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č. 79, březen 2014
Vážení čtenáři.
Jaro se nám pomalu ale jistě blíží. Je to období, kdy
se začíná vše probouzet a rašit. A je to také období,
kdy se hodnotí rok předchozí a plánuje rok současný.
Tradičně tedy toto vydání našeho časopisu obsahuje
výroční zprávu za rok 2013, vyúčtování naší činnosti a
návrh rozpočtu. Jak jste si jistě všimli, jedná se i o
období ročních setkání a schůzování. Za pozornost
proto stojí pozvánka na výroční schůzi Českonorského fóra, která se uskuteční ve čtvrtek 3. dubna
na ambasádě v Oslo. Tímto vás na ni srdečně zvu.
Stejně jako mnoho dalších spolků se potýkáme s
malou účastí členů na schůzích. Je pochopitelné, že
lidé tráví čas raději něčím jiným, ale my si Vás našich členů - velice vážíme a moc rádi si
vyslechneme vaše návrhy. Vždyť právě hlavně pro
členy pořádáme všechny naše aktivity.
Naštěstí je vidět, že o aktivity zájem je a to je to, co
je důležité. V roce 2014 se můžete těšit opět na 3
vydání časopisu Forum, pokračují také kurzy českého
jazyka pro malé i velké. Dále připravujeme již tradiční
dětský den, oslavu sv. Václava a Mikulášskou zábavu.
Dospělí si můžou příjít popovídat do naší tvořívé
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dílny. Jedna proběhla již v únoru, kdy jsme se učili
výrábět kabelku z papíru, chystáme také velikonoční,
podzimní a předvánoční posezení, o kterých vás
budeme v průběhu roku informovat.
Děkujeme také všem, kteří nám ať již pravidelně či
příležitostně posílají články do našeho časopisu.
Snažíme se otiskovat pouze originální články a tak náš
časopis do určité míry odráží to, co se zrovna děje, co
je aktuální, co koho zajímá či zaujalo. Přáli bychom si
do budoucnosti více těch, kdo se o své zážitky chtějí
podělit. Je dnes opravdu tak těžké sednout si a něco
napsat? Jako rodič dítěte školou povinného se mi zdá,
že se důraz klade více na doplňování, výběr správné
možnosti porozumění textu atd. než na tvořivé psaní.
Toto jsou samozřejmě důležité věci, které je třeba si
osvojit, ale i tak doufám, že se pořád budou rodit
spisovatelé a lidé co mají rádi jazyk. Také mi přijde, že
hlavně mladší generace, do které se počítám i já, má
problém najít si na napsání delšího souvislého textu
čas. Že by budoucností byli krátké zprávy a úvahy ala
facebook? Možná že ano, a tak pro jistotu vzdejme holt
klasikům literatury.
Edita Daulová
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Pozvánka na výroční členskou schůzi Česko-Norského Fóra
Ve čtvrtek 3. dubna 2014, 18-20 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14, Oslo
Program
1. Volba referenta a revisorů
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2013
3. Přehled spolkových financí v roce 2013
4. Došlé návrhy
5. Hlasování o navýšení členských příspěvků
6. Volba spolkového výboru, předsedy a volební komise
7. Plán činnosti pro rok 2014
8. Návrh rozpočtu pro rok 2014
9. Případné
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím svoje návrhy volební komisi (Karel Janák, tel.
97158319 a Zita Požárová, tel. 94372365).
Budeme podávat jednoduché občerstvení.
Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou
Edita Daulová

Invitasjon til årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum
Torsdag den 3. april, kl. 18:00-20:00
Den Tsjekkiske Ambassade, Fritznersgt. 14, Oslo
Dagsorden
1. Valg på referent og revisorer
2. Årsberetning for året 2013
3. Regnskap for året 2013
4. Innkomne forslag
5. Stemning på øking av medlemskontingenten
6. Valg på styret, formann og valgkomiteen
7. Aktivitetsplan for 2014
8. Budsjett for 2014
9. Eventuelt
I tilfelle De ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag (Karel Janak, tlf.
97158319 og Zita Pozarova, tlf. 94372365).
Enkel servering. Hjertelig velkommen.
For Styret i TNF
Edita Daulova
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Blahopřání k 90-tinám

Dne 18. března 2014 se dožívá krásného věku 90-ti roků naše krajanka,
dlouholetá členka a v dřívější době také obětavá pracovnice TNF výboru paní
Olga Portheim. Chtěli bychom se přidat k řadě gratulanů, vyjádřit ji poděkovaní za
její práci a pomoc, a popřát ji i nadále tu obrovskou chuť a elán s kterým k životu
přistupuje. Všechno nejlepší!
Váš Výbor TNF
P.S. V příštím čísle časopisu Fórum si budete moci přečíst rozhovor s paní
Olgou Portheim.

Čeština – to je pěkný oříšek
Sedm pádů, tři rody, čtrnáct vzorů skloňování, pět
způsobů časování... Pro Čechy nedílná a samozřejmá
součást jazyka, který každodenně používají, pro Nory
velmi tvrdý oříšek a neuvěřitelná výzva. Pro učitelku
češtiny jako já pak často zdroj frustrace i komických
situací.
Čeština není a nikdy nebude na vrcholu žebříčku
nejoblíbenějších cizích jazyků, její využití je velmi
omezené a navíc má opravdu složitou gramatiku.
Přesto se v Oslu najde malá skupina nadšenců, kteří se
s velkou trpělivostí a elánem snaží zdolat zdi tvrze s
názvem jazyk český. Jejich motivace je vesměs stejná
– moci se domluvit s příbuznými či přáteli v Česku.
Scházíme se každé pondělí ve školce na Majorstuen
a pouštíme se společně do boje se skloňováním,
časováním, dokonavými a nedokonavými slovesy,
větnými konstrukcemi a dalšími jazykovými
lahůdkami. Studenti si často pochvalují logiku jazyka v
konkrétním probíraném jevu, dokud nenarazíme na
výjimku (jichž je v češtině plno, a proto se tato situace
opakuje s železnou pravidelností). Poté se musím
uchýlit k tolik neoblíbenému vysvětlení: je to takhle,
protože to tak je.
Často, přečasto si vzpomenu knihu Pan Kaplan má
stále třídu rád, v níž se skupina přistěhovalců v
Spojených státech během 30. let snaží naučit anglicky
(respektive česky) a kterou brilantně přeložil Antonín
Přidal tak, že studenti místo záludností angličtiny
zápasí se spletitostí češtiny. Když studenti vytvářejí
slovesa tak, že k libovolnému slovu přidají příponu –
ovat, anebo vehementně tvrdí, že mají rádi řízek s
knedlíkem, protože řízek a maso jsou zaměnitelné
pojmy. Když ježek a Ježíšek je to samé nebo když
slovo bordel může být použito ve formální řeči.

Na druhou stranu je nutno uznat, že studentstvo je
šokováno skoro stejně často, jako já. S většinou
kulturních odlišností se sice seznámili ještě před
zápisem do kurzu češtiny, přesto se najdou věci, které
u nich vyvolávají překvapení či záchvaty smíchu. Fakt,
že v pohádkách lidé často přicházejí o končetiny či
drastickým způsobem umírají, vyvolává spíše zděšení,
naopak závěrečná fráze „žili spolu až do smrti“ je pak
vtipným odkazem na český pragmatismus, který nevěší
dětem na nos bulíky v tom, že hrdinové příběhů jsou
nesmrtelní.
Učit svůj rodný jazyk v cizí zemi je zajímavá a
výjimečná zkušenost, která člověku umožňuje podívat
se na svou kulturu a jazyk jinýma očima, a zároveň
probouzí v člověku hrdost a pocit přináležitosti k zemi,
v níž z různých důvodů nežije, ale která vždy bude
nedílnou součástí osobního příběhu.
Nikol Mard
Foto: abu, Wikimedia
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Společné foto masek na karnevalu v České školce.

Dětský karneval v České školce
V neděli 9. února se v prostorách Solbærtorvet
barnehage nedaleko Majorstuen po roce opět
uskutečnil dětský karneval, který v časném odpoledni
přilákal řadu malých krajánků s rodiči. Většina dětí se
znala z předchozích akcí či díky návštěvám České
školky, a tak byla atmosféra od začátku nadmíru
veselá. Od těch úplně nejmenších až po velké děti,
nikdo se nenechal se svou maskou zahanbit a tak byla
školka po několik hodin plná princezen, pirátů, motýlů
a všelijakých zvířátek, mezi kterými pobíhali rytíři,
potápěči a dokonce jeden nefalšovaný Batman. Kromě
tance za řízného hudebního doprovodu bylo připraveno
i množství her a úkolů, které děti s nadšením plnily,
takže závěrečná sladká odměna byla zcela namístě.
Všem se také zdárně a ve zdraví podařilo absolvovat

snad nejnáročnější úkol celého odpoledne, mezi dětmi
zvlášť oblíbenou hru na „podlézanou“.
Díky maminkám a tatínkům se na stolech sešlo plno
domácích dobrot, čímž byla iluze příjemné párty
dokonale završena.
Za všechny děti i rodiče patří velký dík všem, kteří
se na přípravách a zdárném průběhu karnevalu
podíleli, zvláště pak Petře a Zuzce z České školky.
Stejně jako již tradiční červnové setkání ke Dni dětí na
Ekebergsletta či předvánoční Mikulášská zábava, je i
tento předjarní karneval hezkou příležitostí k setkávání
našich ratolestí i nás rodičů. A tak příště v maskách
opět na viděnou!
Míša Brynychová
Foto: privátní

Wiener Ball 8.2.2014
Det var en gang et Norsk – Østerriksk selskap som
ville arrangere et Wiener Ball en februar kveld i
hovedstaden Oslo. Det kom mange østerrikere som har
bosatt seg i Norge, og som satt ved åtte runde bord i
hotell lokalet. Men det siste niende bordet var mer
”internasjonalt”, med representanter fra Ungarn,
Tsjekkia og Slovakia, Polen / Østerrike og Norge.

Stemningen ble hyggelig. Etter velkomsttaler av
organisatorer og musikalsk kåseri av Johann Strauss
utført av W. Plagge ble det mer livlig i salen. Da ble
det nemlig østerriksk buffet med mye god mat. Så
fulgte foredrag fra Amnesty International og dessert
buffet med salg av tombola lodd. Endelig kom musikk
band ”Bo Brekkes Allstars” ut på scenen for å åpne
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selve ballet med Polonaise og mer danse musikk. Det
ble trangt på dansegulvet med så mange ivrige dansere.
Pausen i dansen ble utnyttet til å trekke tombola med
gevinster som flyreise til Wien for 2, eller 3-dagers
hotellopphold for 2 i Salzburg, østerriksk vin og
sponsors gaver. Det ble mange glade vinnere den
kvelden. Overskudd fra loddsalget gikk til Amnesty, så
de som ikke vant gjorde en god gjerning allikevel. Til
slutt ble det mer dans, og kl. ett på natten var det tid til
å si ”ha det bra, dette var hyggelig, vi ses igjen neste
år!”. Salutt!

Skrevet av Tsjekkiske og Norske representanter:

Tsjekko-Slovakiske representanter Petr og Lenka.

Zita og Trond
Foto: privat mobiltelefon

TNF informerer: Norsk-Østerriksk selskap ønsker å
arrangere Wiener ball sammen med TNF og NSF. Vi
ønsker å bidra og lage en fin dansekveld med
tradisjoner fra Sentral-Europa.

Mikuláš za barem aneb “Mikulášská” z pohledu barmana
Akce “Mikulášská” se tentokrát konala v srdci
lyžařského areálu na Holmenkollenu, v jeho tiskovém
středisku, za což bych chtěl v úvodu poděkovat Petře
K.; za zajištění nádherného místa, včetně vybavení
všemožných povolení k akci samotné, ale také dalších
k večerní části pouze pro velké “čerty”. Jsme v
Norsku, takže si leckdo dokáže představit, jaké
absurdní situace jsme v přípravě museli řešit, např.
povolení na prodej piva a vína na akci primárně určené
dětem, atd. Klobouk dolů….
Dále bych rád poděkoval všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na organizaci vcelku gigantické
akce. Celkem bylo přihlášeno cca. 180 lidí, vč.
pořadatelů.
Příprava této akce začala dlouho dopředu, nejdříve
náhodnými setkáními např. na hodinách České školky,
dále na koordinační poradě v kafé Asylet, kde se sešlo
skalní jádro pořadatelů a promyslelo “kdo a co”, popř.
koho ještě zkusit sehnat, např. živou hudbu atp. Ano,
čtete správně, v plánu byla i živá hudba, ale bohužel
všechny známé kapely už měly plný itinerář, takže

nakonec padla volba na hudební doprovod od DJ Čerta
z Kolumbie. I tak dobrý, ne? Češi pořádají akci v
Norsku a hudbu jim zajišťuje DJ z Kolumbie.
Původně bylo v plánu pořádat akci ve spolupráci s
kolegy ze slovenského fóra, ale Ti se k nám nakonec
nepřidali. Mně připadl úkol zajistit vše okolo baru, tj.
jídlo a pití pro tu hordu návštěvníků. Pro přiblížení
kolik proviantu bylo naplánováno, tedy: 240 piv, 15l
vína, 50l guláše, 10kg párků, atd. Ne všechno se
snědlo nebo vypilo, ale i tak se toho prodalo hodně. K
tomu všemu se ještě musí připomenout ty hromady
zákusků, které mnozí z nás přinesli darem.
Vaření guláše se po všemožných peripetiích ujal
Petr D. s maminkou, které tímto zdravím a kterým
ještě jednou děkuji za ten excelentní výtvor, jenž spolu
uvařili. Opravdu si myslím, že se povedl, zvlášť když
uvážíme, v jakých podmínkách vznikal. Kdo z nás by
se pustil do toho, vařit doma 50l guláše, navíc
rozděleného tak, aby byl uvařený zvlášť pro děti a
zvlášť pro dospělé?
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Mikulášská trojice 2014
Já jsem se jal zajistit pivo a víno + všemožné
příslušenství (talířky, kelímky, příbory, atd.). Víno
bylo jasné, moc možností na výběr, co se týče typu
prodejny, v této zemi není, takže jsem zavítal do
nejbližšího Vinmonopolu a koupil od každého něco,
abychom se zavděčili všem mlsným chuťovým
pohárkům hostů. Pivo nakonec dodal místní řetězec
REMA1000, kde mají v nabídce některé z českých piv.
Malá perlička: jistě všichni, kdo občas konzumují
pivo, vědí, že se dá koupit pouze v omezenou dobu, tj.
od 9 do 20(18), nicméně vrátit lze také pouze v tuto
dobu, jak jsem se přesvědčil při vracení zbytku
neprodaného Gambrinusu. Ráno jsem si přivstal, abych
pivo vrátil před tím, než povezu dítě do školky, jelikož
jsem nechtěl do školky přifrčet s hrkajícím autem
naloženým bednami s pivem. K mému zděšení,
vedoucí prodejny mě vykázal z prodejny s tím, že
uvedl dva důvody, proč mně pivo nemůže vzít zpět a
to za prvé, že mu to nevezme kasa (blokována časem)
a za druhé, neměl dostatek hotovosti. Tvrdil, že má v
kase 500,-NOK a já měl piva na vrácení za skoro
3000,- :) Jelikož mrzlo, tak jsem musel absolvovat
znovu vyložení piva doma. Nechtěl jsem riskovat, že
ty flašky prasknou mrazem a já pak budu mít hezky
navoněné auto. Ostatní potřeby pro akci jsme nakoupili
v různých obchodech, jako Nille, REMA1000,
Noeforhver, atd.
Když se blížil termín pořádání akce, jeli jsme se
podívat na místo činu, abychom si to trochu zmapovali

a věděli, s čím můžeme počítat. Se mnou tam byl i
Mauro alias DJ Čert, obhlídnout aparaturu a také další,
kteří se chtěli seznámit s prostředím.
V den akce jsme se sešli v předstihu dopoledne,
abychom vše stihli nachystat. První se uvařilo kafe a
pak následovala válečná porada a rozdělení úkolů.
Někteří se postarali o výzdobu a zkrášlení sálu, jiní se
starali o to, aby stoly byly rozmístěny tak, aby bylo pro
všechny co nejvíce místa. Já jsem spolu s Katkou a
Pavlem, připravovali bar, jak jsme nazvali místo, kde
se prodávalo občerstvení. Měli jsme k dispozici vcelku
hodně místa, takže se dalo vymýšlet, kam co dáme tak,
aby to bylo pokud možno po ruce a měli jsme co
nejméně běhání.
V sále byla dále připravena pro děti dětská dílna, ve
které si mohly vyzkoušet vyrobit figurky nebo
vykrajovat z těsta různé vánoční ozdoby anebo stavět
svícen z kostek cukru pod dozorem zkušených
instruktorů.
Přípravami čas ubíhal svižně a ani jsme se nenadáli
a už se začali trousit první rodinky s dětmi a to
znamenalo, že nám za barem začíná šichta. Zhruba půl
hodinky od oficiálního zahájení jsme už nevěděli, kde
nám hlava stojí. V tu chvíli se nám zdálo, že řada lidí
nemá konce a že se lidi staví snad znova do řady, hned
po té, co si něco z laskominek u nás koupili.
Velkým bestsellerem se stal guláš, pivo Bernard a
vánoční punč. Guláš všem náramně chutnal a komu ne,
ten si dal oblíbený párek. :) Nesmím zapomenout na
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zákusky, kterých se sešlo několik různých druhů, takže
si každý mohl vybrat podle libosti. Ceny byly na
Norsko velmi lidové, tak nebylo výjímkou, že si
někteří přišli i několikrát přidat.
Během odpoledne proběhlo vystoupení české
školky a školy. Obě skupiny nacvičily sestavu
písniček, kterou za všeobecného zájmu obecenstva
předvedli. Pro příště bych se přimlouval pro
důstojnější umístění účinkujících, tak aby na ně bylo
vidět a mohli v plné kráse předvést, co se naučili.
Trochu mě za ně mrzelo, že byli skryti za hradbou těl v
první řadě a tak ostatní nemohli vychutnat vystoupení
v plné kráse. Teda pokud to bude organizačně a
prostorově možné.
Vystoupení české školky lze zhlédnout na netu na
adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=ICjVcPomUT0 a
pokračování
https://www.youtube.com/watch?v=5tq8zrGnRU0
Děti zpívaly písničku o snížku a do rána skutečně
hromada sněhu napadla, takže možná je Mikuláš
vyslyšel a ten sníh jim nadělil. Přišel se podívat i mezi
nás do sálu, což byl vrchol večera a i když mnohé děti
byly strachy bez sebe, nakonec ho všechny překonaly a
před Mikuláše předstoupily. Ten je znal skoro všechny
jménem a kupodivu i na mě našel ve svém almanachu
něco, co bych měl zlepšit, např. chodit dříve z práce,
dávat sloveso na 2. místo v norské větě :o, atd. Je
vidět, že z nebes je vidět do každé duše a nikdo z nás
nic neskryje.
Den se schýlil k večeru a po nadílce od Mikuláše
následovala všemi oblíbená tombola, kde se dala
vyhrát spousta hodnotných cen. Jako obvykle jsem nic
nevyhrál a osobně jsem nejvíce toužil vyhrát láhev
“Kofoly”, to víte doušek domova je k nezaplacení. Po
tombole se většina rodičů s dětmi odebrala k
domovům.
Po odmaskování se k nám vrátil čert, Mauro,
přezdívaný na téhle akci DJ Čert a rozproudil zábavu
několika hudebními kousky. Po tomto začátku se ke
mně do baru přidal do obsluhy Martin a v tomto
složení jsme to dotáhli až do “zavíračky”. DJ si pro nás
připravil ďábelský hudební kvíz, při kterém se
osazenstvo v sále rozdělilo do několika skupin, např. ta
naše se jmenovala “BAR”, jak jinak že? Na to, že jsme
byli skupina co do počtu nejmenší a já jsem hudební
neznaboh, tak jsme nakonec i něco s Martinem dali
dohromady a měli i několik správných odpovědí.
Myslím si, že kvíz byl vítaným zpestřením zábavy a po
něm následovala čertovská tancovačka, která byla
logickým pokračováním. Za barem nám čas ubíhal o to
rychleji, že jsme neustále byli bombardováni
objednávkami rozličných pochutin a drinků. Po
půlnoci jsme pro hladové ohřáli půlnoční ďábelský
gulášek, který byl speciálně patřičně přikořeněn. Za
své vzal i zbytek rumu, který jsem tam měl na
dochucení vánočního punče. Našli se i tací, kteří ho

pili z všelijakých “nádob”, a bylo vidět, že lidská
fantazie je obrovská a pro mě jako barmana to bylo
zpestřením výkonu služby. :) Těsně po půlnoci se nám
doprodal Bernard, takže mě napadlo, že poslední láhev
zkusím vydražit. Pravda, kupců už v tak pozdní hodinu
nebylo mnoho, ale i tak při dražbě byla docela sranda a
nakonec láhev vydražil Jindra K. za krásných 75,NOK. Myslím, že pan Stanislav Bernard by jistě ocenil
krásnou fotografii šťastného kupce a rád by si ji
vystavil ve svém pivovaru. :)
Okolo půl druhé jsme usoudili, že je čas na poslední
zvonění, kdo to nezná, znamená to čas na poslední
objednávku. Někteří ze zbylých hostů se začali
domlouvat na pokračování někde ve městě, z čehož
nakonec nic nebylo a myslím, že všichni včetně mě
byli rádi, že se v pořádku dostali do svých domovů.
Na druhý den byl domluven úklid na cca. 11-tou
hodinu. Dorazil jsem na místo činu těsně před půl 12. a
musím říct, že jsem byl mírně šokován. Jednak
nepořádkem, který jsme tam zanechali (večer to tak ani
nevypadalo), ale také tím, že jsem představoval 50%
úklízecí síly, druhá polovina byl Petr D., který dorazil
chvíli přede mnou. Ostatní nás v tom ale nenechali
dlouho, a nakonec se nás našlo dost na to, že těsně
před 5-tou hodinou vypadal sál stejně, jako když jsme
přišli a vše bylo na svém místě. Při úklidu nám
pomohla také hudba různých českých kapel, takže byly
k vidění tance se smetákem apod.
Celkově se akce vydařila a já doufám, že stejné
nebo možná i lepší pocity, o které jsem se tady s Vámi
rozdělil, máte i Vy, kteří jste se akce zúčastnili a příště
přijdete znova ve stejném nebo i větším počtu.
Za celý tým organizátorů přeji krásný a úspěšný
nový rok a těšíme se opět na shledanou na některé z
dalších akcí pořádaných TNF.
S pozdravem Váš dopisovatel z první linie za barem,
Mirek, Oslo, Norsko, Evropa, Země, Sluneční
soustava, Mléčná dráha, Vesmír……?
Foto: David Lacina

Vystoupení dětí z České školky, Mikuláš 2014.
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TSJEKKISK-NORSK FORUM

Årsberetning 2013
for behandling på TNF`s årsmøte den 3. april 2014
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 Lenka Sommerseth, styremedlem Ludek Nosek.
Valgkomite
Karel Janak, Zita Pozarova
Medlemskap
TNF hadde cca 122 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2013. Medlemskontingent for
2013 var kr. 250,- for enkeltmedlemmer, kr. 300,- for familier og kr. 150,- for pensjonister.
Ansvarsområder
Regnskapsfører, økonomi: Edita Daulova, webside og medlemsblad: Petr Dreiseitl, kommunikasjon med
medlemmer: Renata Haugen, adresselisten: Lenka Sommerseth, kultur: Ivana Lantova Wiulsrød.
Økonomi
Tsjekkisk-Norsk forum er finansiert fra medlemskontingenter og fra støtte til det tsjekkiske
utlendingsdirektoratet. For året 2013 fikk vi pengegave til 5 prosjekter. For å forbedre økonomi til TNF
foreslår styret å øke kontingenten som har vært uendret mange år. Avstemming om dette blir foretatt på det
kommende årsmøte.
Styremøter
Styremøter har blitt avholdt i henhold til avtale i februar, juni og november. På årsmøte 8.4.2013 var
godkjent årsberetning for forrige år. Styremedlemmer har også vært i kontakt ved uformelle møter i Kafe
Asylet, Grønnland. Styremedlem Ludek Nosek ga beskjed til sentralstyret at han slutter og vil ikke fortsette
som styremedlem i 2014.
Aktiviteter
 For elevte år på rad pågår regelmessige sammentreff kl. 18, alltid hver andre onsdag i måneden, på
Kafe Asylet (Grønland, Oslo). Antall deltakerne varierer fra måned til måned. Det er større interesse
for sammentreff i sommer enn i vinter, men tross dette skal TNF fortsette med denne aktiviteten og
prøve forsikre at det er noen fra TNF til stede.
 I februar hjalp vi med organisasjon av Karneval for barn, som var i regi av Petra Krylova og den
tsjekkiske barnehagen. Det var stor sukcess og mange folk var til stede.
 I begynning av juni måte vi avlyse Barnedag utendørs på grunn av stormen. Barnedag ble holdt på nytt
om en uke senere innendors. Både tsjekkiske, norske og slovakiske familier møte i barnehage for å
fullfylle forskjellige oppgaver, kose seg med mat og hyggelig konversasjon. Barnedag ble organisert
for femte gang.
 I 2013 fortsatt TNF med tsjekkisk undervisning. Vi hadde 2 grupper av skolebarn og 3 grupper av
voksne. Både tsjekkere og nordmenn har benyttet seg av dette viktige tilbudet. Vi takker både våre
lærer som gjør en svært god jobb og den tsjekkiske ambassaden som gir oss lokaler til disposisjon.
 Fra januar til juni 2013 hadde vi tegnekurs for skolebarn. Kurset ble ikke åpent om hesten på grunn av
få deltakere.
 I juni 2013 startet vi en innsamling for å støtte områdene i Tsjekkia som ble rammet av årets
oversvømmelser. Vi sammlet inn 17.045,- CZK som ble overført til tsjekkisk humanitørorganisasjon
Menneske i nød.
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Norsk-ungarsk Kulturhistorisk Forening, Norsk-Østerriksk Selskap, Norsk-Kroatisk Forening og
Tsjekkisk-Norsk Forum har sammen med Vardø kommune og Voronin Arctic Marine Institute i
Arkhangelsk markert 140-års-jubileet for oppdagelsen av Frans Joseph Land i 1873. I september
2013 organiserte prosjektet tredagers konferanse i Vardø, flere forskere og etterkommere av
ekspedisjonsdeltagere ble invitert. En minnetavle med navn av samtlige ekspedisjonsdeltagere fra
1872-1874 og med autentisk kart av Frans Joseph Land (tegnet av Julis Payer) avstøpt i bronse ble
avdekket i Vardø. Tsjekkisk-Norsk Forum inviterte Radek Polach fra Museum av Novy Jicin, som
hold foredrag om Eduard Orel på konferansen og på Den tsjekkiske ambassaden i Oslo for
foreningens medlemmer.
I oktober feiret vi st. Vaclav. Gjennom morsomme oppgaver ble barna kjent med tsjekkiske symboler
og hellige Vaclav. Vi takker til Petra Krylova som sørget for en rik programm og til alle som hjalp til.
I november arrangerte vi en kreativ kurs for voksne. Deltakerne lagde adventkrans av papir. På grunn
av interesse skal vi organisere like arrangementer også i 2014.
7. desember 2013 arrangerte TNF tradisjonelle ”St. Nicolas” feiring (Mikulasska zabava). Vi møtte i
store lokaler hvor det var nok plass til å skaffe førjuleatmosfære. Også denne gangen ble det servert
tradisjonell tsjekkisk/slovakisk mat og drikke. Vi kunne se 2 forestillingen av småbarn og skolebarn,
lage juledekorasjon og vinne i lodd. Ivana L. Wiulsrød kommenterte hele kvelden og skapte en
hyggelig atmosfære. For første gang hadde S. Nicolas to deler. En for familier med barn og senere i
kvelden fortsette feiring for voksne med dans og musikkquizz. Takk til alle som hjalp til med de
mange praktiske ting omkring dette. Det krever mye energi og vi gleder oss til at dette feiring
fortsetter videre.

Medlemsblad:
I 2013 ble utgitt 3 utgave av medlemsblad Forum: nr. 76, 77 og 78. 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 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

BUDSJETT 2014
Inntekter
Medlemskontingent
Bidrag fra ambasade
Inntekt fra aktiviteter

SUM

20 500,00
20 000,00
92 000,00

132 500,00

Utgifter
Medlemsblad
Webhotell, web oppdatering
Aktiviteter
Adm. Kostnader

15 000,00
5 400,00
107 000,00
5 100,00

SUM

132 500,00
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RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2013
Inntekter
Medlemskontingent
Bidrag/gave fra ambassaden

16 700
22 279

Aktiviteter – tsjekkisk kurs, tegning, barnedag,
arrangementer for voksne, st. Nikolas feiring
Annen inntekt
Sum inntekter

97 026
95
136 100

Kostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsblad Forum – 3 utgaver

2 125
17 604

Aktiviteter - tsjekkisk kurs, tegning, barnedag,
arrangementer for voksne, st. Nikolas feiring
webhotell
Sum kostnader

106 798
1 410
127 936

Resultat = overskudd

8 163

BALANSE PR. 31.12.2013
Eiendeler
Saldo bank
Kasse
Årets resultat - overskudd

Gjeld og
egenkapital

78 458
16 860
8 163
87 155

Annen egenkapital
(=akumulert resultat fra forrige år i løpet av TNF`s drift)
SUM

95 318

95 318

Kommentar:
TNF`s regnskap viser et totalt overskudd på kr.

8 163

Vi har i 2013 mottatt en pengegave fra den Tsjekkiske ambassaden på kr.

22 279,00

Pengegaven ble brukt til: leie av lokaler til tsjekkisk undervisning
materiell til undervisning av tsjekkisk språk
kopiering, utgivelse og sending av medlemsblad
barnasdag
tegnekurs, kurs for voksne

9 946,00
1 479,00
3 250,00
631,00
3 723,00

st. Nikolaus feiring

3 250,00
0,00

Overskudd
Balanse:
Saldo i banken pr. 31.12.12 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.

Edita Daulova
28.2.2014
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Tvořivá dílna
Kurz pletení z papíru se poprvé uskutečnil v
listopadu 2013 a účastníci měli možnost se naučit
kroucenou technikou plést věnec z novinového papíru.
Jelikož měl kurz velký ohlas, uspořádali jsme v únoru
další, který se zaměřil na skládanou techniku a výrobu
papírové kabelky.
Kurzy se pořádají ve spolupráci s českou
ambasádou v Oslo, která k tomuto účelu propůjčuje
své prostory. Další tvořivá dílna se plánuje na první
polovinu dubna,
tématem budou velikonoční
dekorace.
Já sama jsem se o této tvořivé technice dozvěděla
přes facebook, kamarádka mi poslala fotky svých
výrobků. Celkem rychle jsem se naučila plést z papíru
sama z videií na Youtube. Výrobky jsou i k prodeji

např. viděla jsem reportáž z USA, kde kabelky pletené
touto technikou se nabízí v butiku. Celá produkce byla
program pro nezaměstnané. V ČR se podobné kabelky
prodavaji přibližně za 1 000,- Kč.
Za zajímavost ještě stojí, že pletení z papíru mělo v
ČR boom asi tak před 4 lety, zde v Norsku tuto
techniku nikdo moc nezná.
Tvořívá dílna je místem, kde si můžete v příjemné
atmosféře popovídat s přátely, poznat nové krajany,
navázat kontakty, odreagovat se od každodenních
starostí a současně se naučit zajímavé techniky ruční
výroby.
Kurzy jsou vhodné pro všechny věkové kategorie
(15+) a rádi na nich uvítáme také muže.
Šárka
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Adventní věnce pletené z papíru.

Výstava plakátů zemí V4 z období rozpadu totalitního režimu
U příležitosti předsednictví Maďarska ve
Visegrádské skupině (V4) upořádaloVelvyslanectví
Maďarska ve spolupráci s ambasádami zemí V4
vernisáž putovní výstavy plakátů z období rozpadu
totalitního režimu.
Výstava byla zahájena 10. února 2014 na půdě
Vysoké školy Bjørkenes v Oslo a kromě představitelů
diplomatického sboru ji navštívilo mnoho studentů této
vysoké školy. Velvyslanec Maďarska Géza Jeszenszky
se ve svém úvodním projevu zaměřil právě na studenty
a přiblížil jim události roku 1989 v našich zemích.

Plakáty byly v té době důležitým komunikačním
médiem a reagovaly na aktuální dění rychleji než
oficiální média, která ještě zůstávala věrná ideologii
totalitního režimu. Plakáty se tiskly a vylepovaly často
ještě v noci.
Na výstavě je Česká republika zastoupena plakáty
Jiřího Votruby, Pavla Beneše, Aleše Najbrta, Pavla
Hracha, Jósky Skalníka, Rostislava Vaňka, Miloše
Fikejze a Romana Wernera.
Výstava dále poputuje do Švédska a Finska.
Jitka Jirásková

Maďarský velvyslanec Géza Jeszenszky (uprostřed)
v hovoru se studenty a návštěvníky vernisáže.

Několik exponátů ze zastoupení plakátů z České
republiky.

Dette er et tidskrift for TSJEKKISK-NORSK FORUM, Org.nr.: 986 696 202, Konto nr.: 6241.06.04650, www.cz-forum.no .
Ansvarlig for dette nummeret var Liba Janáková og Petr Dreiseitl (teknisk),
Redaksjon:c/o Liba Janáková, Rødtvetvn 18C, 0955 Oslo, libusjanak@hotmail.com Tel.: +47 2216 7475
Foreningens adresse: TNF, c/o Edita Daulová, TNF, Frognerseterveien 42K, 0776 Oslo
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