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Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou červnové číslo našeho 

spolkového časopisu. A tak mi dovolte, abych se hned 

v úvodu krátce zmínila o činnosti Česko-norského 

fóra. Jak jste byli dříve informováni, konala se v dubnu 

výroční schůze, a pokud jste se nemohli zúčastnit, 

najdete v dnešním čísle zápis z jejího průběhu. Na 

programu bylo zhodnocení roku předchozího, plány do 

budoucna, diskuze o aktuálních tématech, volba 

volební komise a volba členů do výboru Česko-

norského fora. Tímto mezi nás vítám nové členy 

výboru: Lenku Sommerseth a Luďka Noska. 

Nyní bych se ale chtěla zmínit o něčem úplněm 

jiném, protože poslední dny mi nejde z hlavy příroda a 

přírodní živly. V jedné pohádce zaznělo, že člověk je 

pán tvorstva. To by se až na výjimky dalo považovat 

za fakt a také to dobře zní. Navíc v pohádkách jsou 

přece skryty pravdy, moudra a ponaučení. Ale všechny 

základní elementy nám dají jednou za čas na frak, 

abychom si uvědomili, že proti síle přírody jsme 

nevýznamní.  

Nyní v červnu nám dala svoji sílu pocítit voda. 

Letošní záplavy jsou téměř srovnatelné s velkou vodou 

v roce 2002 a netýkají se jen Česka, ale rovnou více 

zemí. Zprávy o povodních jsme mohli sledovat i v 

Norsku, poté - a to již ve velkém měřítku v Česku, 

Rakousku, Polsku, Německu a tak dále, víceméně v 

celé střední Evropě. Na povrch pak vyplouvají různé 

příhody, nešťastné události, které je smutné sledovat, 

ale také spousta kladných a pozitivních věcí. A těch já 

si moc ráda všímám. Obdiv si zaslouží ta ochota 

pomoci, semknutí a spolupráce. Často nás takové 

impulzy motivují a posunou naše cíle a sny o stupínek 

výše. Z mnohých lidí pak sálá spousta pochopení a 

dobroty, které by se v každodením shonu tak 

neprojevily. Každý má v sobě vytrvalost, sílu a 

odhodlání, které nás posunují dopředu a pomohou nám 

to vše ustát. Jak říkala moje babička, v neštěstí najdeš 

přítele a hlavně: všechno zlé je k něčemu dobré. 

Chceme podpořit obnovu země, a proto vyhlašujeme 

sbírku, o které se dočtete na předposlední straně. 

Já doufám, že pár dobrých článků najdete i v našem 

čapopise, a tak mi už jen zbývá popřát vám příjemné 

chvíle pří čtení. 

Za TNF Edita Daulová 
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Hva har skjedd med media? 

Jeg er skuffet over måten media fungerer på i det 

siste. Istedenfor å bringe upartiske nyheter og la 

leseren selv danne seg et bilde, har de vært omdannet 

til et ensidig propagandaverktøy. Med andre ord 

istedenfor å informere, manipulerer de.  

En illustrasjon fra Aftenposten av 24.5. 2013: ved 

siden av flomm nyheter (som var litt vrient til å legge 

skylden for på FrP, se nede) var det to hendelser som 

ble nevnt, nemlig opptøyene i Stockholm og mord på 

åpen gate i London.  

Det første måtte endelig nevnes, fordi det begynte å 

bli pinlig at det hadde vært neglisjert så lenge. 

Riktignok var det først å finne på side 20. Artikkelen 

utelatte å vise bilder, selv om gjerningsmennene har 

politisk korrekte utseende, noe vi blir ellers fôret med i 

utstrakte deler av avisene til daglig. Istedenfor ble vi 

fortalt at årsaken til 'misnøye' var, at de bor i en lite 

ettertraktet bydel.  

Hovedbudskapet fra artikkelen om det muslimsk 

inspirerte mordet i London (på side 18, hvor ellers?) 

var, at nå må vi frykte høyreekstrem vold! 

Det hele gjør meg rett og slett kvalm. Ta bare 

plasseringen av stoffet som ellers kom som 

hovednyheter i uavhengige media: kan det tenkes en 

like beskjeden plassering, hvis gjerningsmennene var 

etniske svensker eller engelskmenn? 

Altså man ser, at det er hudfargen på 

gjerningsmennene som bestemmer hvordan hendelsene 

omtales i våre media. Da kan man stille seg spørsmålet 

om dagens media ikke er rasistiske? 

Selvsagt kom det til svartmaling av FrP, også dette 

er jo like fast del som værmeldingen. Men det er mer 

underholdende ved å se skribentens iver etter å komme 

med noe nytt. Denne gangen bommet vedkommende 

både i hovedbudskapet og i konklusjonen. Det ble 

presentert 50 saker som FrP står for, hovedsakelig noe 

som folk flest ikke har noe i mot, tvert imot. Altså, 

enten en bjørnetjeneste eller dårlig skjult sabotasje!  

Også påstanden om at FrP med 12% tilhengere er 

sjanseløs til å gjennomføre noe av dette, blekner i 

synet av SV, som har regjert over oss i 8 år og kun 

unntaksvis ligger over 5%. 

Alt dette fører til et viktig spørsmål: hva har hendt 

med norske media?  

Jeg husker godt tider da det var nyttig å kjøpe flere 

aviser for dermed å få nyhetene belyst fra forskjellige 

vinkler. Selv Aftenposten, uansett hvor usannsynlig det 

fortoner seg i dag, kom ofte med debatter, hvor 

forskjellige syn var tillatt uten at debattantene ble 

stemplet. Forklaringen ligger i det som herjer i 

samfunnet i de siste årene: politisk korrekthet. Den 

utelukker dialog (da vil den være sjanseløs) og uten 

dialogen kan man glemme demokratiet.  

Enda et mer interessant spørsmål er: hvem har 

skylden? Etter min mening kan man ikke bebreide 

venstrevridde journalister alene, de mangler jo stakkars 

halvparten av hjernen (den høyre). Konklusjonen 

dermed er, at det er de med hele hjernen, som ikke tør 

å bruke den, som er hovedansvarlig. Samt politikerne 

som gir blaffen i utviklingen og til og med oppmuntrer 

den. Alt dette minner smertefullt om førkrigens 

tilstander, da pasifistene av alle slag spilte Hitlers kort 

mens politikerne ikke nølte å ofre (andres) land på 

fredens alter. Som vi alle vet ble prisen høy. 

 

Karel Babčický 

 

Měla by mít norská ohleduplnost své meze? 

Norové jsou zpravidla velmi ohleduplní lidé. 

Většinou nechtějí vadit, tím spíše škodit jiným – což je 

vlastnost navýsost dobrá – ovšem neuvědomují si často 

ten moment, kdy jejich ohleduplnosti začne někdo 

zneužívat. A že se to děje často – stačí, aby jednotlivec 

či malá skupina lidí dostatečně křičeli a ostatní se jim 

podvolí, byť by tím dali sbohem pro tu chvíli i 

zdravému rozumu. 

Nejde zdaleka jen o přistěhovalectví, které 

samozřejmě člověka napadne jako první. Mnozí jsme 

slyšeli o návrhu Oslo kommune, který měl v určité dny 

zakázat provoz dieselových aut na území města, 

protože údajně škodí astmatikům. I kdyby to byla 

pravda, jakkoliv je taková úvaha krajně diskutabilní, 

mohlo město 1) zmařit investice všech, kteří koupili 

dieselová auta a učinit tak jejich auta 

neprovozuschopnými a zároveň těžko prodejnými a 

hlavně 2) ohrozit životní prostředí vyšším provozem 

benzínových aut, v jejichž výfukových plynech se 

nachází více toxických látek; navíc která mají výrazně 

vyšší spotřebu, nežli srovnatelná auta dieselová. To 

všechno jen proto, že jedna zájmová skupina se 

rozhodla protlačit zákaz, který slouží (a to ještě kdo ví, 

jestli) jen velmi úzké skupině občanů. Naštěstí zákaz, 

který, být rozhodnutí jen na politicích, by byl schválen, 

neprošel přes Statens Vegvesen. Přesto vzhledem k 

přítomnosti jiných, pro lidi z kontinentu podivných 

zákazů, by nepřekvapilo, kdyby se takový návrh v 

recyklované podobě neobjevil znovu. 

Dalším velmi dobrým příkladem je současná norská 

vláda. Premiér Stoltenberg je podle mého názoru 

ukázkovým příkladem politika, který ač je velmi 

pravděpodobně slušný člověk, nedokáže se postavit 

hlasitému křiku ze strany menších koaličních partnerů 

či radikálů ve vlastní straně. Čili kdykoliv SV nebo Sp 

přijdou na nějaký absurdní nápad, mají takřka jistotu, 

že premiér bude souhlasit. Jens Stoltenberg by si měl 

přečíst norskou ústavu, protože mám pocit, že si své 
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postavení plete s pozicí Jeho Veličenstva – on je tu, na 

rozdíl od Koruny, aby byl hlavou exekutivy, aby 

prosazoval novou politiku a byl za ni zodpovědný. 

Jeho menšinoví koaliční partneři jsou (hlavně v 

případě SV) tak slabí, že mohou být rádi, že se vůbec 

dostanou na podzim do Stortingu, dostanou-li se do 

něj. Proč tedy tolik ústupků? 

Není možné, aby souhlasil bezmyšlenkovitě s 

každým pokusem Sp o ještě další podojení rozpočtu ve 

věci zemědělských dotací, či s každým pokusem 

uzavírat vnitřní trh zboží a službám z EU. Premiér 

reprezentuje za svou stranu jiný elektorát, než 

Senterpartiet a coby předseda vlády reprezentuje celou 

zemi. Většina občanů a rezidentů Norska přitom 

nejsou zemědělci, ale téměř všichni jsou spotřebiteli. 

Jak je možné, že hlava exekutivy bije po hlavě – 

většinového – spotřebitele tím, že automaticky přijímá 

každý návrh strany, která byla minulé volby jen těsně 

nad hranicí vstupu do Stortingu? 

A to samé, ba co dím ještě silněji, platí i o SV. Jak 

může premiér s takovou lehkostí nechat SV prosazovat 

cokoliv, co chce, jenom proto, že křičí dostatečně 

hlasitě? Návrhy, které SV prosazuje, jsou ve většině 

civilizovaného světa naprosté tabu. Oslabení 

„biologického principu“? Pokus o cenzuru internetu či 

návrh na odebírání dětí z „extremistických“ rodin, aby 

nevznikli „noví Breivikové“? To vše jsou návrhy ze 

strany ministryň této vlády za SV, které o co menší 

mají mandát od voliče, o to více křičí. A premiér, který 

by měl reprezentovat všechny, to dovolí? To není 

žádná tolerance k menšinám, to je obyčejný k ničemu 

nevedoucí „snillisme“, tolikrát podle mého názoru 

právem kritizovaný opozicí. Voliči by si to měli na 

podzim velmi dobře připomenout. 

Problém se ovšem netýká jen nejvyšších pater 

politiky. V podstatě jediné, čím skupiny rumunských 

Romů, přišedší do Norska loni v létě, získaly 

jakoukoliv podporu od norské společnosti, byl 

systematický křik, hlasité upomínání se svých 

domnělých práv a především zneužívání norské 

ohleduplnosti. Když sem přijede kterýkoliv občan EU 

za prací – a že jich tu je požehnaně – tak automaticky 

ví, že si musí poradit především sám a musí se snažit 

být společnosti něčím prospěšný, jinak se neuživí a 

nikdo, dokud si nenapracuje svoje, mu nic nedá. 

Rumunsko je členským státem EU a tito Romové by 

teoreticky měli ctít stejná pravidla – a hlavně stát by se 

k nim měl chovat jako k jiným evropským občanům. 

Jenže ouha, nedělá to.  

Zatímco statistický Evropan z nezaměstnaností 

sužovaného Španělska, Polska, Portugalska, Švédska, 

Anglie či Itálie je rád za to, že dostane svoji šanci a to 

poslední, co by ho napadlo, by bylo si na společnosti, 

která ho přijala, cokoliv vydupávat, ne tak tito lidé. 

Jejich logika je jasná – Norové mají, my nemáme, tak 

ať nám dají, jinak jsou sobečtí rasisté. Nezapomenu na 

výroky mladíka, který do NRK prohlašoval, jak mu 

stačí „jen“ dostat milion korun na rodinu a oni se rádi 

vrátí do Rumunska – jinak že ne, protože Rumunsko je 

– cituji – „fucked“. 

Norská společnost by se měla naučit, že nemusí 

automaticky vyhovět každému, kdo dostatečně nahlas 

křičí, že má na něco právo. Měla by si uvědomit, že ze 

země, která v podstatě nikoho nezajímala (a tím pádem 

také nebyla ohrožená těmi, kdo si berou bez optání), se 

změnili v zemi, ze které by si lecjaký podvodník či 

prospěchář rád urval bezpracně pokud možno co 

nejvíc. Poctiví lidé do Norska přijíždějí právě za tím, 

že chtějí poctivě žít, pracovat a žít ve shodě s místními. 

Pokud nepoctiví příchozí způsobí, že jim společnost 

vyjde vstříc, ti poctiví přicházet přestanou, zato příliv 

nepoctivých to nezastaví. Je opravdu tento úděl tím, co 

společnost chce? Jestli ne, měla by se umět hlasitým 

křiklounům postavit. 

Andrej Ruščák

 

Osudy židovských dětí z Československa a norská organizace 

Nansenhjelpen 

 

V říjnu roku 1939 přicestovala do Norska skupina 

37 židovských dětí z Československa. Za jejich 

záchranou stála norská humanitární organizace 

Nansenhjelpen, jejíž pobočka fungovala od ledna 1938 

v Praze a která pomohla vycestovat nejen dětem, ale 

také mnoha dospělým (mmj. Leu Eitingerovi či Noře 

Lustigové). V rámci své diplomové práce na oboru 

norský jazyk a literatura na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně se snažím dopátrat  

informací o celé organizaci a osudech jednotlivých 

dětí.  

Ve svých pamětech vypráví členka organizace paní 

Sigrid Helliesen Lundová o tom, jak v říjnu 1939 jela 

společně se svou kolegyní do Československa, aby 

odtud odvezla skupinu židovských dětí. Skupina 37 

dětí ve věku od čtyř do jedenácti let se skládala z dětí z 

celého Československa (Bratislava, Brno, Praha, 

Karlovy Vary, Heřmanův Městec, Teplice, Ústí nad 

Labem) a jednotlivé děti norská organizace vybrala na 

základě doporučení českých organizací, jako byl 

Červený kříž (doloženy kontakty s Alicí 

Masarykovou), židovské obce v Praze a Bratislavě a 

kvakerská církev.  

Po příjezdu do Norska se skupina rozdělila, některé 

děti putovaly do pěstounských rodin v okolí Bergenu, 

tři do Stavangeru, některé do Trondheimu, Mossu či do 

okolí Osla. Většina z nich se velmi rychle naučila 

norsky (některé z nich dokonce zapomněly češtinu do 

té míry, že se jejich rodiče v Československu musely 
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naučit norsky, aby si spolu vůbec mohli dopisovat) a 

začlenila se do norské společnosti. Když v roce 1940 

propukla válka i v Norsku, vyžádali si někteří rodiče 

své potomky zpátky a většina z nich pak skončila své 

životy v koncentračních táborech. V dubnu 1940 však 

došlo ještě k jedné důležité události, hned poté, co 

německá vojska vpadla do Norska, rozhodli se někteří 

členové organizace Nansenhjelpen pro jistotu spálit 

celý její archiv a veškeré kartotéky, proto je nyní tak 

těžké dohledat, jak celá pomoc fungovala, které 

organizace do ní byly zapojeny, které děti v Norsku 

zůstaly atd. Zdá ze však, že ještě v roce 1942 bydelo v 

norských pěstounských rodinách 19 dětí a většinu z 

nich se v prosinci 1942 podařilo přesunout do Švédska. 

Některé z dětí našly ve Švédsku nové pěstounské 

rodiny, jiné žily v židovských dětských domovech ve 

Göteborgu a ve Stockholmu. Po válce se některé z nich 

vrátily zpět do Norska a usadily se zde natrvalo, jiné 

zůstaly ve Švédsku či zamířily do Izraele či Spojených 

států.  

Někteří z dětských uprchlíků jsou či byli v Norsku 

známí, např. Berthold Grünfeld či Edgar Brichta, a 

jejich osudy se v minulosti objevily v norských 

médiích, o jiných se objevují sporadické zmínky v 

lokálních novinách. O některých však nevíme vůbec 

nic. Pokud můžete poskytnout jakékoliv informace, 

které by mohly mému pátrání napomoci, budu Vám 

velmi vděčná. 

Zde je neúplný seznam dětí, které vycestovaly do 

Norska a byly umístěny do rodin. Z Prahy odcestovalo 

37 dětí. 

 

Anita Bass  

Edgar Brichta (nar. 1930) – informace o panu 

Brichtovi jsou k dispozici 

Karl Peter (Petter) Federer  

Berthold Grünfeld (nar. 1932) – informace o panu 

Grünfeldovi jsou k dispozici 

Harry Hermann (nar. 1928) – informace o panu 

Hermannovi jsou k dispozici 

Paul Kompert (nar. 1929) 

Edith Kortner (nar. 1928) 

Lea Kortner (nar. 1931) 

Vera Kortner (nar. 1927) 

Ilse Mautner (nar. 1933) – informace o paní 

Mautnerové jsou k dispozici 

Thomas Mautner (nar. 1935) – informace o panu 

Mautnerovi jsou k dispozici 

Susie Peckova  

Marianne Philipp  

Josef Propper (Bettel) (nar. 1928) 

Peter Reichmann (nar. 1933) 

Robert Reiss 

Peter Siebenschein 

Eva Schwarz (nar. 1930) 

Stefan Sorter (nar. 1930) 

Taglicht Tibor (nar. 1929) – informace o sourozencích 

Taglichtových jsou k dispozici 

Taglicht Vera (nar. 1932) 

Gertrud Weiss (nar. 1931) 

 

Eva Dohnálková 

(eva.dohnalkova@gmail.com) 

 

 

 

 

 
Fotografické práce Kamila Vojnara 



5 

 

 

Výstava fotografických prací Kamila Vojnara v galerii Vulkan v Oslo  

Dne 6.června 2013 se v galerii Vulkan v centru 

Oslo nedaleko populární tržnice Mathallen konala 

výstava fotografa Kamila Vojnara. 

Kamil Vojnar vystudoval grafickou školu v Praze v 

letech 1976 – 1981 a v roce 1985 odešel na 

Philadelphia Art Institute v USA. Žil a pracoval v New 

Yorku, Vídni, Paříži, jižní Francii a v současné době se 

zdržuje v Los Angeles. Jeho fotografické práce 

představují složitou techniku. „Moje výtvory jsou 

vyobrazeními převážně digitálně navrstvenými z 

mnoha fotografií a textur a pak vytištěné v malých 

edicích jako injekt  tisky na ušlechtilém papíru. Nebo 

jsou to vrstvené obrazy tištěné na thajském nebo 

japonském poloprůhledném papíru upevněné na plátně 

nalakované olejem či voskem, někdy také domalované 

olejovými barvami“, říká o svých dílech Kamil Vojnar. 

V Norsku vystavuje poprvé. 

Galerie Vulkan oslovila Velvyslanectví ČR v Oslo 

s žádostí o spolupráci. Konzulka Jitka Jirásková uvedla 

výstavu a velvyslanectví poskytlo na vernisáž 

ochutnávku českého piva. Na zahájení vystoupil v 

Norsku populární zpěvák Frank Aleksandersen. 

Krásná výstava plná fantazie (častým motivem jsou 

vznášející se postavy) vzbudila zájem již při zahájení. 

Je škoda, že zahájení výstavy fotografa s českými 

kořeny se zúčastnila hlavně norská veřejnost. Výstava 

je ke shlédnutí až do 23.6.2013 (Maridalsveien 13 E, 

otevírací doba: středa – pátek: 12:00 -19:00, sobota – 

neděle: 12:00 – 17:00, pondělí – úterý: zavřeno), a tak 

ji mají možnost navštívit i zájemci mezi krajany, 

včetně těch, kteří byl pozváni velvyslanectvím na 

zahájení výstavy a nemohli se vernisáže zúčastnit. 

 
Frank Aleksandersen s majitelkou galerie 

 

Jitka Jirásková a Kamil Vojnar 

 

Text:Jitka Jirásková, foto: Jana Semelová
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Dětský den na dvakrát  

Letošní Dětský den, pořádaný již tradičně Česko-

norským fórem v Oslo, připadl na neděli 2. června 

2013. Jako babička dvou vnoučat, žijících v Norsku, 

jsem měla příležitost se tohoto dne zúčastnit, užít si ho 

společně se svými vnoučaty i ostatními dětmi, a tak se 

moje těšení dalo srovnat s radostným očekáváním dětí. 

Sobota 1. června se na rozdíl od povodňových poměrů 

v České republice předvedla jako ukázkový den v 

teplých krajích, nebyl tedy důvod, abych se snad 

obávala, že neděle by měla být jiná! Výprava na místo 

konání, kterým byla také již tradičně louka na 

Ekebergu, byla velkolepá – kufr auta naplněný 

krabicemi s připravenými materiály na jednotlivé 

soutěže, odměny pro děti, občerstvení pro 

pomocníky…. to vše bylo přesunuto na místo, stejně 

tak bylo k dispozici hifi zařízení s mikrofonem, aby 

akce měla potřebnou fazónu. Postupně přicházely děti 

s rodiči, byla nachystána jednotlivá soutěžní 

stanoviště, vyhrávaly známé písničky a pomalu se 

roztápěl také velký přenosný gril. Pak si ale někdo 

nahoře usmyslel, že je potřeba účastníky vystrašit pár 

kapkami deště, toho jsme se nezalekli a využili jsme 

přístřeší několika velkých listnatých stromů. Po stále 

se prodlužujících chvílích nadějí, že „to brzy přejde a 

my nejsme z cukru“ však začalo být jasné, že se tak 

bohužel nestane. A tak jsme museli všichni postupně a 

potupně uprchnout, velká většina už docela 

rezignovaně hlubokou vodou v obrovském lijáku, 

který byl nakonec ještě vyšperkovaný silným větrem a 

pořádnou bouřkou. Naděje sice umírá poslední, ale pro 

tento den byl Dětský den z vyšší moci odpískán a 

přesunut na úterý do prostor české školky. V úterý se 

počasí velmi umoudřilo, ale na to se nedbalo – všechny 

soutěže se odehrály pod střechou mateřské školky, dětí 

přišlo mnohem více a všichni si to odpoledne krásně 

užili. Děti plnily úkoly známých postaviček a kreslily 

obrázky, rovnaly dvojice postav z večerníčků, podle 

obrázků zpívaly písničky, pořádně si protáhly tělíčka 

při prolézání tunelu, s velkým zájmem se setkalo také 

házení kroužků nebo vlastnoruční výroba náramků a 

náhrdelníků z korálků. Po splnění všech úkolů, 

vyznačených na závěsné kartičce každého účastníka, 

nechyběl na závěr ani nezbytný párek v placce a určitě 

nikomu ani trochu nevadilo, že při tom nefouká či 

neprší!  Podle snahy, zaujetí i radostného nadšení 

všech dětských účastníků, i podle ochoty a podpory 

těch dospělých soudím, že se dětský den velmi vydařil. 

Kde je vůle, tam ani norské počasí nic nezmůže! Ať 

žije příští Dětský den! 

Jen si nemohu odpustit malou poznámku týkající se 

prostředí v mateřské školce – byla jsem tam naprosto 

šokovaná neskutečným nepořádkem, a to jak v šatnách 

a hernách, tak dokonce v kuchyňském koutku navíc 

označeném jako ČISTÁ ZÓNA. To jsem tedy 

nestrávila; a protože mám možnost srovnání s MŠ u 

nás v České republice, dovolím si tvrdit, že něco 

takového spatřit hygienická kontrola, tak ji ve dveřích 

buď raní mrtvice anebo školku nechá okamžitě zavřít a 

dezinfikovat, nejspíš ale asi všechno najednou… 

Přeji Česko-norskému fóru mnoho úspěchů, hodně 

ochotných členů a hlavně děkuji za udržování vztahu k 

České republice i tady venku! 

 

Ludmila Daulová., foto: Anna a Petr Dreiseitl 
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Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2013-14  

Česko-norské fórum nabízí ve školním roce 2013-

2014 výuku češtiny pro děti školního věku. Z letošního 

roku bude pokračovat skupina pokročilých dětí a 

chceme vytvořit i další skupinu mladších dětí podle 

vašeho zájmu. Výuka může probíhat buď jako příprava 

na rozdílové zkoušky v české škole nebo volnějším 

tempem ”čeština hrou”. Záleží na vaší představě a 

vzájemné dohodě. Kvůli nákupu učebních pomůcek v 

ČR bych ráda znala váš předběžný zájem do 21.června, 

závazné přihlášky pak do 31.srpna 2013. Výuka začne 

v 38. týdnu, tedy v polovině září. Kromě jména a věku 

(třídy) dítěte mi prosím napište i požadovanou formu 

výuky – příprava na zkoušky nebo čeština hrou. Pište 

na adresu: bara.nentwichova@volny.cz  tel. 99875273.    

Těším se na vás!  

Barbora Nentwichová
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Zpráva z výroční schůze TNF 2013 
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Ide sa na dovolenku 

Dovolenka s Erikou a Nicole bude určite úžasná. 

Toľko nešťastí som mal posledných 12 hodín pred 

odchodom, že kvótu nešťastí a problémov mám 

vyčerpanú.  

To, že teraz bude byt prázdny 10 dní som využil, že 

som natrel kuchynskú drevenú linku ľanovým olejom. 

Toto by sa malo robiť aj dvakrát za rok. Od kamaráta 

som dostal litrovú plechovku. Na dosku som použil asi 

jeden deciliter. Príjemne sa s tým pracovalo a tešil som 

sa, že podobne natriem aj kuchynský stôl v 

Piešťanoch. Prípravok je vysoko horľavý a hlavne 

samozápalný. Neveril som tejto nebezpečnosti, ale 

minule sa mi moje handry, ktoré som používal vznietili 

po nejakom čase v smetnom kontajneri a fakticky ho 

poškodili. Takže som nechcel mať plechovku a 

papierové utierky, ktorými som vytrel prebytočný olej, 

v byte. Na schodišti mi plechovka vypadla z ruky, pri 

dopade sa otvorila a ľanový olej tiekol z druhého 

poschodia až na prízemie. Veľmi som sa potešil. 

Zobral som handru a najväčšiuás  časť oleja som 

vyzbieral a rozotrel. Potom som celé schodište ručne 

vytrel papierovými servítkami. Potom som ich 

odniesol do garáže, v garáži som to celé dal do 

kovového fúrika, keby sa to chytilo. Plánoval som, že 

tento horľavý odpad zahodím cestou na letisko. Ráno 

som sa naložil do auta a vyrazil som na letisko. Na 

benzínovej stanici, kde som nebezpečný odpad chcel 

vyhodiť, som ho v aute nenašiel. Pamätám si, že som 

ho položil na strechu auta, keď som si otváral dvere a 

zrejme to zostalo na streche, ale určite nie nadlho a 

váľa sa to niekde v garáži, alebo rovno pred garážou. 

Objednal som si parkovanie pri letisku, ale prišiel som 

k inému, podobnému a zaparkoval som tam. Dúfam, že 

z toho druhého parkoviska mi nepríde účet. Na letisku 

som odovzdal batožinu, ale celý čas som mal pocit, že 

som niekde niečo nechal ležať.  

Dúfam, že kvóta nešťastí a problémov sa tým 

vyčerpala! 

V DutyFree som aspoň našiel "darček" pre Nicole - 

Natálii som mal kúpiť Toffifee a pritom som našiel 

obrovský balík s malilinkými čokoládkami Toblerone. 

Je to "kilovka" a je tam, myslím, 80 čokoládiek. Nerád 

by som Nicole nosil plyšových macíkov, tých má 

12.363 a topia sa v nich. Ani nejakú veľkú čokoládu 

som nechcel - to by možno papala príliš veľa. A ak jej 

Toblerone nebudú chutiť, poznám jedného (seba), 

komu chutiť budú! 

Takže už by dovolenka mala byť bez problémov. 

Taký package travel (zájazd) má niečo do seba - 

človek sa len musí dostaviť včas na miest odjazdu. 

 

Vladimír Branko 

www.vladobranko.blogspot.no/ 
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Návrat do „Českého ráje“ 

Pravidelní čtenáři si možná vzpomenou, že jsem se 

asi před rokem na stránkách Fóra zamýšlela nad 

pozitivy a negativy chystaného návratu do Česka. 

Stěhování jsme naplánovali na začátek srpna 2012, 

abychom si ještě užili poslední severské léto. Chladné 

počasí a streptokok v krku nám ale zřejmě návrat chtěli 

usnadnit a já se začala těšit do „jižních“ krajů.  

Naložili jsme auto až po střechu, nalodili se loď a při 

pohledu na holmenkollenské vršky z Oslofjordu 

zamáčkli slzu. Po více než šesti letech strávených v 

Norsku jsme se s rodinou vrátili zpět do mého 

„rodného“ města, do Sobotky. První měsíce po návratu 

nás oblast Českého ráje uvítala příjemnou 

prázdninovou atmosférou. Konečné jsem vytáhla letní 

šaty, které v Norsku visely nepovšimnuté ve skříni a 

kluci si užívali bazénku na zahradě a místního 

koupaliště. S nastalým babím létem přišlo období 

zvykání si na novou českou realitu. Hlavní změnou, 

kterou pociťujeme, není snad ani tak změna státu, ale 

spíše skutečnost, že jsme vyměnili nájemní byt v 

centru hlavního města za rodinný dům na venkově. 

Místo bezstarostných procházek po Frognerparku nás 

čekaly nové povinnosti jako sklízení jablek, hrabání 

listí apod. a září a říjen utekly jako voda. Dítka začala 

chodit na angličtinu, neboť norština se jim za těch pár 

měsíců z hlaviček zcela vykouřila a bylo třeba 

uvolněné závity zaplnit. Oba to baví a snad díky tomu, 

že od malinka okolo sebe slýchali jiný jazyk, jim to i 

docela jde.  

A pak nastal listopad. Slunce se schovalo za oponu 

z mraků, která halila víceméně celé Česko a do dubna 

jsme ho téměř nezahlédli. Inverze. Za sluncem se 

muselo do vyšších výšek. Situaci zhoršoval fakt, že 

sousedé začali topit a z komínů okolních domů se valil 

hustý dým. Bydlíme v podkroví domu na náměstí a při 

pokusu vyvětrat se nám střešním oknem dral kouř do 

místností. A tak téměř v konstantní šedi uplynul 

prosinec, lednu, únor, březen…. Na sníh byla letošní 

zima skoupá, když něco napadlo, tak to vydrželo 

nejvýše jen pár dnů. Slunečné dny se za těch pět 

měsíců daly spočítat na prstech. A lidé se mě ptali: 

„Neměli jste v tom tmavém Norsku deprese?“ Neměli! 

Tma sice byla delší, ale alespoň ve dne viděl člověk 

slunce a pod nohama mu křupal bílý sníh a ne blátivá 

břečka.  Když někdo položí tuto otázku o Norsku a 

zimních depresích, můžeme mu s klidným svědomím 

odpovědět i na základě statistických dat: Oslo má více 

slunečných dnů než Česko (viz tabulka). 

To je tedy jedno velké, všemi smysly viditelné 

negativum – inverzní zimní počasí, kamna na tuhá 

paliva v blízkém sousedství a málo sněhu. Doufáme, 

že nadcházející teplejší polovina roku nám to 

vynahradí. 

Těšili jsme se na blízkost prarodičů a úlevu v péči o 

děti. Bydlíme s rodiči v jednom domě a tak návrat 

přinesl i jisté třecí plochy při rozdílných názorech na 

výchovu. Nakonec se nám podařilo stanovit přiměřený 

počet cukrovinek týdně a uhájili jsme svobodné 

rozhodování našich dětí o tom, kdy si nasadí čepici a 

zapnou bundu. Přítomnost prarodičů nám umožňuje 

občasné výlety za zábavou, problémem však je, že na 

malém městě je nabídka kulturních i sportovních 

zážitků poněkud omezená. Musíme tedy dojíždět. 

Nutno říci, že vyšším rychlostem na zdejších silnicích 

jsem se docela rychle přizpůsobila:  130 km/h není v 

dobrém autě zase tak vysoká rychlost. Jen ty 

čtyřciferné účtenky za pohonné hmoty… 

Na co jsem si v Česku nezvykla a co mi stále více a 

více vadí, jsou dabované pořady v televizi. O 

angličtinu se zde téměř nezavadí a na něco se kvůli 

dabingu nedá ani koukat. V Norsku jsme měli u 

sledování televize alespoň pocit, že pracujeme na 

prohlubování jazykových znalostí, tady mám spíše jen 

špatné svědomí, že jsem strávila večer u televize. 

Norsko mi chybí, ale běžné denní starosti víceméně 

nedávají prostor pro vzpomínkové snění. Díky 

partnerovi, který si pobyt v Norsku prodloužil a jezdí 

za námi několikrát za měsíc, máme stále spojení s 

Norskem a čerstvý přísun lososů, kaviáru, brunost a 

polarbrød, což nám ulehčuje návrat do kraje piva a 

klobás.  

 

Kateřina Stašková 
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Česko-Norské Fórum vyhlašuje sbírku Povodně 2013 

Na začátku června 2013 zasáhly Česko ničivé povodně, které si dosud vyžádaly deset obětí a napáchaly 

škody za desítky miliard korun.  

 

Vyhlašujeme sbírku na podporu oblastí České republiky zasažených letošními povodněmi.  
 

Proč: 

Touto sbírkou chceme usnadnit odeslání finančních prostředků z Norska do České republiky na 

povodňovou pomoc a motivovat tak krajany a přátele k pomoci. 

 

Jak pomoci: 

Převeďte peníze na konto TNF číslo 6241.06.04650 a platbu označte Povoden 2013 a vaším jménem. 

 

Dokdy pomoci:  

Plaby budeme přijímat průběžně celé léto a vybranou částku převedeme na povodňové konto Člověka 

v tísni ve dvou termínech 1.7. a 1.9. 2013 

 

Jak budou peníze využity: 

Vybrané prostředky zašleme na konto SOS Povodně 2013 organizace Člověk v tísni, www.clovekvtisni.cz 

 

Člověk v tísni je důvěryhodná organizece, působící v humanitární oblasti už od devadesátých let a v ČR 

u povodní pomáhala již mnohokrát. Citujeme z náplňe jejich povodňové pomoci:  

“Hlavní část finančních prostředků sbírky je využita na pomoc vyplaveným rodinám a domácnostem. 

Zvláštní důraz je kladen na detailní zmapování situace postižených oblastí a domácností a na to, aby svěřené 

prostředky byly přidělovány na základě potřebnosti a sociálně-ekonomické situace postižených. 

Další pomoc zpravidla směruje formou finančních příspěvků na projekty veřejného zájmu, tedy na instituce 

jako školy a infrastrukturu, která je obecní a slouží v zásadě všem v postižené obci. 

Součástí práce zaměstnanců Člověka v tísni v terénu je i poradenství v postižených domácnostech. 

Poskytuje například informace o dostupné státní pomoci nebo základní rady, jak odstraňovat následky 

povodní.“ 
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Česko-Norské Fórum vyhlašuje sbírku Povodně 2013 

Pomoz i ty! 

Info na předchozí straně. 
  

Stiftelse Solgløtt informuje 

Milí přátelé! 

Stiftelse Solgløtt se těší z výsledků projektů, na 

které jsme měli možnost přispět. Obrázky z české 

školky v Oslo ukázaly v minulosti čtenářům Věstniku 

výsledky četných grantů na podporu této činnosti. 

Dnes bychom Vám rádi představili dva jiné 

projekty: 

 

1. Kniha, která dokumentuje československé osudy 

po druhé světové válce, předevšim norské. 

Bylo to velice přirozené pro Stiftelse Solgløtt 

financovat grant na vydání knihy  

”Malá velká žena s podtitulem Pocta Anně 

Kvapilové”. 

Obstarejte si ji. Kniha je jak v českém (129 stran) 

tak v anglickém jazyce (147stran) a obsahuje plných 

200 stran dokumentů a fotografií. Je to dokumentace 

jak historicky důležitá, tak i důležitá pro ty co tyto 

doby prožili a nakonec i významná pro zachování stop 

pro budoucnost. 

Vydala ji knihovna Libri prohibiti, Kateřina 

Volková a Jiří Gruntorad v Praze,  

ISBN: 978-80-87656-01-3. 

 

2. Camphill, Ekofarma pro mentálně postižené v 

Českých Kopistech je obdivuhodné místo, kde se 

každý učí: Ti co tam pracují, uživatelé a snad nejvíc ti 

co tam přijedou na návštěvu.  

Doporučujeme, abyste si našli pár minut na 

Internetu a na Camphill České Kopisty se podívali 

www.camphill.cz  Stiftelsen Solgløtt přispělo dvěmi 

granty, které daly konkrétní výsledky.  

Přehled projektů podporovaných naší nadací i 

dosažené výsledky najdete na naší webbové stránce 

www.stiftelsensolglott.no 

 

S pozdravem 

za Stiftelse Solgløtt 

 

Eva R. Káral, Karel Babčický, Beata Bendíková, 

Geir Brustad, Alena Bartoňová, Vladimír Kusnier  

 

 

 
 

 

P. S.: Redakce Věstníku ráda přidává informaci, že 

uvedená kniha o paní Anně Kvapilové se bude 

prodávat v Norli. 
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