očekáváních, jako spíše o 

cílech a představách. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou 

na velmi dobré úrovni, neexistují problémy, které by je 

zatěžovaly. Sdílíme společné hodnoty. A na tomto 

základě bych chtěl dosáhnout, abychom tuto úroveň 

vzájemných vztahů udrželi a i přišli s novými návrhy 

či projekty, které by vedly ke vzájemnému prospěchu i 

k dalšímu poznání.  Jedním z hlavních našich 

současných cílů je podpořit ekonomické a obchodní 

kontakty a zejména naše firmy. I když norský trh je 

náročný, vzájemný obrat zboží má pozitivní tendenci, 

a to i v českém exportu. Chci, abychom nadále 

přicházeli s atraktivními projekty v kultuře a umění, ať 

se jedná o koncerty české hudby, českou literaturu či 

české filmy. Jde o to, aby se o České republice vědělo. 

Moje zkušenost je, že k takovým projektům je třeba 

získat partnery v místě.  Myslím si, že Česká republika 

může být z řady důvodů pro Norsko a jeho obyvatele 

poutavá a zajímavá.  

 

Jaké jsou vaše první dojmy, ať již z pracovního 

tak i osobního poznání života v Oslo? 

Jsem v Oslo zatím velmi krátkou dobu, nicméně mé 

dojmy jsou veskrze příjemné a pozitivní. Platí to nejen 

pro první pracovní kontakty s norskými partnery, ale i 

pokud se jedná o Oslo a atmosféru města.  Zatím ani 

nepociťuji nějakou výraznější změnu, pokud se jedná o 

místní klima, ale toto hodnocení je trochu subjektivní a 

pouze na základě prvních týdnů v říjnu, které možná 

nebyly až tak typické.  

Když se podívám do historie, tak lze najít paralely 

ve vývoji obou zemí, v jejich postavení, vztahy se 

sousedy. Zdá se mi, že literatura a divadlo jsou 

důležitou součástí života lidí v obou zemích. I když ne 

tak symetricky, to platí i pro sport. Jsou to ale první 

dojmy. Možná, že se můžeme k této otázce někdy 

v budoucnu ještě vrátit.  Budu rád, když toto setkání 

prostřednictvím Vašeho časopisu bude začátkem. 

Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit na další 

setkání s vámi. 
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Konzulka Jitka Jirásková je asi ta osoba, se kterou 

přijdeme my krajané nejčastěji do kontaktu. 

   

Jitko, pokud se nemýlím, ty jsi podruhé na 

tomto postu v Oslo. Můžeš porovnat, jak se změnila 

náplň konzulární pracovnice v průběhu let? 

Do Norska jsem se vrátila po 12 letech a kromě 

toho, že Oslo významně změnilo svou tvář, změnilo se 

i mnohé v mé práci. Usedla jsem sice na stejnou židli 

ve stejné kanceláři, ale práce je jiná. Bylo zrušeno 

vízové oddělení (vzhledem k Schengenu byl počet 

žádostí o vydání víz v Oslo minimální), ale stále 

přibývá počet Čechů, kteří do Norska přijíždějí za 

prací, takže práce je nakonec více než předtím. 

Překvapilo mě, kolik se rodí v Norsku českých dětí – 

každý měsíc vyřizuji několik žádostí o vydání českého 

rodného listu pro nově narozené děti. 

 

Ty se vlastně setkáváš jak s českými krajany, tak 

s českými turisty? S čím se na tebe nejčastěji 

obracejí krajani a s čím turisté? 

Krajani si přicházejí každý den na zastupitelský 

úřad vyřizovat cestovní doklady, matriční doklady, 

výpisy z trestního rejstříku nebo potřebují ověřit 

podpis, fotokopii nebo překlad. 

Turisté bohužel navštěvují náš úřad většinou, když 

mají nějaký problém – např. ztratí doklady, jsou 

okradeni, zraněni nebo z různých důvodů zadrženi 

norskou policií, bohužel většinou jde o podezření 

z pašování narkotik. 

 

Zůstaňme ještě u českých turistů v Norsku. Jaká 

byla např. letošní sezóna z hlediska práce 

konzulární pracovnice?  

Letošní sezóna má smutné skóre – v Norsku a na 

Islandu přišlo o život 5 českých turistů. Příčinou je 

v mnoha případech přecenění vlastních sil při 

sportovních výkonech. Ačkoliv neustále apelujeme, že 

je nutné pro adrenalinové sporty uzavírat speciální 

zdravotní pojištění, stále se setkáváme s případy úmrtí, 

kdy pojišťovna odmítne uhradit vzniklé náklady. Pak 

je to velká zátěž pro pozůstalé. Jinak Norsko je 

samozřejmě stále lákavou turistickou destinací a Češi 

sem jezdí nejen za krásnou přírodou, ale také lovit 

ryby nebo sjíždět dravé řeky. 

 

 

Oběma bych vám chtěla poděkovat za rozhovor i za 

vstřícné poskytování prostor ambasády k nejrůznějším 

akcím, ať už jsou to akce pořádané ve společně režii 

s naším spolkem, nebo zajímavé kulturní akce, na které 

jsme my krajané zváni ambasádou. 

Ještě jednou děkuji a přeji vám oběma mnoho 

úspěchů jak v pracovním tak i soukromém životě. 

 

Připravila Libuše Janáková 

 

Výtvarná setkání pro dospělé - pozvánka 

 
První výtvarné setkání se konalo v pondělí 29. října. 

Vedoucí kurzu Hana Netopil Ciganiková sedí v čele 

stolu. 

 

Rádi bychom vás pozvali na další výtvarná setkání, 

která jsou určena všem zájemcům o výtvarno i bez 

předešlé zkušenosti.  

Na setkáních se seznámíte s různými výtvarnými 

technikami, při kterých si odpočinete od běžného 

denního shonu a zároveň se s nimi podrobně 

seznámíte. 

Ukázka všech prací na konci hodiny a vzájemná 

reflexe účastníků, vám pomůže uvědomit si vlastní 

výtvarný projev, pomůže vám všímat si případných 

změn ve vašem výtvarném vyjádření, napoví vám jaké 

témata, tvary, prostory nebo barvy jsou pro vás 

významné.  

Cílem těchto setkání není samostatné výtvarné dílo 

či artefakt, ani jeho umělecká úroveň. Nemusíte se bát 

toho, že jste nikdy výtvarně nepracovali. Důležitá je 

chuť pustit se do výtvarného hledání a odměnou vám 

bude radost z vlastního tvoření a pocit souznění s lidmi 

se stejným naladěním. 

Chystané techniky jsou akvarel, koláž, muchláž, 

mandala, kresba, automatická kresba a další. 

Setkání se konají nepravidelně jednou až dvakrát do 

měsíce vždy v pondělí na české ambasádě 

(www.mzv.cz/oslo) od 17:00 do 18.30. Aktuální den 

pro setkání bude pro zájemce avizován e-mailem.  

Prosím zájemce, aby se obraceli s přihlášením a 

dotazy na Hanu Netopil Ciganikovou, E-mail: 

hana.ciganikova@gmail.com. 

 

Hana Netopil Ciganiková 

.
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Krajanský týden 

Konec září byl v Praze ve znamení objevování 

Čechů, kteří dlouhodobě či krátkodobě žijí mimo 

republiku. Hle, jaký to objev (viz moje Slovo na říjen 

na www.cesky-dialog.net) po 23 letech! Ale k Týdnu. 

Byl pojat velkoryse. Denně se konalo několik akcí na 

různých místech v Praze i v jejím okolí. Škoda, že 

člověk nemohl být na několika najednou, byl nucen si 

vybrat. Ať už v pondělí, promítání filmu z cyklu 

Cizina a domov Jany Bokové, návštěvu Náprstkova 

muzea, besedu s Čechoaustralankou Barbarou 

Semenov (viz její časopis na www.čechoaustralan.com 

a článek v rubrice MČK na www.cesky-dialog.net). 

V úterý začala konference na téma Jeden svět na 

školách, odpoledne pak předávání ceny Významná 

česká žena (v Senátu), ve stejnou dobu opět promítání 

dalšího filmu Jany Bokové z Argentiny, a jen o půl 

hodiny později Diskuze v Českém centru na téma Češi 

v zahraničí: Odcizení nebo sounáležitost? 

Další den v Národním muzeu pokračoval tématem 

Krajané a problém generací, mezitím proběhl 

Slavnostní křest reprezentativní publikace Vzkazy 

domů, další promítání dvou filmů Jany Bokové aj. 

Ve středu dopoledne zazpíval v Senátu úchvatně 

ženský sbor z Košic, ve dvě odpoledne byla 

ekumenická bohoslužba, v 15.30 zahájení výstavy 

Královna Dagmar - česká princezna, promítání dalšího 

filmu Jany Bokové, a mezitím celý den pokračovala 

konference v Národním muzeu. Mluvilo se o české 

zemědělské kolonizaci v zahraničí v 19. a 20. století, o 

Češích v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, na 

Ukrajině, v carském Rusku apod. Ale i o mladých, 

kteří mají zájem o český jazyk, tedy o české škole bez 

hranic, o projektu Národní knihovna aj. 

Na závěr byla diskuze s představiteli Senátu, MZV, 

Veřejného ochránce práv aj. 

Večer uzavřel překrásným koncertem opět ženský 

pěvecký sbor z Košic - Otvírání studánek. 

A kdo měl zájem, mohl si pospíšit i na folklorní 

setkání v Národním památníku na Vítkově nebo se 

v klidu zúčastnit společenského setkání v Národním 

muzeu. 

V doprovodném programu byla prohlídka 

Židovského muzea, Staroměstské radnice, výstavy 

Zlatá bula sicilská a na závěr soboty pak slavnostní 

představení v Národním divadle s následujícím rautem.   

A neděle? Jako již tradičně – soubory (a že jejich 

účastníků letos bylo na šest set!) přišly zatančit a 

zazpívat na Hradčanské náměstí, především pak k soše 

T. G. Masaryka písničku Ach synku, synku. 

 

Eva Střížovská  

 

P. S. Mnohem podrobnější informace najdete jak na 

www.cesky-dialog.net tak na www.krajane.net  

 

Několik zážitků z Osla

 
Rådhuset odměřuje čas… 

 

Když jsem poprvé zavítal do malé norské 

metropole, byl jsem turistou z rodu snivých a 

bláhových, který je rád oslňován, s bezpříkladnou 

ochotou uvěří všem místním pověstem a neváhá ani na 

okamžik, když se mu nabízí nějaké světově proslulé 

místo, jemuž se může obdivovat. Takových míst bylo 

v Christianii, jak se původně město jmenovalo, hned 

několik. O všech jsem zaslechl již doma v Čechách. 

Pochopíte tedy jistě, jak jsem byl dychtivý vidět je na 

vlastní oči.  

 Začal jsem svou pouť po sluncem vyhřátých 

červnových ulicích Osla u nejvýznamnější a 

nejslavnější norské kulturní památky. Ovšem 

nezastavil jsem se ani u žádné budovy, ani u žádného 

pomníku. Nemám na mysli ani poklidný přístav, který 

se jako velryba zakusuje do srdce města; ani hradní 

vrch, který poskytuje stejně melancholický jako 

barevný věčně podzimní pohled do kraje. Ne, ne, 

skutečně neočekávejte nic velkolepého, když Vám 

řeknu, že jsem se jen přiblížil k jednomu kartónovému 

papíru, na kterém byla rychlými tahy načrtnuta 

podivně pokřivená tvář. Výkřik, symbol 

Nasjonalgalleriet, symbol Osla, symbol norského 

elementu v dějinách moderní kultury. Jenomže 

Munchův Výkřik, ta emotivní kresba, která má snad 

stovky různých autorských verzí, se v průběhu 

evropských dějin stal daleko širším symbolem: je to 

stigma moderní úzkostné doby; nadcházejících brutalit 

20. století; schizoidního světa freudovské logiky. 

Výkřik k nám promlouvá univerzálním jazykem 

strachu z neřešitelné reality, který byl přeložen z příliš 

národního, nesrozumitelného a artistického 

expresionismu. Tak jsem jej nalezl v centrálním sále 
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národní galerie. Sice na důstojném místě, ale vlastně 

bez vší okázalosti. Něco z té rychlosti, torzovitosti a 

jednoduchosti jakoby vyzařovalo z té kresby a činilo ji 

neviditelnou. 

 V přímém kontrastu k Munchově velemalůvce 

stojí radnice města. Rådhus byl neodmyslitelně 

součástí jakéhokoliv pohledu na město. Tyčila se 

impozantně a stroze k obloze jako některý 

z newyorských mrakodrapů. Když jsem si prohlížel 

zevnitř tu majestátní budovu, napadlo mne, že to čemu 

říkáme socialistický realismus nebo megalomanství, je 

možná jakýmsi uměleckým rysem doby, nikoliv věcí, 

která by byla přímo závislá na politické ideologii. 

Když jsem se díval na nápadité mozaiky, na 

jednoduché a obrovské skulptury, na kašnu a radniční 

hodiny, uvědomil jsem si, že to, co se může stát někde 

přímo vlajkovou lodí nevkusu; jinde může být 

elegantní, s vysokou vyjadřovací schopností. Přesně 

takhle jsem si připadal, když jsem porovnal klidný, ale 

mohutný dojem z moderního Osla, s pitoreskní 

karikaturou orloje v Olomouci, který byl zrealističtěn 

postavičkami dělníků a dělnic, bez citu, bez nápadu. 

Radnice města není strohá kvůli absurdnímu třídnímu 

boji, odráží se v ní ponurý i zasněný ráz 

skandinávských slují z legend a ság. 

 

Adam Krupička 

 
 Z interiéru radnice 

 

 

Čeští hudebníci v Norsku 

 
 

Během třetího říjnového týdne zazněla v Oslo a v 

Aasu světová klasika českých nebo evropských a 

amerických komponistů společně se současnou 

norskou hudbou Trygve Madsena. 
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Koncert uvedla odborným výkladem o kulturních 

česko-norských vztazích v oblasti knihovnictví 

zástupkyně ředitele knihovny a za zastupitelský úřad 

přivítal hosty a představil hudebníky Mgr. Jan Buben. 

Na Česko-norském hudebním večeru v novém sále 

Národní knihovny v Oslo vystoupili čeští interpreti 

Kateřina Fillová a Marek Filla spolu s norským 

houslistou Bjarnem Magnusem Jensenem. Poměrně 

neobvyklé spojení tuby a klavíru bylo přijato publikem 

plného sálu s kapacitou 130 posluchačů nadšeně. 

Vedle jmenovaného norského autora zazněla díla 

Smetany, Montiho, Kellawaye, Suka a Chopina. 

Koncert, organizovaný ZÚ Oslo ve spolupráci 

s Národní knihovnou, byl zakončen koktejlem, během 

kterého se jeho návštěvníci měli možnost se sejít a 

diskutovat s umělci i skladatelem T. Madsenem a 

iniciátorem celé akce hudebním pedagogem 

Vojtěchem Ivánkem. 

Pan Vojtěch Ivánek zajišťuje dlouhodobou 

partnerskou spolupráci Umělecké školy v Aasu a 

Základní umělecké školy v Kutné Hoře. Druhý koncert 

českých umělců, jehož realizaci ZÚ Oslo podpořil, 

proběhl proto v Umělecké škole v Aasu. Její vybavení 

a podmínky pro výuku, které tam děti mají, odpovídají 

nejvyšším standardům. Spolu s oběma českými umělci 

vystoupili na tomto koncertu i žáci školy. Koncert se 

stal i vítanou příležitostí k setkání obyvatel Aasu s 

interprety. Spolupráce obou měst, Aasu a Kutné Hory, 

v živém umění bude v dalších letech určitě pokračovat. 

 

Jitka Jirásková 

 

 

 

Výstava Luboše Drtiny v Sámském centru v Oslo 

 
 

Dne 16. 10. 2012 byly slavnostně otevřeny nové 

prostory Sámského centra v Oslo v Trondheimsveien 2 

(Samisk Hus i Oslo). Česká republika byla při tom 

významně zastoupena – slavnost otevření totiž 

doprovázela vernisáž výstavy ilustrací českého malíře 

Luboše Drtiny ke knize Pohádky a pověsti Sámů, která 

byla poskytnuta ZÚ Kodaň. 

Výstavu, organizovanou ZÚ Oslo, zahájila druhá 

tajemnice ZÚ Jitka Jirásková. Výstavu uvedl 

odborným výkladem Zdeněk Lyčka, velvyslanec ČR 
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v Dánsku, který společně s Violou Lyčkovou knihu 

Justa K. Qvigstada z norského originálu do češtiny 

přeložil. Následovaly projevy představitelů Sámského 

centra a představitelů sámské i norské reprezentace. 

Mezi hovořícími byly např. zmocněnkyně norské 

vlády pro sámskou menšinu, členka Sámského 

parlamentu, ale i řada Sámů, z nichž mnozí kvůli této 

události přijeli z velké dálky. Hojně navštívená akce 

byla doprovázena živou sámskou hudbou a také 

vystoupením sámského šamana. 

Sámské centrum a výstavu je možné navštívit každé 

sobotní odpoledne od 12 do 17 hodin. 

 

Jitka Jirásková 

 

  

 

V Oslo bylo otevřeno nové muzeum umění.  

A jak v Česku? 

Je to vždycky svátek, ať je to kdekoliv. Pokud se 

otevírá nové muzeum umění, očekává se od něho přeci 

jen něco víc než od nového muzea regionálního (a tím 

nechci jejich úlohu vůbec snižovat). A pokud se tak 

děje v dnes nejbohatší evropské zemi a nové muzeum 

a jeho sbírka patří bohaté soukromé nadaci, pak je se 

na co těšit. Výsledek ale někdy neodpovídá očekávání 

a nová budova třeba sice zaujme, ale snaha o 

maximální originalitu je draze zaplacena nevhodnými 

podmínkami pro sbírky nebo obrovskými provozními 

náklady a energetickou náročností. 

Norské Oslo ukazuje jinou cestu. Výjimečná nová 

budova musí splňovat přísné energetické normy. 

Přitom získává brzy ikonický charakter a přitom se 

nestává dominantou města. To se už přihodilo nové 

budově opery otevřené před čtyřmi lety, 

minimalistické stavby navržené norskou 

architektonickou skupinou Snøhetta, která je vidět 

hlavně z přijíždějících trajektů (tedy z moře) a jakoby 

plynule přechází z moře do pevniny.  

Obdobnou polohu, ale na o něco málo prestižnějším 

místě, má i nové, v soboru 29. září otevřené Astrup 

Faernley Museum v Oslo. Je jí poloostrov 

Tjuvholmen, bývalá oblast doků, v posledních letech 

přebudovaná na luxusní bytové bloky, obchody a 

restaurace s výhledem do Oslofjordu. Dvě propojené 

budovy ze skla, dřeva, oceli a betonu světoznámého 

architekta Renza Piana nepůsobí vůbec nabubřele a 

přesně zapadají do kontextu okolí. Přitom jsou na 

první pohled, nikoli prvoplánově pěkné, zajímavé. 

Vnitřní prostory působí vzdušně, lidsky a sbírkové 

předměty v expozicích nabízí opravdu zábavnou 

procházku ikonami postmoderny. Expozice si na nic 

nehrají, Damien Hirst, Jeff Koons, Matthey Barney, 

Cindy Sherman, Richard Prince a mnoho dalších jsou 

dobrými společníky příjemně stráveného odpoledne. 

Z expozic a otevřených teras se nabízejí, snad i jako 

součást expozice, pohledy na kolem plující lodě a 

okolní ostrovy. Venkovní expozice přecházejí v dětské 

hřiště opět v duchu postmoderních uměleckých děl, 

nechybí oblázková pláž, příjemná restaurace a 

samozřejmě muzejní butik. Děti a mládež do 18 let 

mají vstup zdarma (bez zákazu pohledu na velké 

obrazy soulože Jeffa Koonse s Cicciolinou, nebo 

přebujelé dívenky z hentai scény), dospělí platí 100,- 

NOK; existuje ale řada slev pro studenty, seniory a  
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Astrup Faernley Museum v Oslo (postaveno 2012, 

architekt Renzo Piano) 

 

vstup zdarma pro organizované muzejní profesionály.  

Jestli existuje cesta k uchopení současného umění 

tak, aby mohlo konkurovat povětšině stupidní masové 

zábavě, tak tohle muzeum jde správným směrem. 

Možná i jako vzor pro finanční skupiny a některé 

zbohatlé jednotlivce, aby jim přestala sláma čouhat 

z bot, když už nevědí, co s těmi penězi (bohužel u nás 

často pocházejících i z peněz daňových poplatníků) 

dělat. A vlastně stejné je to i s podporou kulturních 

institucí ze strany státu (z investičních programů 

Ministerstva kultury). Nové muzeum (s výjimkou 

depozitářů) se nepostavilo snad od první republiky. 

Přitom muzea vystavují pouze zlomek svých sbírek 

(do 3%) a stávající, mnohdy nevyhovující depozitáře 

praskají ve švech. Rozsáhlý program kompenzace 

restitucí realizovaný v devadesátých letech (šlo o 

náhradní objekty a prostory pro muzejní expozice a 

sbírky, které musely opustit řadu objektů, vydaných 

původním majitelům) se celkem pochopitelně 

soustředil na již postavené, povětšině historické 

objekty v majetku státu, pro které nebylo využití. Ty 

však mnohdy neodpovídaly, a ani nemohou ze své 

stavební podstaty odpovídat, potřebám moderních 

muzejních institucí. Další rozsáhlý investiční program 

Ministerstva kultury Obnova památníků bojů za 

svobodu a demokracii se, jak už z názvu vyplývá, 

soustředil na specifickou oblast muzeí. Podpořil však 

řadu významných projektů, z nichž vyniká zejména 

rekonstrukce a nová expozice Památníku Lidice. Další 

rozsáhlý program podpory národních kulturních 

institucí – tzv. národní poklad se nyní 

z nepochopitelných důvodů neustále posouvá a 

prodlužuje. Tento program by měl financovat např. 

rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea nebo 

nový depozitář Uměleckoprůmyslového muzea. 

Regionální programy strukturálních fondů byly pro 

státní (rozuměj největší a nejvýznamnější) kulturní 

instituce uzavřeny, jediný tzv. Integrovaný operační 

program, který je otevřen i pro státní instituce, se 

trochu podivně rozplynul. Více optimismu, než je 

zdrávo, očekávají kulturní instituce od nového cyklu 

Finančních mechanismů EHP/Norska. Tam je však na 

kulturu určena jen malá část financí (v porovnání 

s obdobím 2004-2009) a jejich otevření bylo už 

několikrát odloženo. 

Takže nové muzeum ať již od světového nebo 

domácího architekta je v Čechách v nedohlednu. O 

státní podpoře kultury by se daly psát romány 

(většinou neveselé), ministerstvo kultury nedokázalo 

dosud prosadit svůj od roku 1990 proklamovaný cíl – 

1% státního rozpočtu na kulturu (bývá to od 0,5 do 

0,7%) a bohatí soukromí podnikatelé do kultury 
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investují povětšině jenom tehdy, pokud jde o jejich 

vlastní zisk a majetek.  

A nejde jen o otázku financí. Česká veřejnost je 

tradičně v přijímání moderny konzervativní, o 

architektuře to platí dvojnásob. A vliv, mnohdy ve věci 

nevzdělaných a nepoučitelných politiků, je zásadní 

(vzpomeňme jen až nechutné diskuse a směšné 

polemiky pražského magistrátu a Hradu kolem 

Kaplického knihovny na Letné). Takže nějaká nová 

„ikonická“ budova kulturní instituce Praze asi ještě 

dlouho nehrozí. Je to ale postoj krátkozraký. Každá 

doba má právo zanechat své poselství pro příští 

generace. Musí být ovšem kvalitní, potřebné a 

esteticky přijatelné. Kdyby se chovala reprezentace 

předválečného Československa jako ta dnešní, tak dnes 

nemáme žádné Národní technické muzeum, žádný 

Památník na Vítkově, žádný Palác Adria … Je to dnes 

těžší? Asi ano, schází totiž nejen peníze, ale i odvaha. 

V Oslo asi neschází ani jedno, ani druhé. Uvidíme, jak 

to dopadne s novou budovou Národního muzea. 

Definitivně má být prý jasno do konce roku. 

 

Pavel Jirásek 

 

(Autor pracuje v kreativním průmyslu, žije střídavě 

v Praze a v Oslo, působí v domácích i mezinárodních 

muzejních projektech) 

 

Veletržní palác v Praze 7 – po dvacetileté rekonstrukci 

od roku 1995 nejmladší sídlo sbírek Národní galerie 

v Praze (postaven 1925 – 1929, architekti Josef Fuchs 

a Oldřich Tyl) 

 

Podzim 2012 

 

Milí všichni,  

tentokrát není dopis pro Vás, je pro taťku, je pro něj 

ode mě. Opatrujte se. 

 

Vaše O. 

 

 

Ahoj tati,  

často na tebe myslím, každý den, asi každou 

hodinu, vlastně asi pořád. Chybíš mi. Věděla jsem, že 

to bude těžký, ale myslela jsem si, že touhle dobou už 

to bude trošku snazší. Myslela jsem si, že si projdu tím 

prvním rokem a pak tě nechám odejít. Jenže mi to 

nejde. Já nevím, jak tě mám nechat odejít. Někdy je to 

těžký, někdy mě to stáhne k zemi, to pak přiběhnou 
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děti, přinesou mi kapesník, obejmou mě, Amálka mi 

někdy půjčovala svého plyšového mazlíčka. Zeptají se, 

proč jsem smutná, tak jim řeknu, že mi chybíš. 

S Aďulkou se pak jen držíme, on je to takovej šášulka, 

tak mě nějak rozesměje. Amálce někdy řeknu, že chci, 

aby se děda vrátil. A ona mi vysvětlí, že to nejde. 

Belince jen říkám, že by se ti líbila. Opravdu by se ti 

líbila, tati. Je kouzelná. Smál by ses na ni, zpíval bys jí, 

vozil v kočárku, houpal v kolíbce. Koupal bys jí. 

Pamatuješ, jak jsi tu koupal Amálku s Aďulíčkem? 

Belince by se to taky líbilo, kdybys jí koupal. Aďulka 

už si tě nepamatuje. Tati, on už si tě nepamatuje. Já si 

pamatuju všechno, tati. Pamatuješ, jak jsem si vždycky 

na tebe natáhla nohy, když jsme seděli večer 

v obýváku? Chytnul jsi mi je do dlaní, říkal jsi, ať si 

dám k tobě ťapinky. Pamatuju si tvoje ruce.  Já tě chci 

nechat odejít tati, já jenom nevím jak. Chybí mi, že si 

se mnou nepovídáš. Já bych si tak chtěla s tebou 

povídat. Chtěla bych ti to všechno říct, tati. Třeba bys 

pak vymyslel, jak tě mám nechat jít.  Poslední týdny 

chodím pozdě spát, hodně pozdě, ani nevím proč. 

Dělám různé věci, často ani ne moc důležité, nechci jít 

spát, je tam ticho. A pak, když se už konečně dostanu 

do postele, je pozdě a tma a klid, a já si myslím, že tě 

uslyším. Měl jsi tolik dobrých vlastností. Mamka mi 

občas říkala, že jsem celý táta, a mně se to nelíbilo. A 

ty jsi říkával: 'Děti, pamatujte si, všechny dobré 

vlastnosti máte po mamince a všechny špatné 

vlastnosti máte po mně.' Teď, když tu nejsi, najednou 

to vidím, že jsem tolik jako ty, nemyslím ty dobré a 

špatné vlastnosti, ale prostě jsem jako ty. Měl jsi tolik 

dobrých vlastností a doufám, že je mám po tobě i já. 

Strašně to bolí, tati, bolí to, když tu nejsi. Chtěla 

bych za tebou, jenže pak bych se nemohla vrátit.  

Letos bylo hodně jablek. Máme skoro 300 litrů 

moštu. Byli jsme se tam všichni podívat, jak ho 

vyráběli. Taky jsme měli hodně zeleniny letos na 

zahrádce, dětem se to moc líbilo. Aďulka je na zahradě 

jako ty, chybíš mu, já vím, že on si toho není vědom, 

ale on by byl tak nadšený, kdybys s ním chodil po 

zahrádce a vysvětloval mu různé věci. Má kolem sebe 

hodně holek, mě, Amálku a Belinku, babičky. Tormod 

musí pozornost rozdělit na všechny tři a jeho tatínek 

raději bude sekat dříví či malovat dům. Když Tormod 

něco vyrábí či opravuje venku, tak Adi kolem něho 

pořád krouží. Tolik mu chybíš v jeho životě. Někdy je 

jako ty. Má rád maso, nejraději s kostí. Minulý týden 

jsem jim pouštěla nějaké písničky, chytla jsem Aďulku 

do náruče a začala s ním tancovat, on se tolik smál. 

Řekla jsem mu, že jsi se mnou takhle taky tancoval. 

Mám tě ráda, tati. Já něco vymyslím, já vymyslím, 

jak tě nechat jít. A ty bys třeba mohl vymyslet, jak 

bych s tebou mohla mluvit. 

 

Už je pozdě tati, tak běž spát. Já ještě složím 

prádlo, udělám svačiny a půjdu si taky lehnout. 

Dobrou noc, tati. 

 

Tvoje Olinka 

 

Tati, počkej, já už vím, proč tě nemůžu nechat jít. 

Já se bojím, že jsi sám, strašně se bojím, že jsi sám, já 

nechci, abys byl sám. Já vím, jaké to je. Tati, já nechci, 

abys byl sám. Audrey Hepburn? Mluvil jsi s ní? Steve 

Jobs, to by tě zajímalo, Radoslav Brzobohatý nedávno 

odešel. Kdybys mi jen mohl dát znamení, že nejsi sám. 

Tatínku, já nechci, abys byl sám. 

Tak už to víš. 

 

Tři babičky Járinky. 

Michael Konůpek 

 

Babička Járinka, Jaroslava, Jaroslávka, Jarka, bába 

Jaga. Vlastně babičky tři. Minimálně tři, možná čtyři. 

Pět ne. Pět jich nebylo. 

Byl jsem chlapeček, klouček, Míša, Míšánek. Skoro 

ničemu jsem ještě nerozuměl, ale všechno jsem slyšel. 

Bydlel jsem u babičky Járinky, ve velkém bytě v 

Malém Berlíně, na Letné v Praze. Musel jsem tam být, 

aby máma mohla umřít. Nebo možná, když chtěla 

umřít? Nevěděl jsem to přesně, jen jsem leccos 

zaslechl. V každém případě byla máma v nemocnici, 

protože jsem se nechtěl narodit. Teda chtěl, ale 

neuměl. Velká hlava a malý otvor, řekl jednou táta 

Někomu. Ale našli – naštěstí! - ty největší kleště v 

dějinách porodnictví a klučinu vytáhli. Podařilo se mu 

proklouznout, i s ušima, no a dál se uvidí, říkal táta 

Někomu. Pak si vždycky udělal krabaté čelo, zvlněné 

jako valcha a skoro černé oči a řekl Někomu, nebo 

Někomu Jinému, ale s Libuškou to zatím dobře 

nevypadá. A teď do toho ty bolšáni, do čeho nám ten 

kluk poroste... a dívá se na mne svýma původníma, 

bleděmodrýma očima, já jsem kluk a mám někam růst. 

Libuška je moje máma. Jak mě z ní páčili, tak se jí 

udělaly tak příšerné křečové žíly, že se na ně přijel 

podívat jeden profesor až z Brna. Jel rychlíkem, kdyby 

náhodou máma měla, nebo mohla, nebo chtěla, nebo 

musela, umřít. 

Večer se o mne stará veliká babička Jaroslava. 

Dvoje tlusté ponožky a bačkory. Župan s vyšitými 

pávy, hlavu omotanou ručníkem. Čte mi ty blbosti 

z těžké knihy pohádek, o vlkovi, který mluví, o potrhlé 

holce Karkulce a o babičce, která bydlí v lese. Rychle 

předstírám, že usínám, abych to nemusel poslouchat. 

Babička zatáhne tmavě zelené závěsy, které visí všude, 

před oknem, přede dveřmi, přes celou stěnu. Potom na 

noc vleze do ohromné, dvojité skříně. Tedy nejdřív 

vedle skříně stojí a poslouchá, jestli jsem usnul. 

Zasoukám se hlouběji pod peřinu a dýchám pravidelně. 

Babička zmizí ve skříni a stočí se tam do jeskyně ve 

třetím patře. Je to police, která čeká, jestli se 

Malýkarlo někdy vrátí z Islandu. Malýkarlo se může 
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vrátit, ale nechce, protože se mu líbí tam, kde je. Ale 

ve skříni je pro něj místo. Vždycky bude, dokud o 

dvacet let později skříň nerozmlátím sekyrou, abych 

kamarádům mohl na zahradě opékat kuřata. Normální 

Karlo Vorovka, profesor filosofie a počtů, se vrátit 

nemůže, protože umřel už v devětadvacátém. Dal mi 

své vysoké čelo a měl tak veliké jméno v české 

filosofii, že je otázka, jestli by se do skříně vešel, 

kdyby se ze hřbitova vrátil. 

Když spím, honím většinou nějaká mluvící zvířata 

po lese a mlátím je velkou knihou pohádek. Smějí se, 

cinkají nádobím, zpívají Život je jen náhoda a je ráno, 

závěsy jsou roztažené a skrz skleněné dveře vidím do 

kuchyně, kde mi moje druhá babička Jaroslava, 

Jaroslávka, Járinka připravuje výživnou snídani. Tahle 

babička má světlé šaty s bleděmodrými kvítky a bílou 

zástěru. Je štíhlá a menší, takže snadno dosáhne do 

nejspodnějších šuplíků a směje se po celé kuchyni. 

Snídani sním celou ještě v pyžamu, kromě ředkvičky. 

Ředkvičku do mne nikdo nedostane. Ani zelený hrášek 

nebo kedlubnu. 

Ale představ si, babičko Járinko, že teď, po šedesáti 

letech, už jím všechno. I brokolici. 

Po snídani si hraju pod stolem, mluvící zvířata tam 

na mne nemůžou. A naráz vidím dvě malé želvy, které 

drží černé klapityklapbotky s vysokými kramflíčky 

zapnuté a to je moje třetí babička Jaroslávka, Járinka, 

která mě s sebou vezme ven na špacír. Tahle babička 

má červenou pusu, hladké rukavice, i když je teplo, a 

na hlavě klobouček se zralými třešněmi a síťkou na 

motýly. Pojedeme tramvají k letohrádku Hvězda, 

budeme se procházet v parku a vyhýbat psím 

hovínkům. Potom bude překvapení. Překvapení s 

babičkami mohou být dost různé věci, tak se pro jistotu 

netěším. 

Tramvají jedeme kolem našeho domu na 

Střešovické ulici. Vidím tátu, má trakař, hrábě a rýč, 

pracuje na zahradě. Jsem zticha. 

Viděls tátu, ptá se babička. 

Jasně, řeknu, pokud možno tátovým hlasem. 

Jasně? Řekne babička. A pročs něco neřek? 

Protože v tramvaji mluvíš ty, řeknu. 

Babička si drží pusu rukou a řehtá se a třešně na 

kloboučku se třesou. Večerní babička se nikdy 

nesměje. Ranní se směje jinak. 

Že v tramvaji mluvím já... tak já ti něco řeknu, ty 

kluku chytrá... Malýkarlo byl taky rozumbrada... ale 

jestlipak víš, že ten dům bude jednou tvůj? Budeš tam 

vždycky bydlet. 

Vždycky? 

No jestli taky nezmizíš na Island, ach jo, řekne 

babička a přehodí si pusu na jiné mluvení než je v 

pohádkách: 

Dneska ti budu povídat, jaksou lidi různý, to byses 

divil. Čimdřív to pochopíš... já to pochopila už jako 

malá holka, na statku před válkou, před tou první. 

Pamatuj si, cikáni nejsou nejhorší. Šikovný dráteníci. 

Klempíři. Kopali drenáže a vyváželi hnůj. Když táhli 

dál, tak kradli jenom slepice. Cikánům je nejlepší něco 

rovnou dát, ale némoc, protože příště chtějivíc. Horší 

byli Škipetáři. Kováři, uměli to skoněma ataky 

všechno spravili. Alevždycky zkusili jednoho koně 

ukrást. Museli jsme zanima běžet akoně jim vzít. S 

Bosňákama vlastně žádný problémy nebyly, tychodili 

na žně, akorátže měli tolik dětí a eště sejim další 

narodilo, byly výdaje sdoktorem, ale dělali sitensvůj 

eintopf přímo na ohýnku namezi adělali celej den a 

zase odtáhli, dostali pytel mouky pro každou rodinu, 

někdy ivíc. Ateď ti něco řeknu, dobře poslouchej. Na 

židy nevyzraješ, dycky tě nakonec převezou, tosi 

pamatuj. A často je těžký hned poznat, kdo je žid a kdo 

není. Dyž někam přídu, kde je víc lidí, taxe dycky 

rozhlídnu, esli tam není ňákej žid, abychsi dala pozor. 

V oboře Hvězda jsme se dneska vyhnuli všem psím 

hovínkům. Na zpáteční cestě vystoupíme u našeho 

domu, babička pro mne otevře branku, já vběhnu do 

zahrady a za thújí na mne vykukuje máma. 

Máma, máma, máma!!! 

Běžím k ní, ona se mi kolíbá naproti na svých tlustě 

zafačovaných chůdách a já volám Mámo, mámo, 

mámo, tys nestihla umřít! 

Máma mě chytne, olízne, muchluje, mačká, drhne, 

svírá, drtí, pusinkuje, žmoulá, mazlí, valchuje, 

očmuchává, škrábe a mokří. 

Ty kluku můj krásnej, ty ses bál, že umřu? 

Já nevím, řeknu. 

 

Neumřela. Dožila se toho, že jsem jí o dvaadvacet 

let později stihl říct: Tys byla dycky nacistka 

v domácnosti! 

O další dva roky později ji zabil blesk, takže 

omluvit se jí jsem nestihl. Omluvit jsem se snad měl 

ještě třem dalším lidem, ale za prvé už také mají po 

pohřbu, a za druhé není jisté, jestli bych se býval byl 

omluvit dokázal. Česká gramatika nabízí celou řadu 

podmiňovacích výmluv. 

Nedávno mi štrejchlo hlavou, jestli bych neměl 

někoho pořádně, nespravedlivě a hrubě urazit, jenom 

abych si mohl vyzkoušet, jestli bych se uměl omluvit, 

ale zatím to nechávám ležet. Dokážu připustit, že to 

možná není můj nejlepší nápad.  

Jsem u babičky Jaroslavy Vorovkové v Malém 

Berlíně. Anebo o něco později v Dejvicích u Kulatého 

náměstí. Občas tam běhali zajíci. Přiskákali ze Šárky, 

přes Sv. Matěje, Babu a Podbabu. Je mi většinou ještě 

čtyři nebo pět let a nerozumím ničemu. A potom naráz 

je mi šest a od toho okamžiku rozumím úplně všemu. 

Je možné, že si opravdu, sám od sebe, pamatuji 

dobu, kdy jsem uměl počítat jen do devatenácti a 

netroufal si říct dvacet? A na půdě, ještě na Letné, 

počítal zavěšené netopýry, zatímco babička Jaroslávka, 

ta v šatech s modrými kvítky, věšela prádlo a já jednou 

našel... 

Anebo mi to všechno babička nebo máma 

vyprávěly a já si z toho v hlavě udělal svůj vlastní 

film? 
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Teď o netopýrech. 

Babička a netopýři. 

Jsem u babičky Járinky v Malém Berlíně. Máma je 

ještě, nebo už zase, v nemocnici. Táta asfaltuje střechy 

na fabrikách v Holešovicích a Vršovicích. Proč se části 

Letné říká Malý Berlín? O to se začnu zajímat, až mi 

bude šedesát. Krásné staré domy, stavěné pro lepší lidi. 

Vysoké stromy v úzkých předzahradách. Velké půdy, 

otevřené přes několik domů. 

Babička Járinka, Jarka, Jaroslávka, ta malá, hbitá, v 

květovaných šatech a bílé zástěře, heká do schodů 

s mojí plechovou vaničkou, plnou mokrého prádla. 

Dneska je velké prádlo. Vydávám se na výzkumnou 

výpravu. Protáhnu se mezi mokrými prostěradly, najdu 

cikcak průchod mezi kufry a truhlami, všechny mají 

vylomené zámky, a dál kolem skříní a lenošek, je to 

všechno po Němcích a Židech, říká babička, většinou 

to byli profesoři, jako můj Karlo, kdyby neumřel... ach 

jo... a mávne rukou a zavrtí hlavou. Ale já jsem už 

minul rozpraskanou koženou pohovku, kde vždycky 

udělám v prachu prstem stopu a jsem ve volném 

prostoru. Tady mi náš soused pan inženýr Josef ukázal 

pod střechou netopýry. Vždycky sem jdu, netopýry 

snadno najdu podle hromádek na podlaze a cvičím se v 

počítání. Umím do devatenácti. To divné slovo, které 

přijde potom, jsem ještě nikdy neřekl. 

Dnes tu leží také povalené malé štafle. Stojím u 

netopýřích bobků, dívám se vzhůru a počítám jedna, 

dva, tři... visí tu třináct netopýrů, číslo čtrnáct je pan 

inženýr Josef. Vidím ho dnes poprvé viset s netopýry, 

hromádku neudělal, jenom loužičku. Namířím na něj 

prstem a řeknu: Pane inženýre, visíte tam, protože 

chcete? Pan inženýr nic neříká. Přepočítám netopýry, 

třináct, a jdu zpět k babičce. 

To už jsi zpátky? Byli tam netopýři? 

Třináct. Přesně třináct, a potom tam... 

Šikovnej kluk! Třeba budeš taky profesor, jako můj 

Karlo. Umřel už před... víc než dvaceti lety, ale 

profesor byl ve filosofii i matematice, máš jeho čelo, to 

se pozná. A tvůj druhý děda, Konůpek, byl taky 

profesor, kreslil a maloval, dělal takovou černou 

grafiku, nevím, jak se to jmenuje, nešťourej se v nose, 

tak sem hotová, třináct netopýrů, pomůžeš mi 

s vaničkou? 

Vanička je teď lehká, obrátím si ji na hlavu jako 

plechový klobouk, musím dávat pozor po schodech 

dolů. 

Když míjíme byt pana inženýra Josefa, řekne 

babička: Pana inženýra jsem už neviděla několik dní. 

Je na půdě, řeknu. 

Cože, byl na půdě? Viděls ho? 

Visí u netopýrů, třináct... 

Cože? Jéžišmarjááá! Babička mě odstrčí, vanička se 

kutálí po schodech dolů, krásně rámusí, babička běží 

zpátky na půdu, začnu brečet, nevěděl jsem, že babička 

umí běžet. 

Panebože, jéžišmarjááá, panebože, křičí babička na 

půdě. Přestanu brečet a poslouchám. 

Kristepane, to je hrůza, panebože, hrůza, volá 

babička a umí běžet i po schodech dolů. Začnu zase 

brečet. 

Babička mě chytne za ramena a cloumá se mnou. 

Ty, ty, ty... proč, proč... co ty, ty, ty seš zač? No co seš 

zač? Pročs něco neřek! Ty, ty, ty ďáble mrňavej, já se 

zbláznim! Co je tohle za dítě, nic neříct! 

Ale, ale, ale jenže, křičím skrz slzy. Vzpomenu si, 

co mě táta naučil. Prudce se skrčit a vší silou mávnout 

oběma rukama nahoru. Udělám to a babičce se 

vysmeknu. Vyběhnu několik schodů, aby na mne 

nedosáhla, a křičím: Ale ale jenže, von pan inženýr 

Josef tam asi visí, protože se mu chce. 

 

 

 

Úryvky jsou z rukopisu „Vzpomínky rozmazleného 

jedináčka“ 

 

 

Oslava sv. Václava v České školce 

Letos již podruhé, tedy tradičně, proběhla oslava sv. 

Václava a českého státního svátku v Oslo a to 

netradičním způsobem. Kreativní den pro rodiny s 

malými dětmi připravila Petra Krylová se svým 

moravským týmem a ve spolupráci s Česko-norským 

spolkem. Svatováclavské setkání se konalo v 

Solbærtorvet barnehage na Majorstuen v Oslo dne 13. 

října. Na tuto oslavu jsem se přišla podívat poprvé a 

byla jsem mile překvapena, jak je celá akce dobře 

promyšlená a připravená. Akce nebyla jen oslavou 

patrona českých zemí, ale byla příjemným setkáním s 

podzimní tématikou a různými úkoly pro děti, při 

nichž si mimo jiné procvičovaly češtinu. 

Po celé školce bylo rozmístěno deset stanovišť, 

které mohli rodiče s dětmi projít, někde byl člen týmu 

a dával dětem úkoly, jinde byl prostor, aby to rodiče a 

děti pojali po svém. Povídání o českém králi a světci 

Václavovi přizpůsobené malým posluchačům, výroba 

a dekorace královské koruny, vymalování české 

vlajky, podzimní výrobky: zvířata z kaštanů a špejlí, 

jeřabin a šípků, výroba draků, hádanky na ovoce, která 

dozrávají na podzim, připraven byl bohatý program, 

který mohl absolvovat každý svým tempem. Cílové 

stanoviště rodičů bylo posezení u kávy, dětí naopak 

promítání českých večerníčků. K tomu všemu jsme 
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měli spoustu napečených dobrot, hudbu a dobré 

technické zázemí. 

Podzimní oslavu dokreslovalo sychravé počasí a to 

jsem si zase uvědomila, že zima přichází dříve, než jak 

jsem zvyklá z jižní Moravy a to nemluvě o podzimu, 

který tu proletí jako ti vyrobení draci. Ale bylo to 

právě zde, uprostřed října, v Norsku, kde jsem se 

dozvěděla, že sv. Václav je patronem vinařů, a kdy 

jsem poprvé tento den slavila, spolu s česko-norskými 

rodinami. Děkujeme, Petro!  

Lenka Sommerseth 

 

Králové a královny u svých českých vlajek, poznávání 

podzimní zeleniny s Petrou a výroba draků s Hankou. 

Další foto na: http://pekacko123.rajce.idnes.cz/ 

SVATOVACLAVSKE_SETKANI_2012/
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Zpráva ze Stiftelsen Solgløtt 

V roce 2012 bylo možné rozdělit 128.000 NOK na 

celkem pět projektů. Rada nadace s potěšením 

konstatovala, že Stiftelsen Solgløtt mohl podpořit 

velmi hodnotné projekty. Na schůzi rady nadace 

13.11.2012 byl přijat rozpočet pro rok 2013, který 

umožňuje rozdělit 130.000 NOK. Doporučujeme všem 

přátelům, aby navštívili naše webové stránky 

www.stiftelsensolglott.no. Tam najdete informace 

například o aktivních i ukončených projektech i o tom 

jak o projekty žádat. Novinkou je návštěvní kniha 

(gjestebok), kde s námi můžete přímo komunikovat. 

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.  

Pěkné Vánoce přejí 

Vlado, Karel, Geir, Eva, Beata a Alena  

 

Česko-norský spolek ve spolupráci s Norsko-slovenským spolkem si vás 

dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KDY: v sobotu 1. prosince 2012 od 15:30 do 19:00  

 

KDE: Ridehuset, Holmenkollen, Kristianiasvingen 1, Oslo 

 

Co vás čeká: - občerstvení (ke koupi bude jídlo, pití a buchty) 

- vystoupení dětí z české školky, výroba vánoční dekorace   

- návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta, kteří přinesou dětem nadílku  

- bohatá tombola pro velké i malé. 

 

Vstupné: členové TNF a NSF NOK 50,- (děti zdarma) 

 ostatní  NOK 80 (děti 20,-) 

  

 

Závazné přihlášky s počtem dospělých i dětí zašlete prosím na e-mailovou adresu  

renata.haugen@seznam.cz nebo SMS na mobil 97644257 nejpozději do 28. listopadu 2012. Přihlášení vám 

potvrdíme, členové TNF a NSF budou upřednostněni. 

 

Dary do tomboly jsou vítány. Pokud něco donesete, informujte nás prosím emailem. 

 

Těšíme se na setkání s vámi a příjemnou zábavu. 
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Cesta za snem 2012 vedla z Prahy přes Oslo  

 

V minulém čísle jsme vás informovali o probíhající 

charitativní akci, kterou vozíčkář Heřman Volf splnil 

sny 19-ti handicapovaným dětem z České republiky. 

Navštivte web projektu na www.cestazasnem.cz, 

kde se dozvíte více. 

My jsme se pokusili přispět alespoň naší znalostí 

místního prostředí a výpravu jsme na kolech provedli 

spletí ulic Oslo, ukázali budovu Norské opery, jejíž 

prudkou mramorovou střechu si Heřman na svém 

handbiku vyšlápl až na vyhlídku na vrcholu.  

Po návštěvě ambasády jsme společně jeli dál kolem 

E18 na pláž u Holmen, kde výprava ve svém karavanu 

nocovala. Před cestou domů jsme ještě rádi pomohli 

při plánování dalších kilometrů směr Gaustatoppen. 

Přidali jsme i tip na výtah v hoře, ze kterého byl 

Heřman nadšen a využil ho ke zdolání samotného 

vrcholu Gausty. Sám rukama vyšlapal, kam až cesta 

vedla, tedy do takřka 1200 metrů nad mořem, a výjezd 

výtahem měl jako odměnu za odvedený výkon, nejen 

sportovní, ale hlavně jako vůdčí osobnost celého 

zdařilého charitativního projektu. 

Gratulujeme! 

Petr Dreiseitl 

Heřman při sjezdu opery.► 

▲Ambasáda výpravu vřele přijala a poskytla 

občerstvení uprostřed denní etapy. Velvyslanec Nový, 

Heřman, za TNF: Hanka, Katka, Petr a Magdalenka 
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