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Češi si poprvé zvolili prezidenta 

 
Miloš Zeman, nový prezident České Republiky. 

Historicky  první  přímá  volba  prezidenta  vzbudila 
zájem,  volební  účast  59,11  %  ve  2.  kole  byla 
hodnocena  jako  nadprůměrná.  Volit  měli  možnost  i 
Češi  žijící  v zahraničí.  Jen  škoda,  že někteří  se  začali 
zajímat  o  volby  na  poslední  chvíli,  kdy  už  je  nebylo 

možné  zapsat  do  zvláštního  seznamu  voličů  vedeném 
na  zastupitelském  úřadě  a  ani  nebyl  čas  požádat  o 
vystavení  voličského  průkazu  v místě  jejich  trvalého 
pobytu v ČR. 

V prvním  kole  volilo  na  Velvyslanectví  Oslo  81 
voličů, ve druhém kole 90 voličů. 

 

Výsledky 1. kola voleb na Velvyslanectví v Oslo: 

1. Zuzana Roithová: 6 
2. Jan Fischer: 2 
3. Jana Bobošíková: 0 
4. Taťána Fischerová: 4 
5. Přemysl Sobotka: 3 
6. Miloš Zeman: 2 
7. Vladimír Franz: 7 
8. Jiří Dienstbier: 7 
9. Karel Schwarzenberg: 50 
 
Výsledky 2. kola voleb na Velvyslanectví v Oslo: 
6. Miloš Zeman: 7 
9. Karel Schwarzenberg: 83 

 

K volbám  na  Velvyslanectví  v Oslo  se  dostavili 
především  voliči  mladší  věkové  kategorie,  někteří 
neváhali  přijet  i  z daleka  –  např.  z Trondheimu  nebo 
z Bergenu. 

Jitka Jirásková 

Pozn.  red.: Návrh nové obálky našeho časopisu  je 
pouze ilustrací k článku. I nadále se budeme na titulní 
stránce hlásit k odkazu Václava Havla. 
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Pozvánka na výroční členskou schůzi ČeskoNorského Fóra 
v pondělí 15. dubna 2013, 1821 hodin 

Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14  

 

Program 

1. Volba referenta a revisorů 

2. Přednesení výroční zprávy za rok 2012 

3. Přehled spolkových financí v roce 2012 

4. Došlé návrhy 

5. Volba spolkového výboru, předsedy a volební komise  

6. Plán činnosti pro rok 2013 

7. Návrh rozpočtu pro rok 2013 

8. Případné 

 

Výroční zpráva, výsledek hospodaření za rok 2012 a rozpočet pro rok 2013 je na stranách 14 a 15. 

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím svoje návrhy volební komisi (Petra Krylová, tel. 45 22 82 83, 
Zora Hozmanová, tel. 99 01 12 33). 

 

Budeme podávat jednoduché občerstvení.  

Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou 

 

Edita Daulová 

 

 

Invitasjon til årsmøte i TsjekkiskNorsk Forum 
Mandag 15. april, kl. 18:0021:00 

Den Tsjekkiske Ambassade, Oslo, Fritznersgt. 14  

 

Dagsorden 

1. Valg på referent og revisorer 

2. Årsberetning for året 2012 

3. Regnskap for året 2012 

4. Innkomne forslag 

5. Valg på styret, formann og valgkomiteen  

6. Aktivitetsplan for 2013 

7. Budsjett for 2013 

8. Eventuelt 

 

Årsberetning og regnskap for 2012, samt budsjett for 2013 er på side 14 og 15. 

I tilfelle De ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag (Petra Krylova, tel. 45 22 
82 83, Zora Hozman, tel. 99 01 12 33). 

 

Enkel servering. Hjertelig velkommen. 

For Styret i TNF 

 

Edita Daulova 
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Vážení čtenáři, 

Dostává  se  vám  do  rukou  první  letošní  vydání 
časopisu  Forum.  Proto  je  na  řadě  zhodnocení  roku 
předchozího, které si můžete přečíst ve výroční zprávě. 
Přikládáme  také  vyúčtování  za  minulý  rok  a  návrh 
rozpočtu na  rok 2013. Máteli  chuť aktivně se zapojit 
do  činnosti  našeho  spolku,  rádi  vás  mezi  sebou 
přivítáme,  ať  již  na  dubnové  výroční  schůzi,  nebo  na 
jakékoliv z našich akcí.  

Tak  jako  obvykle  tu  najdete  informace  o 
proběhlých  aktivitách,  příspěvky  čtenářů  a  sdělení  o 
tom, co se chystá.  

Tak například když jsme začínali s kurzem českého 
jazyka,  byli  jsme  rádi,  že  je  o  náš  rodný  jazyk 
v Norsku  zájem.  Před  nedávnem  jsme  pro  změnu 
informali o chystaném kurzu norštiny pro Čechy a také 
jsme  doufali  v pozitivní  ohlasy.  A  poměrně  velký 
počet  přihlášených  nás  příjemně  překvapil  a 
motivoval.  Je  vidět,  že  Norsko  je  zemí,  kde  už  není 
vzácností narazit na krajana, jak tomu bylo před deseti 

lety.  A  kdo  by  se  divil.  V dnešním  světě  je  člověk 
dobře  informován,  a  tak  možnosti  cestování, 
pracovních  příležitostí  a  sbírání  zkušeností  využívají 
mnozí.  Stačí  sednout  k počítači  či  zvednout  telefon  a 
člověk  ví  to,  co  potřebuje,  aniž  by  musel  vytáhnout 
paty z domu.  

Je s podivem, co se může člověk dovědět, pokud je 
„online“ a využívá společenská média. Mnohokrát  to, 
co  potřebuje  a  mnohokrát  i  to,  co  nechce.  Je  to 
bezpochyby užitečné i zábavné, někdy nezbytné a vždy 
časově náročné. Radši ty minuty/hodiny ani nepočítat. 
Ještě  štěstí,  že  v norském  prostředí  člověk  nasaje 
fascinaci  přírodou  a  trávení  času  venku    nehledě  na 
počasí. A podle mého i takový osobní kontakt, setkání, 
či  diskuse  tváří  v tvář  má  něco  do  sebe.  Proto  jsme 
velmi  rádi,  že  na  akce  pořádané  TNF  chodíte, 
zapojujete se do organizace a dáváte podněty a nápady 
na činnost. 

Přeji vám příjemné počtení a také krásné jaro. 

Edita Daulová 
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 Félagið Tékkneska á Íslandi /  Spolek Čeština na Is landu  

 

Vyhlašuje 

SOUTSOUTSOUTSOUTĚŽ    VVVV    PSANÍ POVÍDEKPSANÍ POVÍDEKPSANÍ POVÍDEKPSANÍ POVÍDEK    

pro děti žijící v zahraničí 

na téma  

ZemZemZemZemě, kde , kde , kde , kde žijiijiijiiji    

Začátek soutěže: 1. 2. 2013 

Povídky prosím zašlete do 30. 4. 2013 na adresu Spolek Čeština na Islandu, c/o Renata Emilsson 

Pešková, Tunguvegi 18, 108 Reykjavík, Island, nebo na email: renatapeskova@yahoo.com Uveďte 

jméno, věk, adresu a email. 

Vyhlášení vítězů: Začátkem června na webových stránkách spolku ČENI a na stránkách českého 
velvyslanectví v Oslu.  

Odměna: Knihy, knihy ... 

Informace o povídkách:Informace o povídkách:Informace o povídkách:Informace o povídkách:    

3 věkové kategorie: 8 let a mladší, 9-12 let, 13-16 let 

Délka textu: Max. 4 stránky. Děti do 12 let mohou zaslat i kreslené povídky. 

 

Porotu tvoří pět českých spisovatelů a publicistů. 

 

 

Těšíme se na všechny příspěvky!  

 

Renata Emilsson Pešková 

Za spolek Čeština na Islandu 
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Propagace kurzů PC pro seniory v organizaci Seniornett v Oslo a účastníci kurzu v dobrovolnickém centru Fredrikstad 

Inspirace na severu – první pracovní cesta do Osla 

Občanské sdružení M’am’aloca se zaměřuje na 
projekty spojené s komunitním a lokálním rozvojem 
(komunitní centrum ve středočeské obci Štolmíř, 
revitalizace stezky u Kolína), a také s „aktivním 
stárnutím“. Naším dosud nejambicióznějším počinem 
v této oblasti posilování mezigeneračné solidarity a 
porozumění je projekt nazvaný „Přenos znalostí v 
oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce“, 
zkráceně e-inkluze 50+. Cílem je vybudování systému 
spolupráce, který by účinně pomáhal starším 
generacím učit se ovládat informační a komunikační 
technologie (tedy nejen PC), aby se zvýšily jejich 
šance uplatnění na trhu práce, ale i obecně jejich 
zapojení do společnosti, neboť moderní technologie 
hrají ve společenském životě stále výraznější roli. 
Inspiraci dobré praxe v tomto snažení přitom hledáme 
ve Velké Británii a v Norsku. 

Tříčlenná  delegace  M’am’alocy  na  sklonku  ledna 
2013  (27  –  29)  navštívila Norsko,  aby  tam  načerpala 
pozitivní  zkušenosti  v  oblasti  einkluze  a  zvyšování 
digitální gramotnosti (nejen) starších lidí. 

Hlavním  hostitelem  byla  partnerská  organizace 
Seniornett,  která  se  po  celém  Norsku  v 
dobrovolnických centrech stará o praktické vzdělávání 
seniorů  a  dalších  znevýhodněných  skupin  lidí  v  ICT. 
Setkali  jsme  se  také  se  zástupci  organizací  Difi, 
Deltacenter a Národní rady seniorů. 

Deltacenter je de facto norské národní centrum pro 
občanskou  participaci  a  dostupnost  informací.  Jeho 
posláním  je  imlementace  tzv.  universálního  designu. 
To je snaha o vytvoření podmínek pro komunitní účast 
a  rovné  šance  v  přístupu  k  informacím  i  úřadům  s 
ohledem na rozdíly mezi  lidmi a handicapy některých 
skupin (seniorů, zdravotně postižených atd.). Iniciativa 
universálního  designu  má  i  zakotvení  v  legislativě, 
vychází z Vládního akčního plánu 2025 a zákona proti 
diskriminaci a pro přístupnost veřejné správy. 

Difi  neboli  Agentura  veřejné  správy  a  e
governmentu  zase  usiluje  o  implementaci  norské 

digitální  strategie. Cílem  je  zlepšovat  efektivitu  státní 
správy  a  veřejného  sektoru  i  jejich  transparentnost  a 
demokratičnost.  Konkrétně  Difi  např.  hodnotí  kvalitu 
veřejných  webových  stránek.  Jejím měřítkem  je  opět 
onen  universální  design,  tedy  srozumitelnost  a 
přístupnost elektronicky předávaných informací. 

Seniornett,  našeho  klíčového  partnera,  jsme 
tentokrát  toužili  poznat  především  v  jeho  praktické 
rovině. 

Práce této organizace je totiž z hlediska projektu e
inkluze 50+ klíčová. Jeho hlavním cílem je rozšiřování 
digitální  gramotnosti  (zatím)  ve  Středočeském  kraji  a 
efektivně  fungující  Seniornett  je  v  tomto  ohledu 
zásadním  příkladem.  Desítky  dobrovolnických  center 
Seniornettu slouží svému účelu také  tím, že vycházejí 
vstříc  konkrétním  potřebám  (většinou)  starších 
zájemců o výuku v konkrétních regionech. Třeba  tím, 
že  nabízené  služby  vhodně  propagují  a  daří  se  jim  i 
potenciální  klienty  zbavovat  ostychu  z  účasti  v 
kurzech… 

.Jak  dokládá  např.  centrum  ve  Fredrikstadu,  kde 
byla  během  naší  přítomnosti  zrovna  tématem  práce  s 
PC Wordem. 

Anebo  klub  Seniornettu  ve  Sarpsborg  Øst.  Tam 
probírali  práci  se  serverem  provozovaným  místní 
poštou.  Klienti  ale  měli  také  prostor  k  řešení 
individuálních problémů s počítačem a dalšími ICT. 

 

Jan Prokeš 

 

Projekt  einkluze  50+  je  financovaný  ze 
strukturálních  fondů  Evropské  unie,  konkrétně 
z operačního  programu  Lidské  zdroje  a 
zaměstnanost. M’am’alocu čeká v rámci projektu v 
květnu ještě jedna cesta do Norska. 
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Bílý svět jménem Vigeland 

Byl jsem okouzlený, nikoliv však překvapený, když 
jsem  navštívil  Vigelandův  park  na  sklonku  svého 
pobytu v okolí norské metropoličky. 

Dovolím  si  to  zdrobnělé  označení,  neboť  toto 
hlavní město  je metropolí pouze do svého významu a 
statusu,  nenese  si  s  touto  výsadou  ani  aglomerační 
stísněnost,  ani  jakousi  romantickou  šeď  jednolitých 
bloků,  tolik  typických pro velkoměsta ostatní. Norské 
hlavní město  je  členité,  různorodé,  jeho  jádro  se  sice 
táhne  jako  promenáda  (vzpomeňme  na  vzdálenost  od 
Muzea  folklóru  k  Muzeu  Muncha),  avšak  zároveň 
cestovateli  umožňuje  tyto  vzdálenosti  urazit  rychle, 
téměř  by  se  dalo  říci  křepce.  Kouzelné  je  přitom  již 
samotný  kontrast  dvou  jmen  tohoto  města,  která  s 
touto  „majestátní  skromností“  souvisejí.  Nebudu  se 
zde  snažit  vnucovat  laskavému  čtenáři  nebo čtenářce, 
svoje  diletantství  ve  filologii,  ale  zaposlouchejte  se 
přeci se mnou! Christiania. Oslo. První zní jako drobná 
skladba  pro  klávesy  z  období,  kdy  se  norská 
demokracie teprve klubala, z přelomu 18. a 19. století, 
kdy  ještě  žila  Jane  Austenová  nebo  Franz  Schubert. 
Ano, slovo znící jako dovedný trylek, ornament. A pak 
Oslo. To jsme již někde docela jinde – zase hluboko v 
temných  mlžných  skandinávských  kamenitých 
příbězích, kde  se  čas dějin  a mýtů  slévá v  jeden  tuhý 
vikingovský řemen.  

S  omluvou  se  však  zase  vrátíme  na  počátek.  Na 
konci  měsíce  června  jsem  došel  loudavou  dopolední 
procházkou  až  před  masivní  mřížovou  bránu 
Vigelandova  parku.  V  umění  není  sochařovo  jméno 
pojmem nikterak neznámým, omezuje se však pouze a 
jedině na symbol jeho životního díla, které je umístěno 
na volném, komponovaném prostranství parku.  

Strávil  jsem  s  Vigelandovou  vizí  osudu 
exponovanou  do  fyzické  schránky  lidského  života 
téměř  tři  hodiny.  Umělec  velice  citlivě  znázornil  v 
podobách  starců,  žen  a mužů  v  plné  síle  i  dětí…  to, 
čím procházíme v individuální realitě svého života; to, 
co  nás  proměňuje  každým  rokem;  to,  co  není možné 
nevidět.  Ovšem  –  jen  jeden  člověk  dvacátého  století, 
zdá se, lidský osud zakletý do smrtelnosti – do krásy a 
hořkosti – vidí tak zřetelně. Gustav Vigeland vyrůstá z 
podobné koncentrace jako Eduard Munch. Ale zatímco 
malíř a grafik zaznamenává zoufalství, krutost a vášně; 
sochař  naopak  mluví  o  stálosti  v  proměně, 
neodbytnosti  údělu,  o  tom,  že  člověk  není  tvořen 
jenom  svými  představami,  ale  i  pravidelným 
organismem své každodennosti. Zatímco Munch viděl 
lidskou „noc“, Vigeland zachycuje „den“ člověka. 

 

Adam Krupička 
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Konference ke 100. výročí Lea Eitingera v Brně 

Dne 12. 12. 2012 uplynulo 100 let od narození Lea 
Eitingera,  českonorského  psychiatra,  vědce  a 
humanisty  známého  především  v  Norsku.  K  tomuto 
výročí se konala 8. a 9.  listopadu 2012 konference na 
Masarykově univerzitě v Brně, na které spolupracovali 
čeští  a  norští  badatelé,  psychiatři,  bývalí  kolegové 
Eitingera, žurnalisté, historikové a studenti nordistiky. 
Já  jsem Lea Eitingera  nikdy  nepotkala,  na  konferenci 
do Brna jsem jela tlumočit norské skupině, přesto mne 
vyprávění těch, kteří ho znali, hluboce zasáhlo. 

Život  Lea  Eitingera  pro  mne  symbolizuje  20. 
století.  Narodil  se  do  židovské  rodiny  v  Lomnici, 
kousek od Brna, jako nejmladší ze šesti dětí. Po válce 
se  rodina  přestěhovala  do  Pohořelic,  kde  jeho  otec 
získal práci v  židovské obci. Vystudoval medicínu na 
Masarykově  univerzitě  v  Brně  ještě  v  době,  kdy  zde 
vedle sebe žila česká, německá a židovská společnost. 
Kvůli  narůstajícímu  napětí  ve  střední  Evropě  v 
předvečer  druhé  světové  války  se  ale  rozhodl 
emigrovat,  dostal  se  do  Norska  skrze  tzv.  Nansenův 
pas.  Norská  vláda  mu  umožnila  vykonávat  zde  svou 
lékařskou  profesi,  nicméně  poté,  co  bylo  i  Norsko 
okupováno  Německem,  začala  jeho  neskutečná  a 
bolestná  pouť.  Zprvu  se  ukrýval,  později  prošel 
norskými věznicemi a v únoru 1942 byl deportován do 
koncentračního  tábora  v  Osvětimi,  odtud  pak 
následoval  pochod  smrti  do  Buchenwaldu.  Zažil 

neskutečné  utrpení,  ponižování  a  bolest,  o  kterém  do 
konce  života  nechtěl  mluvit.  Byl  lékařem  i  v 
koncentračním  táboře,  ale  trpěl  tím,  když  lidem 
nemohl pomoct. Ze 762 Židů deportovaných z Norska, 
byl jedním z 23, kteří přežili.  

Po  válce  se  vrátil  do  Norska  a  věnoval  se 
psychiatrii,  založil  obor  viktimologie  a  až  do  konce 
života  bádal  a  pomáhal  lidem,  kteří  se  stali  obětmi, 
kteří byli dlouhodobě vystaveni extrémnímu stresu, po 
kterém  byly  jejich  osobnosti  změněny.  Prof.  Lars  
Weisæth,  Eitingerův  žák,  na  konferenci  vzpomínal: 
„Leo Eitinger byl mezi prvními, kteří zkoumali, jak se 
agrese projevuje na svých obětech. Paradoxní bylo, že 
v době po válce se psychiatrie mnohem více zabývala 
těmi,  kteří  tu  agresi  vyvolávali.  Eitinger  začal  v  60. 
letech  v  Izraeli  studovat,  jak  holocaust  poznamenal 
přeživší, ale v té době byly takové studie nepopulární, 
společnost  se  jimi  nechtěla  zabývat.“  Bohužel  se 
prokázalo,  že  společnost  toto  psychiatrické  bádání 
potřebuje,  zvláště  v  posledních  letech,  kdy  dochází 
častěji k teroristickým útokům. 

Eitingerův žák dnes působí na Národním vědeckém 
centru  pro  studium  násilí  a  traumatického  stresu 
(Nasjonal  kunnskapssenter  om  vold  og  traumatisk 
stress)  na  Univerzitě  v  Oslo,  spolu  se  svými  kolegy, 
které jsme také poznali na konferenci v Brně, pracoval 
s  pozůstalými  po  vlně  tsunami  v  roce  2004  nebo 
pracoval s postiženými po masakru na ostrově Utøya v 
červenci  2011.  Lidé,  kteří  zažili  podobné  hrůzy, mají 
posléze  mnohem  větší  pravděpodobnost  vzniku 
depresí,  ostatně  sám  Eitinger  se  od  svých  zážitků  do 
konce života neosvobodil.  

Norský žurnalista Magne Skjæraasen zapsal ve své 
knize  vzpomínky  na  Eitingera  následovně:  „Psal 
knihy,  statě,  polemizoval  a  přednášel. Nasazoval  svůj 
temperament.  Ale  občas  zahlédl  stopy,  které  ho  jako 
člověka  děsí.  Slyší  ozvěnu  okovaných  bot.  Zaplatil 
velmi vysokou cenu za to, že se snažil udržet své rány 
otevřené, aby mohl být oporou pro ty, kteří klesají pod 
svými bolestmi. Čas od času měl pocit, že je zcela sám 
se všemi hrůzami, které nikdo nemůže pochopit. Ten, 
kdo  byl  vězněm  v  koncentračním  táboře,  není  nikdy 
úplně osvobozen. Přeživší zůstává v pekle vzpomínek 
jako  v  kráteru  po  vybuchlé  bombě.“  (Leo  Eitinger: 
Lékař pro život, s. 249f, překlad Miluše Juříčková). 

Při  příležitosti  Eitingerova  výroční  byla 
představena  kniha  Magne  Skjæraasena:  Lékař  pro 
život  Příběh  Lea  Eitingera  také  českému  publiku. 
Autorka překladu, Doc. Miluše Juřičková  se  setkala  s 
Eitingerem v roce 1990, tedy pár let před jeho smrtí, a 
studium  jeho  prací  ji  vedlo  až  k  organizování  této 
konference.  První  část  konference  byla  věnována 
odbornému  odkazu  Eitingera,  tedy  psychiatrii,  druhá 
část  pak  jeho  lidskému  odkazu  a  vzpomínkám  jeho 
bývalých kolegů. Politička a lékařka Prof. Astrid  
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OSLO Okrašlovací Spolek Lomnice. Setkání s norskou 
delegací u busty Lea Eitingera v Lomnici. 

 

Nøklebye  Heiberg  na  Eitingera  (všichni  přátelé  mu 
říkali  Šoa)  vzpomínala  jako  na  velmi  pracovitého, 
nesmírně  skromného  člověka,  který  se  dokonce  ještě 
ve vysokém věku a jako uznávaný profesor divil, když 
ho zvali, aby přednášel v USA a dokonce mu zaplatili 
letenku.  

Na  závěr  tohoto  článku  se  ale  ještě  chci  vrátit  na 
místo, kde to všechno začalo. V rámci konference byla 
norská  delegace  pozvána  do  Eitingerova  rodiště, 
Lomnice.  Zde  jsme  prožili  krásný  půlden:  začalo  to 
přijetím u starosty, setkáním s místním okrašlovacím  

Doc. Miluše Juříčková při prezentaci českého překladu 
knihy  Lékař  pro  život,  autorka  článku  při  překladu 
vpravo 

spolkem,  který  se  na  konferenci  výrazně  podílel, 
prohlídkou  židovského  hřbitova  s  odborným 
výkladem,  stejně  tak  místní  synagogy,  kde  je  nově 
Eitingerova  busta  a  to  nemluvě  o  darech  a  dětském 
sboru  přednášejícím  vánoční  pístě.  Toto  nesmírně 
vřelé  přijetí  v  podzimní  den  s  dušičkovým  počasím 
bylo silným zážitkem pro nás pro všechny. 

Lenka Sommerseth 

Záznam  prezentace  knihy  lze  shlédnout  na  Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=2Lz6gJ8stM0 

 

Dětský karneval v České školce 

Druhou  únorovou  sobotu  se  v  prostorách 
Solbærtorvet  barnehage  konal  druhý  ročník  dětského 
karnevalu, který ve spolupráci s TNF organizuje Česká 
školka,  vedená  Petrou  Krylovou.  Je  to  příležitost  se 
dobře  pobavit  jak  pro  malé  tak  i  velké  účastníky  a 
pochlubit se pěknými maskami. 

Na uvítanou si děti zatančili na pohádkovou klasiku 
“bublifukový  tanec”.  Zručnost  našich  ratolestí 
prověřilo  hned  několik  her  v  průběhu  odpoledne. 
Nejprve  to  byl  slalom  mezi  kostkami  se  lžící  a 
míčkem,  kterou  někteří  závodníci  pojali  svérázným 
způsobem,  když  trasu  propluli  napřímo  a  sklildili  tak 
potlesk  za  vychytralost,  která  je  Čechům  tak  vlastní. 
Žabí skoky zase otestovaly jejich kondičku.. 

Po vydatném a velmi chutném občerstvení, které se 
už  tradičně řeší  formou “co kdo donese či napeče” se 
děti  vrhly  na  výrobu  škrabošek.  Speciální  lepidlo  s 
třpytkami  se  lepilo  všude  možně,  jen  na  těch 
škraboškách nechtělo schnout, tak se trochu pomáhalo 
fénem. Nutno dodat, že se dětem moc povedly. 

Všechny ty nádherné masky jsme si mohli pořádně 
prohlédnout  při  “představení  masek”.  Každé  dítě  se 
hezky představilo do “mikrofonu” a prošlo dokola, za 
což si vysloužilo sladkou odměnu. Pozadu nezůstalo i 
pár  maskovaných  dospěláků,  takže  se  rozhodně  bylo 
na  co  koukat.  Sešly  se  tu:  princezny,  princové, 
čarodějnice,  kovbojové  s  indiánkou, klauník, Červená 
Karkulka s vlkem, Spiderman, Pipi Dlouhá Punčocha, 
kostlivec, lvíček, Jahůdka, malé kuřátko i pár kočiček. 

Nabyté  kalorie  bylo  třeba  vyskákat  a  tak  přišel 
balónkový  tanec většině k duhu,  soutěžili malí  i velcí 
společně  v  párech. Výškové  rozdíly  vyřešil  každý  po 
svém.  Neméně  zábavný  a  napínavý  byl  židličkový 
tanec,  s  postupným  ubíráním  židlí  a  snahou  rychle 
sednout na nějakou volnou, když přestala hrát hudba. 

Po volné zábavě přišel čas se rozloučit a těšit se, že 
se  tady  za  rok  zase  sejdeme.  Děkujeme  všem 
organizátorům  za  moc  pěkný  program,  výzdobu, 
muziku i občerstvení. 

David Pazdera 

Fotografie z karnevalu jsou na následující straně. 
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Společné foto masek.             Představení masky a příprava na promenádu. 

Moravské kroje a krásné tradice folklóru 

Motto: "Ne od umělce k lidu, ale od lidu k umělci. 
Vždyť  lid  je  přece  umělec,  který  si  tvoří  sám  umění, 
jež přetrvá i věky." 

Moravské  kroje  jsou  moravské  lidové  oděvy. 
Základní  typy  krojů  na Moravě  se  v  podstatě  shodují 
se  základními  etnografickými  regiony.  Na Moravě  je 
to takřka celé Slovácko (např. Podluží, kyjovsko nebo 
Horňácko),  kde  žijí  dodnes  staré  ženy,  které mají  ve 
svém šatníku jen toto oblečení, jež běžně nosí. 

Slovácko  je  pojmenování  pro  rozlehlý  a 
nestejnorodý  národopisný  region  se  složitým 
historickým  vývojem,  pokrývající  podstatnou  část 
jihovýchodní Moravy a  jejích obyvatel. V  této oblasti 
se  kroj  uchoval  na  poměrně  velkém  území  nejdéle  z 
České republiky. Dodnes zde v kroji  lidé často chodí, 
hlavně staré ženy a mládež. Staří nosí  i zjednodušený 
kroj  pro  denní  potřebu,  zřetelný  hlavně  v  siluetě  a 
skladbě součástí,  to  jest oblečení  s krátkými širokými 
sukněmi, zástěrou, jupkou a šátkem na hlavě v různých 

modifikacích. Mládež,  a  to  i  ta  mužská,  naopak  nosí 
kroj  jen několikrát za  rok. Například o hodech. Tento 
mužský  kroj  je  nejbohatší  svou  výzdobou  a 
dekoracemi v nejzdobnějších formách. 

 Kroje na Slovácku vykazují vlivy východního stylu 
oblékání.  Je  pro  ně  typické  používání  vlněných  a 
bavlněných  látek.  Ženy  místo  sešité  sukně  nosí  dvě 
zástěry. Jednu uvazovanou odzadu dopředu (tzv. šorec) 
a  druhou  přes  ni  odpředu  dozadu  (fértoch).  Délka 
sukní je velmi různá. Od extrémně krátkých (Kyjovsko 
 např. hovoranské kroje, 10 až 15 cm nad kolena) až 
po mimořádně dlouhé ke kotníkům (hanácký kroj). Pro 
muže je typické nošení soukenných nohavic. 

 Internetová  stránka  http://www.specialdolls.eu/  je 
určena  všem,  kdo mají  rádi  lidové  umění.  Prezentuje 
naše  lidové  bohatství  a  dědictví  po  našich  předcích, 
které  chceme  předávat  našim  dětem  a  dalším 
generacím. 

Roman Dekan 
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Vystoupení České školky 

Tak co děti, byly jste letos hodné? 

U nás v  rodině se mikulášská  tradice vždy poctivě 
dodržovala. Mikuláš na nás ani jednou nezapomněl a s 
celou  svou  družinou  nás  pokaždé  navštívil.  Vždycky 
jsem se bál  spíše Mikuláše než  čerta. Pamatuju  si,  že 
jednou  jsem  se  dokonce  před  jeho  návštěvou  pokusil 
skrýt se u nás pod postelí. Nicméně rodiče mu k mému 
překvapení pomohli mě v bytě najít. Nejradši mám ale 
jednu historku, když mi bylo pět let. Mikuláš (náš pan 
soused v převlečení) přestože věděl, že jsme ateistická 
rodina, se mě zeptal, jestli se umím modlit. K velkému 
údivu  obou  rodičů  jsem  odpověděl,  že  se  modlit 
rozhodně  umím  a  že  tuto  činnost  provozuji  jeden  až 
dvakrát  denně.  Mikuláš  mi  tenkrát  nevěřil  a  nařídil, 
abych  to dokázal. A  tak  jsem vzal  z  koupelny kostku 
mýdla a začal si s ní názorně jezdit po rukou a po puse. 
Dodnes se bohužel  tvrdí, že jsem to nebyl já, ale můj 
starší  brácha,  kdo  se  před  Mikulášem  důkladně 
namydlil.   

Když nám s bráchou bylo okolo třinácti let, založili 
jsme si vlastní mikulášskou družinu a obešli  jsme pár 
základních škol a rodin kamarádů. Já jsem musel začít 
na pozici anděla, protože nikdo jiný to dělat nechtěl a 

žádnou  holku  se  nám  přemluvit  nepodařilo.  Největší 
průšvih  byl,  když  jsme  potkali  moje  spolužačky  ze 
třídy. Viděly mě  s  křídly  a  s  hvězdou na  čele  a  já  se 
pak  trochu  styděl  ukázat  se  na  druhý  den  ve  škole. 
Postupně  jsme  naši  družinu  vylepšovali  a  já  jsem  si 
nakonec  vyzkoušel  všechny  ostatní  postavy.  Musím 
ale  uznat,  že  postup  na  roli  Mikuláše  samotného  se 
mírně zpomalil, když jsem se jako čert snažil dozvědět 
od  jednoho  dítěte,  jak  se  mu  daří  ve  škole  a  pak  se 
ukázalo, že chlapečkovi byly teprve tři roky. A kromě 
toho mi pak na náměstí  v Olomouci  ještě utrhli  ocas. 
No, každý nějak začíná.  

Největší úspěch naše družina zaznamenala asi před 
sedmi lety. Vyrazili jsme do města a po cestě zastavili 
pár  rodin  s  dětmi  a  poslechli  si  nějakou  tu  básničku. 
Celou  dobu  se  okolo  potuloval  nenápadný  člověk  s 
fotoaparátem. Potkali jsme na ulici kamaráda z vysoké 
školy a za dobře provedenou písničku jsme mu nabídli 
něčeho ostřejšího  tuzemského. V té chvíli se odněkud 
objevila  kamera,  světla,  mikrofony  a  snad  i  televizní 
helikoptéra.  Palcové  titulky  druhý  den  v  novinách 
upozorňovaly,  že  „Mikuláš  letos  naděloval  alkohol!” 
Tak  i  takovou máme zkušenost  s Mikulášem. Dneska 
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kluci v ČR pořád chodí po rodinách svých vrstevníků, 
ale tam už na ně čeká další generace dětí. 

No  a  pak  jsme  se  přestěhovali  do  Osla.  České 
tradice  máme  moc  rádi.  Já  zejména  dbám  na  zvyky 
velikonoční,  ale  na  Mikuláše  nezapomenout  zkrátka 
nemůžeme.  Naštěstí  máme  přátele,  kteří  jsou  pro 
každou  legraci  a  tak  se  u  nás  okolo  Mikuláše  vždy 
sejdeme v mezinárodním složení. Mikuláš jde s dobou 
a  tak  naši  kolegové  a  kamarádi  vždy  obdrží  od 
Mikuláše email s pozváním. Pravidla jsou jednoduchá, 
každý  musí  mít  připravenou  písničku  nebo  básničku, 
nejlépe ve svém rodném jazyce a tu přednést svatému 
Mikuláši  a  pak  přijde  balíček  s  odměnou.  Je  strašná 
legrace  pozorovat  jak  váš  kolega  s  doktorátem  z 
organické  chemie  zpívá  „rolničky,  rolničky”  a  u  toho 
se  rozpačitě  tahá  za  kalhoty.  Naše  družina  je  jen 
dvoučlenná.  Rohy  lze  v  Oslo  sehnat  snadno,  nemáte 
ale  představu,  jak  těžké  je  složit  mikulášský  převlek 
tak, aby příliš nezaváněl Santa Clausem.  

 
Dolní  řada  zleva:  Německo,  Norsko,  Nizozemí, 
Německo,  Ukrajina.  Horní  řada  zleva:  Norsko, 
Malaysia, Velká Británie, Česká republika 

Je moc dobře, že TNF rovněž dbá na Mikulášskou 
tradici  a  já  osobně  se  na  setkání  vždycky moc  těším, 
zvláště  když  je  zpestřené  vystoupením České  školky. 
Za těch pár let, co tu v Norsku jsme, se to pro mě stálo 
nedílnou  součástí  příprav  na  Vánoce.  Letos  se  nám 
celé  setkání,  myslím  opět  velice  podařilo.  Setkání 
uvnitř krásné dřevěné jízdárny na úpatí Holmekollenu 
je něco na co se jen tak nezapomene. Velká pochvala 
tomu,  kdo  tohle místo pro nás objevil  a  rovněž  velká 
pochvala  všem,  kteří  se  podíleli  na  přípravě 
občerstvení. No, a protože jsem tak trochu z branže tak 
musím ocenit krásně vyhlížející mikulášskou družinu. 
Zajímalo  by  mě  jak  je  to  s  dětmi  tady,  jestli  se  bojí 
více čerta nebo Mikuláše. 

Čertovi  bych  rozhodně  doporučil,  aby  alespoň  na 
chvilku  některé  děti  popřípadě  rodiče  ponosil  v  pytli, 
aby  se  tradice upevnila.  Jen nevím,  jak  se k odnesení 
dětí  do  pekla  staví  norské  zákony.  Důležitou  částí 
mikulášského posezení bylo vystoupení České školky. 
Děti  se  letos  převlékly  za  vánoční  stromečky  a  za 
doprovodu  kytary  a  vlastních  bubínků  zazpívaly  dvě 
české  vánoční  koledy.  Následným  společným 
zpíváním  koled  jsme  navodili  tu  správnou  advení 
atmosféru.  Do  příště  ješte  zkusíme  zapracovat  na 
ozvučení, aby se nám lépe společně zpívalo.  

No a komu se nechtělo zpívat tak se mohl vrhnout 
na výrobu vánočních ozdob. Já jsem však dal nakonec 
přednost guláši. 

Co jsem trošku podcenil, byla tombola. Vylosované 
číslo bylo vždycky o  jedno vyšší nebo nižší než  jsme 
měli.  Takže  mi  prosím  příští  rok  připomeňte,  abych 
koupil čísla, která budou vyhrávat. Když  jsme pak po 
mikulášování uklízeli tak nám došlo, že bychom mohli 
pronájmu  jízdárny  příště  využít  více  a  že  bychom  po 
návštěvě Mikuláše udělali večírek pro dospěláky.  

Tak co vy na to? Já už se těším na příště! 

Jindřich Kania 

Společné zpívání   Mikulášská družina 

 



12 

 

 

140. výročí objevení Země Františka Josefa 

O  Zemi  Františka  Josefa  se  člověk  jen  málokdy 
něco  doslechne.  Kromě  hodin  zeměpisu  se  o  ní 
nemluví téměř vůbec. Ve zpravodajství se objeví snad 
jen  při  zmínkách  o  roztání  severovýchodní  plavební 
cesty  Severním  ledovým  oceánem  zkracující  cestu 
z Evropy do východní Asie o 40%, která kolem těchto 
ostrovů vede. Proto mě minulý podzim dosti překvapil 
telfonát  od  Gabora  Molnara  z NorskoMaďarského 
Kulturněhistorického  spolku,  který  mi  se  zaujetím 
osvětlil  historii  objevení  těchto  ostrovů  rakousko
uherskou  výpravou,  v jejímž  vedení  byli  dva  čeští 
dustojníci a několik členů posádky.  

Kdo  by  si  nevzpomněl  na  Járu  Cimrmana  a  jeho 
Dobytí Severního pólu! 

Je  tomu  letos  však  opravdu  140  let  od  doby,  kdy 
Zemi  Františka  Josefa  objevila  více  jak  dvouletá 
rakouskouherská  polární  expedice,  která  měla  za  cíl 
doplout  na  paroplachetním  škuneru  viceadmirál 
Tegetthoff co nejblíže k severnímu pólu, nebo se plavit 
podél severního pobřeží Sibiře k východu až do Asie a 
objevit tak dosud neznámý „Severovýchodní průjezd".  

Těmi  českými  důstojníky  ve  výpravě  byli  velitel 
Julius  Payer  z Teplic  a  Eduard  von  Orel  z Nového 

Jíčína. V posádce byli i další čeští a moravští krajané. 
Byli to Josef Pospíšil, Ota Kříž, Gustav Brož. 

Cílem  připomenutí  tohoto  výročí  je  zvýšení 
povědomí  o  této  významné  expedici  prostřednictvím 
projektu,  do  kterého  se  již  na  podnět  maďarkého 
spolku  zapojil  i  spolek  náš  a  také  spolek  rakouský  a 
chorvatský. 

Kromně připomínkových akcí na severu Norska má 
projekt  ambici  i  najít  a  pozvat  k těmto  akcím  i 
potomky členů výpravy. Nám přirozeně připadla úloha 
pokusit  se  dopátrat  potomky  v České  republice.  Díky 
muzeu  v Novém  Jíčíně,  se  nám  už  podařilo  najít 
vnučku Eduarda Orla.  

Rádi bychom vyzvali naše členy, které tento projekt 
projekt  také  zajímá,  jestli  by  se  nechtěli  aktivně 
zapojit.  Odměnou  vám,  kromě  dobrého  pocitu 
z přispění  k dobré  věci,  potkání  zajímavých  lidí  a 
dobré  zkušenosti,  může  být  třeba  i  cesta  na  sever  a 
malý honorář. Ozvěte se v případě zájmu na náš email 
info@czforum.no. 

Dále uveřejňujeme oficiální plán projektu. 

Petr Dreiseitl 

Prosjektbeskrivelse for markering av østerrikskungarsk ekspedisjon, og 
oppdagelsen av Frans Josefland i 18721874 

Formål 
Fem norskregistrerte  kulturforeninger  vil  sammen med Tromsø  og Vardø  by  og Voronin Arctic Marine 

Institute i Arkhangelsk, markere 140årsjubileet for oppdagelsen av Frans Joseph Land i 1873. Markeringen 
har til hensikt å belyse norsk russisk arktisk historie i en bred europeisk og historisk kontekst. 

Bakgrunn 
Norskungarsk Kulturhistorisk Forening, NorskØsterriksk Selskap, NorskKroatisk Forening, Tsjekkisk

Norsk  Forum  og  Norwegian  Russian  Association  of  Tromsø  er  sammen  prosjekteiere,  samt  at  Vardø 
kommune  og  Voronin  Arctic Marine  Institute  i  Arkhangelsk  er  de  sentrale  samarbeidspartnerne.  Gjennom 
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prosjektet  vil  vi  sette  aktører  på  polarområdet  i  Norge  og  Russland,  samt  etterkommere  av 
ekspedisjonsdeltakerne  i kontakt med hverandre,  for gjensidig  læring og  fremtidig samarbeid. Prosjektet vil 
gjennomføres over tre dager i 29. – 31. august 2013 i Tromsø og i Vardø, samt på Hurtigruta mellom de to 
byene. 

Tanken er å samle forskningsmiljøer og etterkommere av ekspedisjonsdeltagere fra 18721874 (en deltager 
per  familie),  for  å minnes  bragden  som plasserte Frans  Josef  land  på  polarområdets  kart. Markeringen vil 
foregå i Norge som var avgangssted (Tromsø) og ankomststed (Vardø) for ekspedisjonen. Selve ekspedisjonen 
bestod  av  24  personer  fra  det  historiske  dobbeltmonarkiet ØsterrikeUngarn,  nåværende Østerrike, Ungarn, 
Kroatia, Tsjekkia, og i tillegg Italia og Norge. Ekspedisjonen opplevde dramatiske omstendigheter, og etter to 
års kamp for å overleve  i  isødet, ble deltakerne reddet av en russisk fangstbåt, og det er naturlig at også en 
etterkommer av denne båtens kaptein er med på samlingen. 

 

Prosjektets innhold 
Målgruppe:  I  tillegg  til  de  42  kjernedeltakerne;  15  etterkommere  fra  de  involverte  landene  i 

ekspedisjonen,  12  studenter  og  ansatte  fra  instituttet  i  Arkhangelsk,  5  forelesere,  5  prosjekteiere,  samt  5 
ambassadører fra prosjekteierlandene, vil prosjektet involvere anslagsvis 200 lokale deltakere; ansatte i Troms 
og Finnmark fylkeskommune og skoleungdommer i kommunene Tromsø og Vardø.  

Aktiviteter: Vi planlegger aktiviteter både i Tromsø, Vardø og på Hurtigruten mellom de to byene. 

29. august 2013 i Tromsø planlegger vi å ha høytidelig markering av oppdagelsen, avduke minnetavle, og 
holde foredrag av lokale og internasjonale forelesere. Disse programpunktene skal være åpne for alle, voksne, 
unge og barn i byen. Et av høydepunktene blir forelesning av to forskere i fra Tromsø, som skriver bok om 
den enorme mottakelsen ekspedisjonsdeltagere fått i Europa. 

30. august 2013 på Hurtigruten skal deltagernes etterkommere få ordet og muligheten å formidle sine egne 
versjoner av hendelsen (deltagere har tidligere ikke hatt kontakt med hverandre). Vi planlegger forelesninger 
også på båten.   

31. august 2013 i Vardø by skal vi også ha forelesninger, høytidelig markering og avduking av minnetavle, 
denne  gangen  også  med  deltagelse  av  studenter  og  professorer  fra  Voronin  Arctic  Marine  Institute  i 
Arkhangelsk.  Instituttet  som  hører  til  universitetet  i  Arkhangelsk  er  den  eldste  sjømannsskole  i  Russland, 
utelukkende  for  sjømannskap  for  handel  og  fiskeaktiviteter,  og  deres  fokus  har  historisk  vært  Russlands 
utenrikshandel via Arkangelsk med de vesteuropeiske land, frem for alt med nabolandet Norge. Instituttet er 
oppkalt  etter  V.I  Voronin,  nevøen  av  Fjodor  Voronin,  kaptein  på  fangstbåten  Nicolay,  som  reddet 
ekspedisjonen fra sikker død, og tok dem tilbake til Vardø. Pomorkapteinene fra familien Voronin kan spores 
tilbake  helt  til  1808,  da  de  leverte mat  til  Finnmark,  hvor  innbyggerne  sultet  under  den engelske  blokaden 
under  Napoleonskrigen.  Studentene  fra  dette  instituttet  skal  holde  to  forelesninger,  det  første  om 
pomorhandelen  i  den  19.århundre,  det  andre  om Frans  Josef  Lands  ekspedisjonen  sett med  russiske  øyner, 
samt nasjonalparken Frans Josef Land  i  dag. Det vil også bli  avholdt  en økumenisk gudstjeneste  i  løpet  av 
markeringen. Se nærmere beskrivelse i vedlagte program. 

 
Handlingsplan: 
Prosjektet  søker midler  i  hovedsak  fra  Barents  sekretariatet  inne  1. mars  2013. Det  påregnes  46  ukers 

behandlingstid. Vardø kommune har gitt tilsagn om støtte på kr. 20 000, og prosjektet søker også kulturrådet 
for en liten andel støtte til foredragsholderne.  

Det  forventes at prosjektet må ha  fått  tilsagn av hoveddelen av støtten  innen midten av mai  for å kunne 
realisere prosjektet.  Imens  jobber prosjektet også mot private aktører  for å  få  finansiert delen på Hurtigruta 
samt informasjonsmateriell, og lokale europeiske aktører for å få etterkommerne til Tromsø. 

 

Forventede resultater 
Norge/Russland: Det forventes økt bevissthet i de to nordligste fylkene og i de russiske nabofylkene om 

de europeiske og historiske dimensjonen  rundt denne delen av den arktiske historien. Det  forventes også at 
kjernedeltakerne  får  økt  læring  om  de  historiske  begivenhetene,  og  at  de  får  utvekslet  erfaringer  og 
kontaktinformasjon for mulig fremtidig kontakt og samarbeid.  

Resten  av  Europa:  Økt  bevissthet  om  arktisk  historie  og  kjennskap  til  Norges  to  nordligste  fylker  i 
hjemlandene til ekspedisjonsdeltakernes etterkommere, spesielt blant de som har bidratt i arbeidet med å lete 
opp etterkommerne, men også ift ringvirkninger ellers i landene av forventet pressedekning og evt distribuert 
informasjonsmateriell.  
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TSJEKKISKNORSK FORUM 

Årsberetning 2012 
for behandling på TNF`s årsmøte den 8.4.2013 

 

Tsjekkisk-Norsk Forum er en forening for tsjekkere bosatt i Norge og andre som ønsker å holde kontakt 
med disse, f.eks. nordmenn som studerer tsjekkisk, ektefeller eller også de som bare ønsker å holde kontakt 
med det tsjekkiske miljøet i Norge eller vil støtte Tsjekkia. 

Foreningens postadresse: Edita Daulova, Frognerseterveien 42K, 0766 Oslo 

Styret har bestått av:  
Leder Edita Daulova, nestleder Petr Dreiseitl, styremedlem Renata Haugen, styremedlem Ivana Lantova 

Wiulsrød, styremedlem Vilem Vanke.  

Valgkomite 

Petra Krylova, Zora Hozmann.  

Medlemskap  

TNF hadde cca 118 betalte medlemmer i sin database ved utgangen av 2012. Medlemskontingent for 2012 
er kr. 250,- for enkeltmedlemmer, kr. 300,- for familier og kr. 150,- for pensjonister. 

Ansvarsområder 

Regnskapsfører: Edita Daulova, Internett kommunikasjon: Renata Haugen og Zita Pozarova, Webside: Petr 
Dreiseitl, St. Nicolas feiring og kultur: Ivana Lantova Wiulsrød og Vilem Vanke. Medlemsblad: Libuse 
Janakova for redaksjon og Petr Dreiseitl for layout og som teknisk ansvarlig. 

Styremøter  
Styremøter har blitt avholdt i henhold til avtale i februar, juni og november. På årsmøte 19.4. var godkjent 

årsberetning for forrige år. Styremedlemmer har også vært i kontakt via epost, ved uformelle møter og i Kafe 
Asylet, Grønland. 

Aktiviteter 
For tiende år på rad pågår regelmessige sammentreff på Kafe Asylet (Grønland, Oslo), alltid hver andre 

onsdag i måneden, kl. 18. Det pleier alltid å være en person enten fra TNF eller NSF til stedet, fordi det ofte er 
det første stedet de nye tilkomne finner. Vi vil fortsette med denne aktiviteten. 

• I begynnelsen av juni kunne tsjekkiske, norske og slovakiske familier møte på Barnedag på 
Ekeberg. Etter at barna prøvde å fullfylle forskjellige oppgaver, kunne alle kose seg med grillmat 
og hyggelig konversasjon. Edita Daulova som organiserte barnedag for fjerde gang takker til alle 
som var til stede og hjalp med. 

• I 2012 fortsatt TNF med tsjekkisk undervisning. Edita Daulova og Renata Haugen er ansvarlig for 
kursorganisasjon. I 2012 hadde vi 2 grupper av skolebarn og 3 grupper av voksne. Både tsjekkere 
og nordmenn har benyttet seg av dette viktige tilbudet. Vi takker både våre lærere som gjør en 
svært god jobb og den tsjekkiske ambassaden som gir oss lokaler til disposisjon. 

• I høsten feiret vi St. Vaclav. Gjennom morsomme oppgaver ble barna kjent med tsjekkiske 
symboler og Den hellige Vaclav.  

• For å øke tilbudet til barnefamilier begynte vi i september med tegnekurs for skolebarn. Kurset skal 
fortsette til juni 2013.  

• I andre halvår 2012 arrangerte TNF to møter med tegnelærer for voksne, hvor deltagerne kunne 
prøve forskjellige tegneteknikker. 

• I november inviterte vi en erfaren operasanger Petr Prochazka som holdt forelesning «Historien til 
opera». Han fortalte mye interessant om bunader og kostymer, musikk og tradisjon. Vi hørte på 
tsjekkisk opera «Den solgte brud» og avsluttet med en kort diskusjon. 

• 1. desember 2012 arrangerte TNF i samarbeid med Norsk-Slovakisk forening tradisjonelle ”St. 
Nicolas feiring” (Mikulasska zabava). Vi møtte i nydelige lokaler i Ridehuset skapte en hyggelig 
førjuleatmosfære. Også denne gangen ble det servert tradisjonell tsjekkisk/slovakisk mat og drikke. 
Vi kunne se forestillingen av småbarn fra den tsjekkiske barnehage, og barna lærte seg å lage 
juledekorasjon. Vilem Vanke kommenterte hele kvelden og skapte en hyggelig atmosfære. Takk 
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også til alle som hjalp til med de mange praktiske ting omkring dette. Det krever mye energi og vi 
gleder oss til at denne feiringen fortsetter videre.  

Medlemsblad:  
I 2012 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsblad Forum: nr. 73, 74 og 75. Den er tilgjengelig også på vår 

internettside www.cz-forum.no. Alle er velkomne til å sende inn sine bidrag. Redaksjon: Liba Janakova, 
Rødtvedtvn. 18 c, 0955 Oslo, teknisk ansvarlig Petr Dreiseitl.  

Samarbeid:  

Vi fortsetter vårt samarbeid med Norsk-Slovakisk Forening (www.slovakia.no/nsf) og møtes ofte på våre 
arrangementer. Vi er i kontakt med den tsjekkiske ambassaden i Oslo og takker herved for at de velvillig 
stiller ambassadelokalene til disposisjon. I tillegg samarbeider vi med Den tsjekkiske barnehagen som er 
organisert av Petra Krylova. 

For styret i TNF: Edita Daulova, leder 

RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2012 
Inntekter                Kostnader 
 

Medlemskontingent  17 400 

Bidrag/gave fra ambasaden  23 262 

Aktiviteter – tsjekkisk, tegning  62 030 

Aktiviteter   Mikulasska  6 794 

Annen inntekt  728 

Sum inntekter  110 214 
 
 

Resultat = underskudd  22 479 
 
BALANSE PR. 31.12.2012 
 

   Eiendeler  Gjeld og egenkapital 

Saldo bank  79,934.57    

Kasse  7,220.00    

Årets resultat  22,479.22    

Annen egenkapital (= akkumulert resultat fra      109,633.79 

forrige år i løpet av TNF`s drift)       

SUM  109,633.79  109,633.79 
 
Kommentar: 
TNF`s regnskap viser et totalt underskudd på kr. 22 479, 
 
Vi har i 2012 mottatt en pengegave fra den Tsjekkiske ambassaden på kr. 23 262, 

Pengegaven ble brukt til:   

Kopiering, utgivelse og sending av Vestnik  7 494,00 

Leie av lokalet til Mikulasska  7 674,50 

Barnedag  893,50 

Leie av lokaler for tsjekkisk undervisning  7 200,00 

TOTAL BRUKT  23 262,00 

 
Saldo i banken pr. 31.12.12 stemmer med årsopgaven fra Nordea bank. 
 
1.2.2013 Edita Daulova 

BUDSJETT 2013 
Inntekter     Utgifter    

Medlemskontingent  17,400.00  Medlemsblad  25,000.00 

Bidrag fra ambasade  23,000.00  webhotel  1,400.00 

Inntekt fra aktiviteter  68,600.00  Aktiviteter  77,600.00 

      Adm. Kostnader  5,000.00 

SUM  109,000.00  SUM  109,000.00 

Administrasjonskostnader  5 751 

Vestnik  24 253 

Aktiviteter  Mikulasska  17 614 

Aktiviteter  tsjekkisk, tegning  77 654 

Aktiviteter  Andre  6 011 

webhotel  1 410 

Sum kostnader  132 693 



16 

 

 
 

Letní tábor ve Švédsku na ostrově VRÅNGÖ, již po desáte   
  
 Datum  9 – 21 července 2013 

    
 
 Počet dětí Cirka 40, 20 dětí z České republiky, 20 ze Švédska, mluvících česky. 
 
 Věk  10 – 14 let 
 
 Personál 1 hlavní vedoucí, 4 skupinoví vedoucí a kuchyňský personál 
 

Ubytování Společenský dům na ostrově Vrango, s kuchyní, jídelnou a tělocvičnou, kde děti spí. 
 
Strava Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. První jídlo je večeře v den příjezdu a poslední 

jídlo je snídaně v den odjezdu. 
 
Co máš mít s sebou 
 Karimatku nebo lehátko nafukovací, spacák, polštářek, ručník, sportovní oblečení, 

plavky, pláštěnku nebo nepromokavou bundu do deště, tenisky, holinky, hygienické 
potřeby, krém na opalování, sluneční brýle, láhev na vodu, ruksak a masku na 
karneval. 

 DVD film na promítání večer. Nezapomeň kapesné. 
 
Program Ranní rozcvička, sportovní hry, koupaní, výlety, olympiáda v atletice, karneval. 
 
Cena cirka 1 300 korun norskych. V ceně je ubytování, plná penze a výlety.  
 K tomu přijde vstup do Liserbergu – největší Švédský zábavný park-  
 a karta na všechny atrakce. Cena 400 Švédských korun. 
  
Přihlášky a informace 

Jarmila Mojzisova 
E-mail: jarmila.mojzis@gmail.com,   mobil: +46 739 073 434 

  
Mila Drunecka 
E-mail: mila.d@telia.com,   mobil: +46 709 743 677 
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