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Vážení čtenáři, 
 
přícházíme s červnovým vydáním časopisu Fo-

rum, a tentokráte je to vydání obsáhlé a rozmanité. 
Doufáme, že tu každý najde něco zajímavého. Hned 
na úvod bych ráda informovala ty, kteří se zajímají o 
organizaci spolku, aby si přečetli zápis z výroční 
schůze. Chopím se také příležitosti přivítat mezi námi 
nové členy výboru, kteří se s nadšením vrhli do spo-
luorganizace akcí a hned jsme tak mohli zaznamenat 
úžasný příliv energie a nadšení.  

Tradičně s tímto vydáním přikládáme složenku na 
zaplacení členského příspěvku a doufáme, že se naše 
členská základna trochu rozroste. Pak by mohla platit 
následující rovnice: více lidí + více akcí = větší zába-
va. A u matematiky, respektive čísel můžeme chvi-
linku zůstat. Toto vydání je již osmdesáté, čili jak 

říkáme kulaté. Dopisovatelé do tohoto čísla jsou ve 
věkové kategogii 9 až 90. Číslo jedna by mohla re-
prezentovat rubrika Osloviny, která se tu objevuje 
poprvé, ale jistě ne naposledy. Zcela jistě bychom 
mohli pokračovat v zajímavých matematických kom-
binacích, ale máme před prázdninami a tak je načase 
poděkovat těm, kteří se svým článkem podělili o své 
zážitky a zkušenosti. 

Na závěr bych ráda popřála všem krásné léto, ať 
už je trávíte v Norsku, Česku, či jiné zemi. Pokud se 
budete chtít potkat v Oslu, nezapomeňte příjít do 
Asyletu a na podzim vás rádi uvidíme na některé z 
našich akcí.  

 
Edita Daulová 
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Rozhovor s krajankou – Olga Portheim 
Paní Olga Portheim je velmi dobře známá mezi 

českými – československými krajany. Do Věstníku 
napsala značnou řádku příspěvků, kde popisovala 
svůj dramatický odchod z Československa, pobyt v 
Německu a konečně začátek nového života v Norsku. 
Mnoho z toho najdete i v článku paní Olgy v tomto 
čísle. 

Paní Olga přijala moji nabídku uskutečnit s ní roz-
hovor pro čtenáře Věstniku u příležitosti jejího život-
ního jubilea – 90roků, které jsme připoměli v minu-
lém čísle. Setkávám se s ní v jejím bytě plném obrazů 
a knih, kde žije spolu s kocourem Tomíčkem. 

V dnešním rozhovoru bych si s vámi ráda povídala 
na tak všeobecné a přitom nevyčerpatelné téma jako 
je ŽIVOT SAMOTNÝ. V podstatě si myslím, že 
život každého z nás je více než příběh,  je to proces 
postupného vyzrávání a plnění naší životní mise. 

 
Jak se na to  díváte vy? Při vašem věku člověk 

už o životě ví hodně. Máte nějaké motto, kterým 
jste se v životě řídila? 

Tato otázka objímá celou řadu různých osudů  -  já 
věřím na osud  -  řízených mnoha faktory, vnějšími 
okolnostmi, zdánlivými náhodami, a také vlastnímí 
nesprávnými rozhodnutími.  Můj život byl již od dět-

ství poznamenán častým dlouhodobým onemocněním 
a operacemi, což se ponejvíce dělo na úkor plánova-
ného programu, na nějž jsem se dlouho těšila.  Časem 
jsem začala věřit, že každý z nás si přinese na svět 
určitý druh osudu a lidé jsou rozdělěni na tři hlavní 
skupiny:  do první řadím ty,  kdož procházejí životem 
lehce, daří se jim v celku vše, co si naplánují bez 
potíží na první pokus.  Druhá skupina už to nemá tak 
úplně lehké, ale dosahuje většinu svých cílů bez vel-
kých zklamání a opakovaných pokusů. Poslední sku-
pina naráží většinou na nečekané, často grotestní 
překážky a zklamání, okolnosti nutí měnit původní 
plány nebo o ty původní se pokoušet znovu.  O tom 
by se dalo diskutovat, jistě se mnou každý nesouhlasí.  
Já patřím do třetí skupiny. 

 
Celý život se vlastně vracíme do dětství – tam 

vznikly modely našeho žití a toho jací jsme a jak se 
k životu stavíme. Jaké bylo vaše dětství? Vzpomí-
náte na nějakou významnou událost? 

Život mě naučil na základě možností, často s plá-
čem, akceptovat daný úděl nebo jsem tvrdošíjně šla 
dále za původním cílem, a při tom se vyvarovat vlast-
ních chyb.  Tak můj život byl neuvěřitelná mosaika 
všemožných zážitků. Někdy jsem si připadala jako 
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Sisyfos – polobůh z řecké mytologie. Tlačím kámen 
do prudkého kopce a před vrcholem mi vyklouzne a 
skutálí se dolů a já začínám tu úmornou práci znovu a 
znovu.  

 
Tak jak jsem měla já možnost poznat vás, při-

padnete mi jako optimistická a rozhodná žena. Je 
to pravda? Nebo se uvnitř schovává něco jiného? 

Zvenčí to může dělat takový dojem, je to ale spíše 
tvrdošíjnost a vzdor, obojí nutné k tomu, něčeho do-
sáhnout.  Mezitím se ale občas také vyskytly nečeka-
né šťastné události. 

 
Máte nějaký vzor silné ženy? Nebo je jich více? 
Je mnoho silných, statečných žen proslavených 

během historie,  na poli umění, v politice, vědecké 
práci.  Ke všem mám nesmírnou úctu,  specielně 
Madame Currie.  Moje oblíbená spisovatelka ale 
vždycky byla Božena Němcová, jednak celkově tra-
gickým životem, ale také pro její Babičku a obrazo-
tvorné pohádky.  Obojí je má častá četba než usnu. 

 
Rozumím tomu dobře, že překladatelská práce 

vás bavila? Byla to vaše vysněná práce? 
Ano, překládání oficiálních dokumentů všeho dru-

hu, často dosti obtížných v obou jazycích, k čemuž 
jsem musela obstát při poměrně nesnadné zkoušce, 
mně časem dalo pocit  zadostiučinění. V tomto oboru 
jsem se mohla konečně uplatnit dle vlastního přání.  
A možná i po sobě zanechat stopu.  Své původní vel-
ké přání již od desíti let, jsem musela navždy zakopat, 
totiž ještě doma v Brně dokončené studium lesního 
inženýrství a s titulem lesní inženýrky pracovat v 
jednom z odvětvi tohoto oboru.  Bohužel, komunis-
tický puč měl pro mě jiné plány. 

 
Používáte počítač a mobil, dodnes řídíte auto. 

Ve vašem věku to není tak úplně samozřejmostí. 
Jaký je tedy váš postoj ke stále se modernizující-
mu a zrychlujícímu se životu? Je to pro vás těžké, 
nebo to berete jako výzvy, které vás svým způso-
bem omlazují? 

Nikoliv, nejsem specielně obratná ovládat mnoho-
stranný počítač, spíše naopak, nejsem kamarád s čas-
tými aktualizacemi. A nejhorší je, že se mě ten počí-
tač neustále na něco ptá a někdy nechce udělat co 
chci já. Technika jakéhokoliv druhu mně nikdy nese-
děla. Naučila jsem se to co nejvíc potřebuji, a ne-
vzdávám se.  S vyjímkou jezdit autem.  Po delší výu-
ce řízení bylo auto posledních 30 let mým nejvěrněj-
ším a nejoblíbenějším přítelem, dávalo  mně pocit 
naprosté volnosti  a možnosti nezapomenutelných 
výletů zde v Norsku a na kontinentě, a občasné cesty 
domů  do různých léčebných míst a jiných cílů.  Ří-

dím dodnes, ale velmi omezeně,  jen na nutný trans-
port v blízkém okolí.  Zrak slábne, tělo stárne. 

 
Co vy sama považujete za důležité k tomu, aby 

se člověk dožil vysokého věku a byl soběstačný a 
orientovaný v životě společnosti jako vy?  

K této otázce si netroufám dát  jednoznačnou od-
pověď.  Hodně čtu, udržuji si přehled o literatuře, je 
to pro mě důležité. Recituji si Baladu o námořníkovi 
od Jiřího Wolkera, každý den vyluštím jednu až dvě 
české křížovky a vždy se dostaví jazykové napětí a 
radost z vyřešení. Jak je uvedeno na začátku našeho 
rozhovoru, jsem fatalistka a věřím, že má-li člověk 
krátce nebo dlouho žít, je  pravděpodobně předurče-
no, asi bez ohledu jak člověk užívá daného mu života.  
Nedávné úmrtí mé dcery na zhoubnou nemoc, zatím 
co já v devadesáti tu zůstávám, tuto mou teorii potvr-
zuje. 

 
Co máte chuť vzkázat nám mladším? 
Těší mě, že jste dočeli až sem a možná jsem vás 

alespoň něčím inspirovala. 
 
 
Děkuji moc za rozhovor a milé přijetí.  
Pro čtenáře ještě dodávám, že paní Olga píše 

vzpomínkovou knihu, kde popisuje humorně její pes-
tré zážitky ze života. Knihu píše v norštině, je to ja-
zyk, kde už se jí píše lépe. Některé české výrazy už 
nenachází tak lehce. Přejeme mnoho úspěchů při 
dokončení knihy a těšíme se na zajímavé čtení. 

 

 
Olga u portrétu své babičky, která přišla do českých zemí z 

Terstu. 
 

Rozhovor připravila a fotografiemi doplnila  
Libuše Janáková 
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Titulní strana přílohy Literárních 
novin věnované 200 letům norské 
ústavy. 

 
 

Život krajanů dokumentovaný v Pražské kulturní revui 
Příloha Literních novin – Pražská kulturní revue, 

která vyšla ve čtvrek 10.4.2014, byla obsahově celá 
věnována 200 letům norské ústavy. Byla jsem požá-
dána odpovědným redaktorem, panem Alešem Blu-
mou o napsání, či zprostředkování napsání článku o 
krajanech v Norsku. Po chvilce zamyšlení a posléze 
kontaktování dalších krajanů, jsme vytvořili obsahově 
bohaté články, které pokrývají téměř 60 roků života 
krajanů v Norsku. Bohužel jsme tímto naším pojetím 
a zpracováním zadaného tématu hodně překročili 
povolený počet znaků, které předurčovaly vyhrazené 
místo v připravované publikaci. Takže byly vybrány, 
jen krátké úryvky z našich původních příspevků.  

 
Již zmíněnou Pražskou kulturní revue, si můžete 

přečít na tomto odkazu: 
 
http://cz-forum.no/dokumenty/Lit.noviny4-2014-
Norsko.pdf 
 

Níže pak předkládáme naše originální příspěvky 
v plném znění.  

 
L. Janáková  
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Norsko - zcela jiné než jsem očekávala  
 
Olga Portheim 
Oslo, únor 2014 

 
Norsko nikdy nebylo 

typickou emigrační zemí, 
proto dnešní norští občané, 
původem Češi, mohli mít 
různý původ a různé dů-
vody k tomu usadit se 
právě v Norsku. První 
uprchlíky minulého století 
přijalo Norsko v třicátých 

letech, ponejvíce intelektuály židovského původu. 
V tomto článku se chci ale zabývat několika vl-

nami české emigrace, počínajíc po komunistickém 
puči v 1948, kdy inteligence ve velkém počtu opouš-
těla Československo. Češi většinou pěšky přes hrani-
ce do západního Německa, kde hned po skončení 
války Američani zřídili větší počet repatriačních, či 
emigračních táborů pro zavlečené příslušníky nacisty 
okupovaných národů,  dokud hranice nebyly zcela 
neprodyšně hlídány. Tyto tábory přijímaly pak také 
české uprchlíky k přechodnému pobytu, odkud tito 
pak měli možnost žádat o definitivní pobyt  v jedné 
ze zemí, která  brala hromadný počet emigrantů, 
ponejvíce USA, Kanada, Austrálie, a některé středo- 
a jihoamerické státy. Tyto však kladly určité podmín-
ky, takže žádosti o emigraci nebyly každému vyříze-
ny kladně a hned napoprvé. Někdo z uprchlíků měl 
také rodinu nebo blízké přátele někde v cizině od 
dřívějška, a těm se podařilo opustit tábory snadněji. 
Někteří jednotlivci zvolili zůstat v Německu a někdo 
zažádal o pobyt v Norsku. Norsko přijímalo uprchlí-
ky, kteří měli vážnou nemoc a přes opakované žá-
dosti se nemohli z Německa dostat. Já jsem byla jed-
ním z nich, prodělala jsem operaci plicní tuberkulosy. 
Norsko bych z vlastní vůle pravděpodobně nebyla 
volila, zemi daleko na severu, nový, nesnadný jazyk, 
nový způsob života. Nakonec jsem ale přijala nabídku 
pobytu v Norsku, které zaručovalo zdarma ošetření a 
léčbu, v případě, že nemoc by se měla vrátit. V Ně-
mecku jsem neměla chuť zůstat z pochopitelných 
důvodů. 

V Norsku jsem měla být zajištěna, to bylo slíbeno. 
Po příjezdu do hlavního města Oslo s pětiletou dcer-
kou však se neobjevil žádný representant některé 
oficiální instituce, např. ze spolku pro emigranty, 
který byl s mým případem obeznámen. O to nejnut-
nější pro nás se postaral Norsko-Československý 
pomocný spolek, osobou sekretářky pí. Kvapilové. 
To byl trpký začátek mého pobytu v Norsku, které v 
tu dobu, v roce 1959, nebylo dosti zařízeno na hmata-
telnou, konkrétní pomoc co se týče bytu, práce nebo i 
případné podpory, snad i ekonomie nebyla na to při-
pravená. Bez znalosti norštiny bylo těžké dostat za-

městnání odpovídající vysokoškolskému vzdělání z 
Československa. Pochopila jsem celkem brzy situaci 
a vlastním úsilím a pomocí nových českých a nor-
ských přátel jsem postupně dosáhla prvního slušného 
bytu a zaměstnání. Musela jsem ale projít údobím 
fysické práce v továrně na cigarety, kdy dcerka bydle-
la u jednoho manželského páru mimo Oslo, než budu 
etablovaná. To byla těžká situace pro nás obě. Já jsem 
si předplatila dva semestry kursu norštiny pro cizince, 
protože bezplatná výuka tenkrát nebyla, žáci byli 
většinou středoevropané nebo Američané. 

Zároveň jsem začala poznávat norskou společnost 
a hlavní povahové rysy průměrného Nora, způsob 
života v Norsku a všeobecnou  hospodářskou situaci. 
To vše ve srovnání s Německem, kde v době mého 
odjezdu do Norska už byl poměrný blahobyt, taktéž v 
Československu, když jsem odcházela tam odsud 
jako uprchlík, zatímco Norsko dosud do určité míry 
ještě neslo následky okupace a války. Hlavní vývoz 
Norska byl založený na rybách, rybích výrobcích a 
hliníku. Většina potravin byla importovaná. Ale pra-
covní doba byla poměrně krátká, i obchody zavíraly 
většinou ve čtyři, a celkově se dal pociťovat nedosta-
tek servisu a ochoty. 

Norové mají rádi svou krásnou přírodu a preferují 
více volna než lepší místo s vyšším platem, mají-li 
volbu. Většina úkonů zdravotnictví byla zdarma, 
postupně začaly poplatky u lékařů, za rentgen, a za 
všechno mimo stěny nemocnic. S dnešní výší platů 
jsou však poplatky únosné, je toho ještě stále dost 
zdarma pro nemocné a chudobné. To by vyžadovalo 
přesnější popis, ale to vše lze najít na internetu. 

V roce 1973 jsem se přihlásila na dvoudenní 
zkoušku pro státně zkoušené překladatele oficiálních 
dokumentů z češtiny do norštiny a naopak, která sou-
časně kvalifikovala k funkci tlumočníka. Tím začala 
nová, napínavá fáze mého života v zemi norské. Ob-
držela jsem diplom a razítko a tím jsem najednou 
získala titul.   Brzy také spolupráci se zprostředkova-
cími kancelářemi, speciálně po pádu komunistů, kdy 
norské firmy, úřady, instituce a podobně začaly za-
kládat filiálky v tehdejším ještě Československu. 
Najednou bylo překladů nad hlavu, i z měst mimo 
Oslo. Brzy také vzrostla poptávka po tlumočnické 
službě. Naše ekonomie se také rázem zlepšila. 

Norsko je demokratická země s naprostou svobo-
dou slova a písma. Alespoň podle zákona. Stane se, 
že při soudním řízení kde se jedná o urážku na cti, 
nemá žalující strana velkou naději vyhrát spor. Exis-
tují však nepsané zákony, všemi Nory akceptované a 
respektované. Ty jsme se my přistěhovalci museli 
nejdřív naučit. Tato perioda se v mém případě neobe-
šla bez více či méně trapných situací, kdy jsem tak-
zvaně šlapala do salátu. Jedním z přestupků pro nás 
ciznce je jakákoliv kritika všeho norského. Rodilý 
Nor je od malička naučen vidět Norsko a všecko nor-
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ské jako nejlepší na světě. Dále je nehodící se pro 
dámu navštívit elegantní restauraci nebo kavárnu bez 
doprovodu. To jsem udělala já pro nedostatek infor-
mací, sedla si ke stolu a tam mě obsluha ignorovala 
tak dlouho, až jsem odešla. Norové také nemají smysl 
pro tzv. černý humor, typický pro nás Čechy, kdy 
zesměšňování jiných lidí formou vtipu budí smích 
pro svou přehnanou absurdnost. Takové anekdoty a 
vtipy v Norsku neobstojí.  

K celkovému obrazu určitých změn společných 
povahových tahů přispělo objevení nafty a plynu v 
norském moři, a také příchod moderní elektroniky do 
všech stránek našeho života. Šestiletá dítka nové ge-
nerace dokáží opravit babičce počítač, nad kterým si 

tato zoufá a hledá zmizelé texty. Vznikají nová pra-
coviště po absolvování nového druhu vzdělání. A 
Norsko, obzvláště hlavní město, je plné cizinců, je-
jichž status může být velice rozdílný. 

Norsko zbohatlo a přizpůsobilo se všeobecné glo-
balisaci, díky níž jednotlivé země ztrácejí různorodost 
a i některé rysy norské povahy se mění, ač něco ze 
staré norské konservativnosti zůstává. Vyřizování 
úředních věcí dosud trvá neobyčejně dlouho, a i když 
zbohatnutí s sebou přineslo značné zmodernisování 
starého života, lidé kladou větší požadavky než dříve.  

Z původní norské povahy se však udržela laska-
vost, soucit s trpícím a vzájemná důvěra.. 

 

České setkání s norskou realitou 
 

Karel Babčický 
Oslo 8.2.2014 
 

Historicky mají Češi a 
Norové více společného, 
než se u nás obvykle ví. 
Kupodivu Norové jsou si 
této podobnosti dost vě-
domi. Vzpomínám si, jak 
mě udivilo, když jsem byl 
upozorněn na to, že náš 
novodobý stát vzniknul 

jen ’o jednu velkou válku později’ než stát Norů. 
Ano, Norsko se po zhruba 400 letech objevilo na 
mapě Evropy po definitivní porážce Napoleona roz-
hodnutím Vídeňského kongresu v roce 1814, zatímco 
naše republika vznikla až rozhodnutím Versailleské 
mírové smlouvy po téměř 300 letech, kdy jsme byli 
součástí rakouské říše.  

Co tedy především máme společného, je to, že v 
obou případech se jedná o nepočetný národ, který ve 
své novodobé historii prožil staletí pod cizí nadvlá-
dou. V obou případech původní jazyk nejprve téměř 
zaniknul, aby byl téměř na poslední chvíli vzkříšen 
úsilím obrozenců.  

Podobností je ovšem více, na příklad ta, že tak ja-
ko náš stát v historii opakovaně přicházel o část své 
populace v různých emigračních vlnách, i Norové ze 
své země v časech nouze houfně odcházeli za lepším, 
převážně do Nového světa. Shodou okolností se jich 
velká část usadila na americkém středozápadě, právě 
tam, kde zakotvilo i velké množství našich krajanů.  

Zatímco v případě Norů skončila emigrace před 
více jak sto lety, pro nás to byl úkaz, který započal 
Bílou Horou a s trochou nadsázky trvá dodnes. První 
čeští imigranti se ve Skandinávii objevili právě po 
porážce stavovského povstání, což má svoji logiku, 
protože Skandinávie bývala baštou protestantismu. 
Vzhledem k poměrně složitým životním podmínkám 
nebyla ovšem česká imigrace do Norska nikdy počet-

ná. O to zajímavější jsou zážitky těch, které tam osud 
zavál, protože na rozdíl od jiných zemí se setkali s 
dost unikátní situací. A právě to je předmětem této 
statě – vylíčit na několika případech českých imigran-
tů do Norska, s čím se v různých dobách setkávali. I 
když jde o to, přiblížit českému čtenáři norskou reali-
tu, nelze pominout, že i ta se během let výrazně změ-
nila. 

Sám se mohu podělit o zkušenosti od roku 1968, 
kdy jsem do Norska přišel. Setkal jsem se s velice 
homogenní společností, na rozdíl od té dnešní, zvané 
’multikulturní’. Hospodářské poměry byly už velice 
uspokojivé, což podle vzpomínek předválečných či 
poválečných přistěhovalců nebyl případ doby dřívěj-
ší. Hlavním problémem tedy bylo zapojit se do pro-
středí, o kterém u nás nebyla téměř žádná povědo-
most. Jazyk přitom nebyl problémem, protože najít 
Nora, který by nemluvil anglicky je prakticky vylou-
čené (pomáhá také, že v Norsku se ze zásady nedabu-
je).  

Největší dojem na mě udělalo poznání, ke kterému 
jsem se záhy propracoval a to, že každý nově příchozí 
je apriori přijímán s důvěrou. To dosti silně kontras-
tovalo s vžitou představou, kterou jsem si přinesl z 
domova, a to, že cizí člověk si napřed musí důvěru 
získat, aby mu mohlo být důvěřováno. Nebyl to jen 
můj prožitek, pamatuji si z krajanských debat otázku, 
zda je vůbec možné, aby Norové byli tak důvěřiví? 
Odpověď byla ano, nejednalo se o nedorozumění. Byl 
v tom ale i závazek, protože zneužití poskytované 
důvěry je jednoduše nevratné. Už z tohoto poznání 
plyne jednoduchý důsledek, že je třeba vždy a všude 
mluvit pravdu, protože jen tehdy lze někam dospět. 
Jakkoliv to dnešnímu čtenáři může připadat absurdní, 
pro člověka, který do té doby vyrůstal v komunistic-
kém státě, to bylo nepřirozené. Odporovalo to totiž 
vžitému pudu sebezáchovy – nelze přece na veřejnos-
ti říkat, co si myslím. Záhy se ale ukázalo, že překo-
nat to není žádný problém, naopak si vybavuji hřejivé 
poznání, o kolik se tím život náhle zjednodušil! Tento 
rys norské povahy v principu dosud přežívá, i když je 
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v posledních desetiletích opakovaně vystavován tvr-
dým zkouškám. Je ale nutno zdůraznit, že se týká 
především původní populace. Skladba obyvatelstva se 
od té doby výrazně změnila a výhledy do budoucna 
nejsou příliš slibné. 

Další rys, kterým se odlišujeme a který je mnohem 
složitější si osvojit, je bohorovnost s jakou je Nor 
ochoten přijímat vše, co život přináší. Mám na mysli 
třeba pro nás zcela nepochopitelný úkaz, že na politi-
ku se nenadává. A to i když je u moci partaj, kterou 
jsem nevolil a prosazuje něco, s čím zásadně nesou-
hlasím. Jestli tohle je   bezpodmínečně dobré, je 
ovšem diskutabilní. Spíše je tato vlastnost živnou 
půdou pro jed politické korektnosti, která už dost 
úspěšně převálcovala místní demokracii.   

Chtěl bych se ještě zmínit o české krajanské ko-
munitě v Norsku, jak jsem ji poznal. Za dobu, jíž 
jsem byl přímým svědkem, prochází už třetím stádi-
em svého vývoje. I když na rozdíl od jiných národů je 
naším povahovým rysem spíše splynout s hostitel-
ským prostředím, krajanský spolek v Norsku se stále 
udržoval. Zatímco v ranných dobách byl jeho hlavní 
smysl v organizování pomoci nově příchozím a v 
udržování kontinuity jazyka a národního povědomí v 
mladší generaci, postupně se stal jen místem spole-
čenského setkávání a tuto roli plní dodnes. 

Vůdčí osobností v poválečné době až do let sedm-
desátých byla paní Anna Kvapilová, tajemnice Nor-

sko-československého pomocného spolku. Byla to 
ona, spolu s Nory, kteří tvořili výbor spolku, kdo měl 
zásluhu na řadě dobročinných akcí. Zvláště jedna z 
nich se vymykala rozsahem. Každoročně v říjnu po-
řádá Norsko celonárodní sbírku na pomoc různým 
společenstvím v krizi. V roce 1968 byla tím spole-
čenstvím česká komunita a celý výtěžek sbírky byl 
věnován právě jí. Díky tomu se spolek tehdy stal 
spoluvlastníkem novostavby v Oslo, kde získala byd-
lení řada rodin. Navíc se podařilo opatřit dům s po-
zemkem u fjordu pro organizování letních táborů pro 
české děti z celého světa. 

Díky zlepšující se ekonomické situaci zmizela ča-
sem potřeba pro podobné akce a spolek se stal mís-
tem k obvyklým krajanským sešlostem, jako tomu je i 
v jiných zemích. Podpůrný charakter se nakrátko 
vrátil až po pádu komunismu, kdy se podařilo zorga-
nizovat řadu akcí na pomoc Československu, přede-
vším rozsáhlé dodávky pomůcek pro zdravotně posti-
žené. V dnešní době je situace opět zcela jiná, nově 
příchozí krajané už hlavně nejsou emigranti, ale lidé, 
kteří přicházejí do Norska pracovat, studovat či za 
životními partnery. I když někteří z nich se tu prav-
děpodobně usadí natrvalo, nikdo z nich otázku zda a 
kdy se vrátí, řešit nemusí a právě v tom je ten největší 
pokrok oproti dobám dřívějším.  

 

Krajan, krajané a Norsko 
 

Libuše Janáková,  
Oslo, únor 2014 
 

Nemyslím si, že se 
musí člověk vystěhovat z 
České republiky, aby se 
stal krajanem. Ale větši-
nou to tak je. Jsou však i 
lidé, kteří se vystěhují a 
nikdy se krajany nesta-
nou, naopak spíše se 
snaží vyhnout všemu, co 

s krajany souvisí. Ale to vůbec nemění nic na tom, že 
se cítí být Čechem, Moravanem či Slezanem. Mnoho 
z nás cítí také vztah ke kraji, ze kterého pocházíme a 
tak si říkáme Plzeňáci, Brňáci či Ostraváci, nebo i 
Bojanovčáci (Lhoťáci)  a to se ještě rozdělujeme na ty 
z Horních a Dolních Bojanovic (Lhoty). Krajan v 
každém případě značí ztotožnění se s nějakým kra-
jem, místem a jak už jsem naznačila mohou to být 
různě veliké územní celky.  

Krajanskou sounáležitost si však většina z nás za-
číná uvědomovat po přestěhování (vystěhování). Dů-
vody pro změnu místa, země či dokonce kontinentu, 
mohou být jakékoliv – politické, ekonomické, rodin-
né, poznávací, toužebné aj. Chuť cestovat a poznávat 

má velká většina z nás. Někdo odejte bez jakékoliv 
přípravy, náhle se prostě sbalí a musí jít, někdo se 
dostatečně k odchodu připraví. 

Já patřím k té vlně krajanů, která odešla do Skan-
dinávie naprosto svobodně, nemuseli jsme za sebou 
zavřít dveře. Manžel dostal nabídku na studijní pobyt 
na stockholmské universitě a celá rodina jsme měli 
touhu poznat cizí kraje, cizí lidi a jejich zvyky, prostě 
podívat se a zkusit žít někde jinde. Ano píši o Skan-
dinávii, protože krajankou z Brna jsem se stala a se-
tkání s krajany z tehdy Československé republiky 
jsem úplně poprvé zažila ve Stockholmu na jaře roku 
1991. Zde jsem také poprvé poznala ten otevřený 
zájem krajanů i Švédů o to, odkud pocházím a kdo 
jsem. Byla to doba, kdy se oživovaly vztahy švéd-
ských krajanů k vlasti, ze které mnozí odešli před 
desítkou roků. Pamatuji si, jak jsme byli pro krajany 
přínosem jazykovým.  Ano, mluvili jsme češtinou, 
která byla aktuální, živá, pamatovali jsme si texty 
písní a dětských říkanek. Možná si říkáte, takové 
maličkosti, ale není tomu tak. Jazyk se neustále vyvíjí  
a po přestěhování do jiné země je potřeba se okamžitě 
otevřít novému jazyku, novým zvyklostem, často i 
přizpůsobit se jiným klimatickým podmínkám. A tak 
postupně to nové překrývá to, na co jste byli zvyklí 
„doma“. Ale najednou je tu jiné a jinde „doma“. A 
tak se v našem případě stalo, že po vytvoření švéd-
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ského „doma“, došlo k dalšímu stěhování a to do 
norské metropole Oslo. Mezi Stockholmem a Oslem 
je vzdálenost asi 550 kilometrů a dávné silniční spo-
jení se nazývá královskou cestou.  Byly to však po-
měrně výrazné a svým způsobem nečekané proměny, 
se kterými jsme se setkali po překonání této, byť ni-
jak výrazné vzdálenosti napříč Švédskem do východ-
ní části jižního Norska. A tak v zájmu rychlé integra-
ce, nejen že bylo nejlépe zapomenout české zvyklosti, 
ale hlavně neukazovat ty nové nabyté švédské zvyk-
losti. Nejhorší to bylo s jazykem. Švédština, to ne, 
tady se mluví norsky.  Stát se tedy krajanem v Nor-
sku, po tom, co se člověk stal krajanem ve Švédsku, 
bylo podstatně složitější a náročnější. Píši teď o roku 
1997 a stále jsem český občan, který se svobodně 
rozhoduje, kam se přemístí a kde nechá své děti cho-
dit do školy. Norsko mě tedy překvapilo uzavřeností, 
kterou bych přiblížila pozměněným textem z pohádky 
od Boženy Němcové  „O chytré horákyni“: byli jsme 
a nebyli přijati, víme a nevíme co se od nás na praco-
višti požaduje a zvykáme si na na větu, která je při 
nejrůznějších příležitostech opakována ve sdělova-
cích prostředcích, ale i samotnýma Norama; jak je 
Norsko nejlepší ve všem  na celém světě. I státní ús-
tav, na kterém jsem pracovala, měl ve svém motu, být 
ten nejlepší ústav pro zdraví lidu na celém světě. Ono 
nakonec je možné, že podobný ústav na světě neexis-

tuje a tím pádem nejlepší je. Ale v tom všem nečeka-
ném zmatení se chytáme ve škole, v práci i mimo ni. 
Na Český krajanský spolek mě paradoxně upozornila 
norská kolegyně z práce. Postupně jsem se do jeho 
činnosti zapojila aktivně. A jako mnoho jiných kra-
janských spolků ve světě, i tento v Oslo prošel v po-
sledních desetiletích změnami. Tyto změny odpovída-
jí společenským a politickým změnám v Evropě. 
Norsku nezbývá, než aby se otevřelo tzv. pracovnímu 
přistěhovalectví. Peněz je v Norsku dost, i když jejich 
hodnota postupně klesá, co chybí čím dál více, je 
pracovní síla. Toto uvítali i lidé z České republiky a 
to hlavně mladí. Po éře ”au pair“ je dnes čím dál více 
žádána a oceňována vzdělanost a přizpůsobivost mla-
dých českých mužů a žen. Na druhou stranu se někte-
ří krajané vrátili zpět do vlasti, trávit tam zasloužený 
důchod nebo najít partnera. Ve srovnání s některými 
jinými evropskými zeměmi asi Česko nemá ve vystě-
hovávání populace z důvodu existenčních, tedy za 
prací, dlouholetou tradici. Avšak jak mohu pozorovat 
i zde v Oslu, tak jako v dřívějších dobách, i dnes zde 
čeští občané poměrně rychle asimilují s prostředím a 
tak je stále více především mladých párů, kteří v Nor-
sku, především však v Oslu, najdou nový domov, to 
krásné „doma“, nejen pro sebe, ale i pro své děti. 

 

 

Češi v Norsku po roce 1989 
 
Andrej Ruščák  
Sandefjord 9. 2. 2014 
 

Od pádu komunisti-
ckého režimu uplynulo 
již téměř čtvrtstoletí a za 
tu dobu se v Norsku 
stačily objevit dvě různé 
vlny Čechů, které měly 
zákonitě dosti jiné zku-
šenosti. Shodou okol-
ností mohu tak trochu 

mluvit za obě, protože sám patřím do té druhé a mí 
rodiče do té první. Přelomem byl příchod velké glo-
bální finanční krize z roku 2008. Ti, kteří do Norska 
přišli před tímto datem, měli zkušenost s jiným Nor-
skem, než ti, kteří přišli po něm. Co je zajímavé, je, 
že Češi přicházející do Norska za posledních pěta-
dvacet let nesdílejí vesměs zkušenosti lidí z jiných 
částí postkomunistické Evropy – jejich zkušenost se 
spíše podobá přistěho-valcům německým či holand-
ským. 

Norsko se po roce 2008 začalo měnit k nepoznání. 
Nejen, že tou dobou začal masivní příliv Evropanů 
sužovaných těžkou krizí, ale také rodilí Norové zís-
kávali více a více zkušeností se životem v Evropě. 
Norové sice nejsou v otázce emigrace žádnými no-

váčky – vždyť hlad a těžké podmínky jich vyhnal 
statisíce zejména do Nového světa – ale až v posled-
ních deseti až patnácti letech začal masověji trend 
poznávání Evropy i jinak, než jako turista; Norové 
jezdí do Evropy studovat, pracovat a vracet se zpět, 
čímž přinášejí zkušenosti, know-how a hlavně dosti 
odlišný pohled na realitu, než jaký byl do té doby v 
dosti izolovaném Norsku běžný. 

Viditelné přistěhovalectví před rokem 2008 bylo v 
Norsku zejména ze zemí sužovaných konflikty – a 
především ze zemí Třetího světa. Ačkoliv byla tato 
imigrace v součtu relativně početná, zachovávala si 
dost velký odstup od norské populace – a platilo to i 
naopak. Žili vedle Norů, kteří žili a mysleli stejně, 
jako dlouhé roky předtím. Po roce 2008 se situace 
změnila. Evropané, zvyklí na to se integrovat, začali 
Norsko bezprecedentně měnit. Proto Češi, kteří přišli 
před tímto datem a po něm viděli Norsko zcela jinak. 

Jak jsem již podotkl, česká imigrace se podobá 
například té z Německa či Nizozemí; důvodem je to, 
že Češi po roce 1989 nikdy do Norska imigrovat ne-
museli. Podmínky v Česku sice nebyly vždy nejrů-
žovější, ale nikdy nebyly tak zlé, aby byli Češi posta-
veni před krutou volbu živořit doma s nejistým vý-
sledkem, nebo, de facto nuceně, odjet. Tuto zkušenost 
si na rozdíl od Čechů do Norska přineslo mnoho Po-
láků, Slováků, Litevců či dalších obyvatel postkomu-
nistické Evropy. Výsledkem je, že na rozdíl od těchto 
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národů, v případě Čechů přicházel do Norska docela 
jiný typ lidí. 

Většina Čechů, přišedších po roce 1989, které 
jsem poznal, sem přišli, podobně jako já, ze zvěda-
vosti. Poznat Norsko, jeho kulturu, jeho mentalitu, 
zkusit srůst se zdejší přírodou – a to vše vedlo zákoni-
tě k tomu, že se naprostá většina Čechů v Norsku 
snažila co nejdříve o naučení se norštiny a o pro-
růstání s většinovou společností. Nebylo to vždy jed-
noduché – ne snad proto, že by Norové byli xenofob-
ní, ale proto, že mnohým Norům stačí blízké přátel-
ství s lidmi, které poznali již ve svém dětství. Situaci 
komplikuje, zejména pro lidi žijící v Oslo, skutečnost, 
že prakticky všichni domorodci umějí perfektně an-
glicky a jsou ochotni tak mluvit. Moje norská zkuše-
nost je z Bærum, potažmo z Oslo – a později a dod-
nes z kraje Vestfold, konkrétně ze Sandefjordu. Jak 
postupně poznávám norský venkov, přicházím na to, 
jak odlišná je realita venkova od reality v Oslo a jak 
ošemetné může být generalizování na základě života 
v Oslo. To se týká právě i jazyka – pravda, i zde ve 
Vestfold umějí prakticky všichni anglicky, ovšem 
ochota mluvit anglicky, zjistí-li domorodec, že cizi-
nec umí alespoň trochu norsky, je výrazně nižší, než 
v Oslo. Lidé zkrátka nejsou tolik zvyklí na přítomnost 
cizinců a norsky se tak běžně mluví i v mezinárod-
ních společnostech. Učit se norsky mimo Oslo tudíž 
považuji za výrazně snazší, nežli se o totéž pokoušet 
v Oslo. 

Velmi specifickou generací Čechů v Norsku jsou 
ti, kterým je mezi dvaceti a třiceti lety a přišli po roce 
2008. Stejně jako i sama Česká republika, i oni začali 
existovat v širším evropském kontextu, na rozdíl od 
svých předchůdců. Krize, která se dotkla celé Evropy, 
je hlavním charakterovým rysem naší generace. Tře-
baže jako Češi na tom nejsme zdaleka tak zle, jako 
Řekové, Španělé, Italové či Poláci, povědomí sdíle-
ného osudu je dosti znát. Dalším důležitým aspektem 
je schopnost mluvit dobře anglicky; angličtina je pro 
nás jazyk, o němž nemusíme často přemýšlet, zkrátka 
jej používáme. Podobně na tom jsou i naši vrstevníci 
ze zbytku Evropy – a společný osud, jistá osamělost, 
v kombinaci s relativní uzavřeností norské mládeže 
způsobuje, že minimálně po celém Østlandet se se-
tkávají, různé aktivity spolu podnikají, chodí spolu a 
zakládají spolu rodiny Evropané z různých zemí, od 
Portugalska přes Itálii, Německo a Anglii, po Česko, 
Polsko, Švédsko či Estonsko – nebo jakoukoliv další 
zemi. Máme toho společného velmi mnoho – vyrůsta-
li jsme na stejné populární kultuře, začínali jsme tu 
podobně, máme do značné míry podobné zvyky. Tím 
se asi odlišujeme od první porevoluční generace Če-
chů nejvíce – oni sem přijeli zejména jako Češi a lidé 

z jiných koutů Evropy pro ně byli často podobně „ci-
zí“, jako Norové. 

Příznačné je, že výše uvedené není doménou vzdě-
laných přistěhovalců, jako spíše jeho celého spektra. 
Například kolem kamaráda Holanďana, který je elek-
trikář, se seskupili Němci, Poláci, Bulhar, Angličan, 
Ital, Švédové, Španělé a tak dále – často pracující v 
řemesle či ve službách. Podobných komunit znám 
osobně několik a vím o tom, že jev je to velmi běžný. 
Co je zajímavé, je to, že navzdory tomu, že takřka 
všichni umějí norsky, mezi sebou mluví anglicky až 
do momentu, než se mezi nimi ukáže rodilý Nor. 

My, čili generace narozená zhruba kolem roku 
1985, jsme zároveň první generací Čechů, po vlastní 
ose přišedší do Norska, která vyrostla prakticky bez 
komunistické zkušenosti – a i to mění charakter naše-
ho života zde. Jsme daleko srostlejší – i kulturně – se 
západoevropským obyvatelstvem, což má vliv i na to, 
jakým způsobem se v Norsku integrujeme. Přesto to 
nejde vždy nejsnadněji – může za to zejména poměr-
ně velká mentální propast mezi námi (a dalšími Evro-
pany našeho věku) a mladými Nory. Jejich životní 
zkušenost je, zdá se, natolik odlišná, že nacházíme 
často více norských přátel v generaci našich rodičů či 
prarodičů, nežli v generaci vlastní. Zkušenost našich 
předchůdců, Čechů přišedších do Norska v letech 
1948 či 1968, byla taková, že Norové nám byli v 
lecčems podobnější, než by jeden na první pohled 
čekal – a soudě podle Norů jejich věku, s nimiž se 
setkáváme, to mohu jen potvrdit. Jenže čím více čas 
plyne, tím je paradoxně propast mezi vrstevníky vět-
ší. 

Již mnohokrát se mi stalo, nezávisle na sobě, že 
starší Norové na informaci, že jsem z Česka, reagova-
li velmi milým – a podobným – způsobem: vzpomín-
kou z dětství. Mezi dnešními šedesátníky a staršími je 
mnoho těch, pro které například Jawa byla pojem – 
nebo kterým jejich rodiče vyprávěli o tom, jak jim 
třeba nějaký Čech pomohl od nacistické zvůle. 
Upřímně řečeno, byli to právě starší Norové a jejich 
pohled na svět, co pro mě přišlo na Norsku vždy vel-
mi inspirativní. Takové je také dodnes často potká-
vám: velmi poctivé, skromné lidi, kteří nejsou zvyklí 
klást si na něco od spoluobčanů nárok. 

Čím je pro nás Norsko především? Již není bez-
pečným přístavem, do kterého se uchylujeme kvůli 
nebezpečí doma, protože doma je bezpečno. Je 
zejména zemí obrovského potenciálu – je pro nás tím, 
čím byla Amerika pro naše prapradědy na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století. Zemí, která se stále 
dynamicky rozvíjí, zemí, kde se poctivostí a pílí člo-
věk může dobře vypracovat a něco velkého dokázat. 
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Kompletace a digitalizace díla scénografa a výtvarníka    
Luboše Hrůzy 

 

 
Foto: Wikipedia 

Scénograf, divadelník, výtvarník, pedagog, zakládají-
cí člen Činoherního klubu Luboš Hrůza se narodil 28. 
března 1933 v Jihlavě. V letech 1968 až 1997 byl 
šéfem výpravy Národního divadla v Oslu. Koncem 70. 
let tam získal cenu divadelních kritiků za tlumočení 
Ibsenových her, především za scénografii ke hře John 
Gabriel Borkman. Od roku 1990 působil opět v České 
republice, především na své „mateřské scéně“ v Či-
noherním klubu. Spolupracoval pak i s Národním 
divadlem v Praze. Zemřel 2. prosince 2008 náhle ve 
věku 75 let. 
 

Margareta Hrůza, dcera Luboše Hrůzy, se v tomto 
projektu podpořeném nadací Solgløtt v roce 2013 
rozhodla dosáhnout obnovení zájmu o tvůrčí osobnost 
Luboše Hrůzy, a to jak ze strany odborné i širší ve-
řejnosti.  

 
O náplni projektu Margareta píše: 

Náš projekt byl rozložen do několika klíčových 
fází, z nichž ty závěrečné stále probíhají. Na počátku 
bylo nutné provést rozsáhlé rešeršní a badatelské 
práce, které spočívaly v pátrání po artefaktech Hrů-
zova díla v archivech institucí, ve kterých působil. 
Tyto materiály byly vlivem Hrůzova pohnutého ži-
votního osudu nesystematicky rozprostřeny do mnoha 
míst po České republice i Norsku. 

Všechny nalezené artefakty byly evidovány. Ně-
které z nich (zejména scénické modely) se podařilo 
díky jejich objevení zachránit. Mnoho artefaktů bylo 
odborně restaurováno. 

Hlavním cílem projektu byla a je popularizace 
Hrůzova odkazu.  

Popularizaci Hrůzova odkazu umožní zejména 
převedení nalezených artefaktů do digitální podoby. 
Digitalizace kulturního dědictví je velkým aktuálním 
tématem celé Evropské unie. Vytvořili jsme Archiv 
Luboše Hrůzy, který obsahuje kompletní dokumenta-
ce Hrůzova díla (faktografickou i obrazovou). 

Archiv Luboše Hrůzy bude integrován do online 
databází přední české a norské divadelní instituce. 
Divadelní ústav ČR a Scenweb zahrnou námi digita-
lizované materiály do svých online rozhranní a tím je 
zpřístupní odborné i širší veřejnosti. Dali jsme tomuto 
kroku přednost před vytvářením autonomní webové 
stránky, která by byla věnována pouze Hrůzově od-
kazu. Toto rozhodnutí vyplynulo z rozsáhlých kon-
zultací s odborníky z ČR a Norska na danou proble-
matiku. K této integraci dojde v následujících měsí-
cích, jak uvádíme níže ve zprávě. 

Chtěli bychom zdůraznit jeho přínos norskému, 
českému i světovému divadelnictví.  

 
Výsledky projektu: 

Podařilo se zajistit všechny existující materiálů z 
institucí, ve kterých Luboš Hrůza působil. Nalezené 
umělecké artefakty byly evidovány do rozsáhlého 
soupisu a následně také digitalizovány. Byl vytvořen 
digitální Archiv Luboše Hrůzy. Ten se skládá z mno-
ha tisíc unikátních položek v podobě fotografií, scé-
nických návrhů, kostýmních návrhů, divadelních 
kritik, atp. 

Tento výsledek byl završen v lednu 2014. 
Části Archivu Luboše Hrůzy budou zpřístupněny 

online na na webových stránkách Divadelního ústavu 
ČR a norském webu Scenweb. Tento krok umožní 
masovou popularizaci Hrůzova tvůrčího odkazu. 

Materiály budou dostupné online na webu Diva-
delního ústavu od podzimu 2014 a na Scenwebu od 
ledna 2015. 

Existence Archivu Luboše Hrůzy umožnila vznik 
monografické publikace o Luboši Hrůzovi. V knize 
bude uveden kompletní rejstřík Hrůzova díla a roz-
sáhlé obrazové dokumentace.  

Kniha bude vydána na jaře 2015. 
 

Odkazy na webové stránky: 
http://vis.idu.cz/Scenography.aspx 
http://www.sceneweb.no/nb/production/17260/Peer_
Gynt 

Eva Karal 
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Klarinetový kvartet CLARUS 
 

Česko-norský koncert v Národní knihovně v Oslo 
Ve čtvrtek 22. května 2014 uspořádalo Velvysla-

nectví České republiky v Oslo ve spolupráci s Národ-
ní knihovnou koncert českých a norských hudebníků. 

Sál knihovny, která má kapacitu 140 míst, byl do 
posledního místa zaplněn zástupci diplomatického 
sboru, českými krajany i norskou veřejností. 

Koncert uvedla ředitelka Ingjerd Skrede a velvy-
slanec Milan Dufek, který ve svém projevu připo-
mněl, že rok 2014 je Rokem české hudby a představil 
české i norské účinkující. 

Na  koncertě vystoupil český klarinetový kvartet 
CLARUS ve složení Lukáš Broda, Marek Smetka, 
Daniel Svoboda a Tomáš Plch a mladí talentovaní 
norští hudebníci  - pianista Ole Christian Haagenrud a 
houslistka Sarah-Erin Bye. Na koncertě zazněla pre-
miéra skladeb významného norského současného 
skladatele Trygve Madsena, který se osobně koncertu 
zúčastnil. Na závěr si CLARUS kvartet získal sympa-
tie a ovace za skvělou interpretaci skladeb George 
Gershwina a Leonarda Bernsteina. 

 
Autor článku a fotografií: Jitka Jirásková 

 
 
 
 

 
Ředitelka Národní knihovny vítá účastníky koncertu. 

 
. 
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Děti z české školy v Oslu už se těší na prázdniny 

 
 

Je tu červen a s ním konec dalšího školního roku 
dětí, které navštěvují kroužek češtiny na české amba-
sádě v Oslu. Celý rok se pilně učily a připravovaly na 

zkoušky, které je brzy čekají v jejich českých ško-
lách. Aby jim hodiny výuky lépe utíkaly, a aby už 
přivolaly zasloužené a toužebně očekávané prázdni-
ny, napsaly děti povídku na téma Prázdniny v Če-
chách. Jejich zdařilá díla si můžete přečíst na strán-
kách tohoto čísla Věstníku. Některé z dětí poslaly 
svou práci do dalšího ročníku literární soutěže čes-
kých dětí žijících v zahraničí. Tak jim držme palce, ať 
se porotě jejich práce líbí! 

Kromě starších dětí se češtinu učí hravou formou i 
mladší děti, které se scházejí každé úterý v Solbær-
torvet Barnehage na Majorstuen. Čteme pohádky, 
hrajeme hry s písmenky a slovy a povídáme si o 
spoustě věcí. Tyto děti zatím povídky ještě psát ne-
dokážou, ale určitě se můžete těšit na jejich vystou-
pení na tradiční Mikulášské zábavě v prosinci. M 

 
Barbora Netwichová

 

Moje nejhezčí prázdniny 
1. Co jsou to vlastně prázdniny? 
Pro všechny děti jsou prázdniny super. Většina dě-

tí je tráví doma, podle svého. Já zase, ty malé zimní 
prázdniny trávím na horách Hafjell. Ale ty velké 
prázdniny, jako letní a vánoční, trávím v Česku.......... 

 
2. Cesta do Česka 
Takže jak už jsem říkala, trávím letní a vánoční 

prázdniny v Česku. Jenže, trvá strašně dlouho se tam 
dostat a mně to připadá jako tři dny nebo jako týden! 
Nejdřív jedeš autem, pak vlakem, letadlem, taxi, zase 
vlakem a pak zase autem. Ale pak tam konečně jsme. 

 
3. Maruška, Lída a Český Honza  
Už jsme tady, v Česku! Vítam vás u babičky! Mo-

je babička se jmenuje Lída a je moc hodná. Taky dělá 
jiným lidem radost, a to strašně ráda! Ale mám taky 
jinou babičku, Marušku, a ta je taky strašně hodná. A 
dělá výborný langoše! Hmmmm............ 

No jo, ještě zbyl děda! Děda je z Česka jako 
všichni ostatní. Jmenuje se Jan, ale všichni dospělí 
mu říkají Honzo. Tak babičku Lídu jednou napadlo, 
že mu můžeme říkat Český Honza! Jinak je to s dě-
dou moc  fajn, například ty jeho legrační túry. He 
he!!! 

 
4. Na túře s Českým Honzou 
Poprvé tyhle letní prázdniny pojedeme na túru! 
Loni jsme byli na Vysočině a to samozřejmě  vy-

myslel Český Honza. Uff, uff! Vláčili jsme se se do 
kopce asi půl hodiny, ale nakonec jsme se ocitli u 
nějaké rozhledny! Páni, to je prima, že jsi nás vzal 
sebou, dědo! Děda říkal ze se rozhledna jmenuje Pas-
týřka. Uuf, uuf! Jsme až nahoře! Jupí!!!!!!!! 

 
Autor: Helenka, 3. třída. 

 

Prázdniny v Čechách 
Moje nejkrásnější prázdniny v Čechách byly asi 

loni, když jsem byl poprvé v příměstském táboře v 
Praze. Byl totiž fotbalový a já hraju fotbal už od pěti 
let tady v Norsku. Moc se mi tam líbilo, byl tam se 
mnou i můj bratranec Alex a můj kamarád Jakub. 

Máma nám dovolila, že všichni můžeme spát u 
nás v bytě. A tak jsme tam byli týden všichni spolu a 
ještě jsme stihli vidět jeden zápas mého nejoblíbeněj-
šího klubu Sparta Praha v Evropské lize. Sparta sice 

nepostoupila, ale smutnit jsme nemuseli, protože v 
kempu jsme měli vlastní fotbalovou soutěž a tam 
jsme se umístili docela dobře.  

Pak jsme hráli badminton a koupali se, hráli flor-
bal a měli besedu se známým fotbalistou, který hrál v 
Anglii. A bylo tam výborné jídlo. Tento rok půjdu 
zase… 

Dan Haugen, 11 let. 
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Tábor v Česku 
 Bylo léto, už po škole a já přijel z Norska na 

prázdniny. Už jsem se těšil na skautský tábor, až uvi-
dím kamarády jako Makrofága, Bobra, Zebru i ve-
doucí. Sbalil jsem si všechny věci a vyjel jsem s Mí-
nem na tábor. 

 Když jsme dorazili, hned jsme se pustili do 
připravování stanů a nošení zásob jídla , vztyčování 
stožáru, připravování zásob, nošení a obdělávání dře-
va, stavění stanů a nakonec i vybalování. Tu noc byl 
jenom krátký posed u ohně a pak jsme si všichni šli 
lehnout. Usnuli jsme rychle, protože  jsme byli vy-
čerpaní po dlouhém dni plném práce. 

 Příští den jsme se vzbudili na každodenní 
rozcvičku a potom jsme byli jsme obeznámeni s den-
ním rozvrhem a šli na snídani. Pak jsme dostali 10 
minut na převlečení do skautského kroje.  

Dopoledne jsme šli hrát středověk. Když jsme do-
hráli, byl nástup u tábořiště. Přečetli jsme první čát 
DH (dlouhodobé hry). „Nyní musíte jít a najít svoje 
náramky“, řekl Oslík, a tak jsme je běželi hledat do 
lesa, kde měly být. Když jako první Zebra našel ná-
ramky, všichni jsme se seběhli a každý si vzal jeden. 

 Pak jsme měli oběd a polední klid. Tohle po-
ledne nikdo nepracoval, protože nikdo nedostal trest. 
Později jsme šli hrát Salon, což je hra, kde se snažíte 
dostat ostatní ven ze hřiště pomocí šišek. 

 Den potom jsem se probudil a proběhla roz-
cvička. Bohužel jsem doběhl na nástup pozdě a dostal 
jsem almaru, neboli trest. O poledním klidu mi bylo 
vylosováno, že musím jít na dřevo, dokud nebude 
dlouhé jako provázková míra a bude mít objem jako 
míra. Je to tvrdá práce, ale odbyl jsem to a mohl od-
počívat. 

 Už nám bylo vysvětleno, o čem bude DH. 
DH bylo o Incích. Příští den jsme hráli první část DH, 
což spočívalo v tom, abychom ukázali, že jsme dost 
vycvičení, aby nám stráže daly minci, která nas pove-
de dál. 

 Pár dnů potom jsme měly dlouhý den a šli 
jsme se podívat do vesnice. Pak byl násed a šli jsme 
spát. Uprostřed noci mně Jindra probudil, abych vstal. 
Probudili jsme Zebru a pak jsme šli za Oslíkem. Oslík 
nám řekl, kde máme začít svoji cestu a my jsme šli. 
Tam jsme našli starý roztrhaný papír. Přečetli jsme ho 
a ten nám řekl, že máme sledovat světlušky. Chvilku 
jsme si nebyli jistí, co máme dělat, ale nakonec jsme 
uviděli světlo na stromu asi sto kroků od nás. Šli jsme 
za ním a pak jsme tam uviděli další světlo. Pod tím 
světlem byl další papírek, ten nám řekl, že okolo nás 
jsou zlí duchové, a proto musíme sníst stroužek 
česneku. Vzali jsme česnek, každý si vzal jeden 
stroužek a snědl ho.  

 Pak jsme šli dál po cestě, až jsme našli další 
papírek, který říkal, že máme pokračovat a hledat 
kameny, které byly po cestě schované. Pokračovali 
jsme a u prvního světla jsme našli jeden fialový ká-
men. U dalšího světla jsme ho našli ve stromě. U 
třetího, neboli posledního, jsme uviděli provázek, 
který vedl do potoka. Vytáhli jsme ho, ale zjistili 
jsme, že jsme naopak za ním měli jít. Tam jsme našli 
poklad a papírek, že se máme zase jít uložit. Spali 
jsme tvrdě jako medvědi v zimě. Ještě se mi o tomhle 
táboru zdá. 

 
Tonda Jirásek, Oslo, Norsko,13 let. 

 

                           Čeština hrou  
 

Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2014-15 
 
Milí krajané,  
Česko-norské fórum nabízí ve školním roce 2014-

2015 výuku češtiny pro děti školního věku. Výuka 
bude probíhat ve dvou kurzech: buď jako příprava na 
rozdílové zkoušky v české škole nebo volnějším tem-
pem ”čeština hrou”. Kvůli nákupu učebních pomůcek 
v ČR bych ráda znala váš předběžný zájem do 
31.července, závazné přihlášky pak do 31.srpna 2014. 
Výuka začne v 36. týdnu, tedy na začátku září. Kro-

mě 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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Zápis z výroční schůze Česko Norského Fora 
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Vítání jara 
Čtvrtý březnový týden jsme se sešli s dětmi z Čes-

ké školky a jejich rodiči, abychom společně přivítali 
přicházející jaro. I když tato oslava vítání jara není v 
Norsku příliš známá, sešlo se nás v úterý 25. března 
dost na to, abychom jaro v Oslu uvítali pěkně po čes-
ku. 

Protože se teplé dny letos dostavily do hlavního 
města docela brzy, mohli jsme se odvážit celou akci 
uspořádat pod širým nebem v krásném prostředí Fro-
gnerova parku. I přesto, že je tato událost nová, přišlo 
13 dětí a skoro stejný počet rodičů. Pro děti jsme s 
paní učitelkou Zuzkou připravily rozmanité hry a 
soutěže, které měly společné téma jaro. Nesmělo 
chybět ani tradiční vynášení Moreny a její upálení. 
Protože jsme se ale obávali reakcí norských spoluob-
čanů, kteří by díky nepochopení našich tradic mohli 
zavolat hasiče, museli jsme celý obřad přizpůsobit 
zdejším podmínkám. Morena tedy místo na větvi 
visela jen na špejlích, za to však každé dítko mělo 
svou vlastní, kterou jsme týden před Vítáním jara 

společně vyrobili v České školce. No a místo do po-
toka jsme Morenky upalovali v kyblíku. Ten to sice 
odnesl a na grilování ho už moc neužijeme. Tak bude 
odteď delegován k upalování Moren. Celé odpoledne 
nás doprovázelo jarní sluníčko, ale když zapadlo, 
museli jsme se zahřát sami. A tak kromně pohybo-
vých her přišlo na řadu i grilování. Jak děti, tak i ro-
diče rádi zakousli párek a měli možnost si popovídat 
a kladně zhodnotit to, jak pěkně se nám podařilo při-
vítat jaro v Oslo. A co vy? Přidáte se příští rok k 
nám? 

Za pořádající Českou školku bych chtěla poděko-
vat Jindrovi, Martinovi, Hance a Mirkovi za pomoc, 
dále pak všem rodičům, kteří nelenili, vyoblékali děti 
i sebe a přišli s námi přivítat jaro! Za podporu dále 
děkuji Česko-norskému fóru a nadaci Solgløtt. 

 
Užijte si léto! 
 

Petra Kania 
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Dětský den na Holmenkollenu 
Soutěže pro malé i velké, grilované párky i státní hymna 

 
Dne 25. května se již tradičně konala oblíbená ak-

ce s názvem Dětský den, tentokrát na netradičním 
místě a sice na přírodním hřišti na Holmenkollenu. 
Předpověď počasí byla všelijaká a snad možná i kvůli 
vzpomínce na loňský ročník, kdy jsme promokli díky 
nezvykle vydatnému lijáku na kůži, se dobrá půlka 
přihlášených rozhodla to vzdát. Ti co přišli, můžou 
určitě potvrdit, že o hodně přišli.  

Díky realizačnímu týmu "Česká školka a partneři" 
vedeným Jindrou byl zajištěn přístřešek pro případ 
deště, dobrou náladu podporovala reprodukovaná 
hudba a la Maxim Turbulenc a spol. Na všechny malé 
účastníky čekalo celkem sedm stanovišť označených 
postavičkami z pohádek a kartička pro značení splně-
ných úkolů. Dětskou hbitost otestoval skok v pytli a 
tunel, dobrou mušku zase střelba z kuše, hod na cíl 
míčky a krou-žky, znalost písniček zas zpívání s Pet-
rou, a trpělivost lov rybiček.  

Po tak vyčerpávajících soutěžích se všichni posil-
nili dobrotami z grilu a z balíčků, které každý dostal. 
Když hlavní organizátor, moderátor a DJ v jedné 
osobě Jindra vyhlásil, že rodiče musí povinně sníst 
alespoň jeden párek, bylo to znamení, že má za lubem 
ještě jedno překvapení - skok v pytli v kategorii do-
spělí. Dva silné týmy zaměřily své síly ve smíšené 
štafetě a po těsném vítěztví (no dobře, tak těsné to 
zase nebylo :) ) byl tým Lukáš odměněn vzpomínkou 
na dětství v podobě žvýkaček Pedro. Nečekanou, leč 
velmi příjemnou tečkou byla česká státní hymna, 
kterou jsme si všichni zazpívali.  

Zamračené počasí nás z počátku zlobilo, ale pak 
se přece jen umoudřilo, takže to dobře dopadlo. Už 
teď se těšíme na příště. Závěrem bych chtěl moc po-
děkovat všem organizátorům a TNF fóru, za tak pri-
ma akci. 

David Pazdera, foto: M. Kulda, J. Dolejší 
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Nádherné Norsko objektivem Davida Laciny 
 
Po své první retrospektivní fotoknize 7 let 

v Norsku se David pustil do přípravy dalšího souboru 
fotografií ze svých cest po Norsku. Knize, která vy-
chází po další sedmiletce jeho života v této zemi dal 
všeříkající název Beatiful Norway – Nádherné Nor-
sko. 

My vám na stránkách našeho časopisu máme 
možnost poskytnout malou ochutnávku z fotografií, 
které v knize najdete. 

 
Petr Dreiseitl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Knihu vydal a distribuuje amazon.com 
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Osloviny? 
Nějakou dobu jsem si pohrával s myšlenkou, že 

bych mohl po delší odmlce opět něčím přispět do 
našeho věstníku. No a nakonec přicházím s rubrikou 
zvanou Osloviny. Toto slovo vymyslel můj drahý 
otec. S tímto předmětem mi totiž kdysi odeslal jeden 
email obsahující životně důležité dokumenty. 

 
A o čem to bude? Občas přispívám na jeden nej-

menovaný internetový server krátkými historkami. A 
zde bych vám rád svoje příspěvky nabídnul s nadějí 
že vás třeba taky pobaví. A jestli se to bude líbit, tak 
přidám i další. Nápadů je spousta, ale času málo. Tak 
uvidíme jestli jsem si na sebe neupletl příliš dlouhý 
bič.  

 
Váš Jindra 
 
 
 
 

Oslovina 1. - Fredriksen 
Floorbal je ve skandinávii velice oblíbený sport. A 

i já se setkávám každý čtvrtek ráno s kolegy, aby-
chom změřili své síly. Včera se nás sešlo 11, přesto se 
nám podařilo sestavit velice vyrovnané týmy. Ke 
konci utkání se náš tým dostal do jednobodového 
vedení, které jsme si dokázali udržet téměř až do 
poslední minuty. V tom se ale uvolnil Fredriksen, 
vynikající útočník z týmu protivníka a vytvořil důmy-
slnou brejkovou situaci. 

 
Stál jsem tam opuštěný v bráně a Fredriksen vy-

střelil. Střela to byla velice tvrdá a povedená. Fredrik-
sen míří dobře. Naštěstí se míči do cesty dostala nej-
menovaná část mého těla, kterou jsem bezpečně od-
vrátil remízu a případné prodloužení. Napovím, že 
jsem byl pak jediný z našeho týmu, který nedokázal 
naše vlastní vítězství rozchodit… 
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