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Vážení čtenáři,
držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Forum. Tradičně tu naleznete zprávy o akcích, které
proběhly, informace o tom, co se chystá a originální
příspěvky od našich dopisovatelů.
Časopis vydáváme třikrát do roka a každý, kdo má
nějakou zkušenost s “redakční činností“ ví, kolik je
za tím práce a korespondence. Proto si moc vážíme
těch, kteří nám posílají články. A také těch, kteří zajišťují to vše ostatní tak, aby se konečná verze časopisu dostala až k nám domů do schránky. Ruku na srdce, ne mnoho lidí si dnes kromě své práce, rodiny a
zájmů najde ještě čas na dobrovolnickou činnost. A
přitom ji každý z nás už jistě někdy využil a ocenil. Je
moc dobře, že tu bude vždy, až již ve větší či menší
míře.
Ještě než se rozloučíme s rokem 2014, rádi bychom vás pozvali na kreativní dílnu, která se uskuteční 8. prosince na ambasádě a také na Mikulášskou
zábavu, která proběhne v neděli 7. prosince. Možná
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nepotřebujete nadílku sladkostí od Mikuláše, ale zavítáte na ochutnávku guláše či štrůdlu. Podrobné infomace o akcích budou rozeslány emailem a my se
těšíme na setkání s vámi.
Podzim a zima evokují jisté zpomalení a klid.
Chuť jen tak se někde uvelebit, pěkně do teplíčka - a
vychutnávat si klid, pozorovat, mít čas popřemýšlet
anebo číst. Tak ať si i vy užijete příjemnou chvilku,
třeba právě s naším časopisem nebo na některé naší
akci.
Edita Daulová
Poděkování
Děkujeme všem členům za podporu v letošním roce.
Ti, kdo ještě neuhradili členský příspěvek, nebo ti,
kteří mají chuť naši činnost podpořit a stát se členy,
tak mohou učinit zasláním příspěvku na naše konto
podle informací v tiráži na poslední straně. Rádi také
zodpovíme na vaše dotazy na info@cz-forum.no
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Česká výzkumná stanice
na Špicberkách.

Otevření české polární stanice na Špicberkách
Dne 24. června 2014 byla slavnostně otevřena
česká polární stanice v Longyearbyenu na Špicberkách. Otevření stanice je významnou událostí v aktivitách českých polárníků v Arktidě, kteří působí na
Špicberkách od r. 2007, vytváří pevnou základnu se
sídlem v hlavním správním centru Longyearbyenu,
odkud bude možné efektivněji zajišťovat program
české polární stanice v lokalitách, kde probíhá dlouhodobý výzkum.
Otevření stanice by mělo vytvořit lepší podmínky
v úsilí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích pro rozšíření výzkumu, výraznější spolupráci s norskými partnery i v oblasti využití pro studentské stáže a výměny. Otevření stanice
přinese logistické výhody (zvláště z hlediska dopravy, rozsáhlé lokality jsou
vzdáleny po moři cca 60
km z Longyearbyenu).
Stanici lze využívat pro
cca 18 osob celoročně, i
když výzkum se bude
koncentrovat zejména na
letní sezónu. Představuje
významný krok v oblasti
mezinárodní spolupráce
českých vědců při výzkumu polárních oblastí a
realizaci Českého polárního výzkumu.
Zahájení polární stanice se zúčastnili z norské
stran Deputy General
Secretary Espen Aasen z
ministerstva školství a
výzkumu, viceguvernér

Špicberk J. O. Saether, dále zástupce norského velvyslanectví v Praze, jakož i představitelé Norské rady
pro výzkum, Norského polárního centra v Tromso, či
z universitního centra v Longyearbyenu. Z české
strany byli přítomni velvyslanec ČR v Norsku Milan
Dufek, představitelé Jihočeské university a vedoucí
Centra polární ekologie doc. J. Elster.
Velvyslanectví bude jednat s českými polárníky o
možnosti uspořádat setkání a besedu v příštím roce v
souvislosti s jejich cestou do Longyearbyenu.
.
Text a fotografie velvyslanec Milan Dufek, ZÚ Oslo

Měřící přístroje umístěné v oblasti Petuniabukta.
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Rozhovor s krajanem – David Lacina
V minulém čísle věstníku jsme upozornili na
tvou novou fotoknihu o Norsku s názvem Beautiful Norway. Jak se kniha prodává?
Oproti mému očekávání dobře. Nečekal jsem žádné velké prodeje, cílem spíše bylo se s lidmi podělit o
místa v Norsku, na kterých jsem byl, zprostředkovat
aspoň prostřednictvím fotografií to, co jsem prožil.
Takže jsem rád, že se lidi o Norsko a jeho krásy zajímají a knihu si občas někdo koupí.

David byl první Čech, kterého jsem v Norsku potkal. Bylo jaro roku 2000, já jsem byl v Oslu dva
týdny, přisly Velikonoce a k mému překvapení se
celá zem na týden zastavila. Neměl jsem co dělat a
někdo z AIESEC, studentké organizace, která mně i
Davidovi našla v Norsku výměnnou praxi, mi dal na
Davida email. Ten byl pro, abych se za ním přijel
podívat. Mých 250 norských korun, které jsem si do
začátku na pobyt v Norsku vyměnil, mi už dávno
došlo. Vlastně jsem, abych pravdu řekl, dal většinu
obnosu hned první den za cestu z letiště. Tak jsem
neměl na výběr a bez váhání se vypravil do Sandefjordu stopem. Proč taky ne, byl to běžný způsob
dopravy pro českého studenta v devadesátých letech.
Už ani nevím jak rychle, ale nakonec jsem se do Sandefjordu dostal. Řidiči byli fajn, měli mě ale lépe
řečeno za podivína. Říkali, že člověka s palcem nahoru u krajnice dlouho neviděli a naznačovali něco o
květinových dětech... Poučil jsem se. Byla to má první a zároveň poslední cesta v Norsku autostopem.
Davidova i moje roční výměnná praxe se trochu
protáhla. Píše se rok 2014 a scházíme se v Davidově
nově zrekonstruovaném domě ve Slattum k rozhovoru pro čtenáře časopisu Forum.

Slyšel jsem, že na Amazonu, kde jsi knihu vydal, byla jednou z nejprodávanějších o Norsku. Je
to pravda?
Je to tak. Chvíli se držela v první padesátce nejprodávanějších knížek o Norsku, později klesla. Časem jsem zjistil, že vždycky, když si ji někdo koupí,
tak zas vyskočí mezi ty právě aktuálně nejprodávanější v dané kategorii a chvíli se tam drží, protože ji
lidé dostanou „naservírovanou“ jako nejvíce prodávanou.
Je vidět, ze Amazon má vytvořen dobrý marketingový algoritmus, který ti pomáhá.
Já jsem dokonce četl, že si někteří autoři takto
„pomáhájí“ v prodejích. Kupují si sami své knihy,
aby se jejich titul dostal nahoru a dál se prodával na
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té vlně obliby. Ale jak jsem řekl, cíl té mojí knížky
nebyl prodej a z toho plynoucí výdělek, takže podobné praktiky jdou mimo mě. Hlavní cíl bylo podělit se
s lidmi o destinace a zajímavá místa, které jsem za
těch posledních 14 let po Norsku procestoval.

tmavé dny, kdy v zimě je tma od tří odpoledne do
rána do desíti. Ale po čase jsem si na to zvyknul, za
tmy jsem třeba začal v zimě chodit na běžky a zamiloval si ty noční dobrodružství, kdy člověk jede krajinou osvětlenou měsícem, kolem ani noha, klid, jen
sníh křupe. Takže mi v tom hodně pomohla ta místní
příroda a taky místní lidé, o kterých mnozí říkají, že
jsou to takové studené nosy, že se zde těžko vytváří
přátelé. Ovšem přátelé, které tu získáte, pak máte až
do konce života. To vím z vlastní zkušenosti. Takže
ano, já už jsem se tady usadil a chtěl bych tady dál
zůstat. I když Čechy budou vždycky můj domov a rád
se tam vracím.

Když zmiňuješ tato léta, to odpovídá i začátku
tvého pobytu v Norsku, že?
Přesně tak, v podstatě nejvíce cest co se počtu destinací týče, jsem podnikl hned potom, co jsem přijel.
Všechno bylo nové. Já jsem vlastně každý víkend
trávil někde na cestách po Norsku. Pokaždé někde
jinde, často na horách. A postupně jsem si oblíbil
místa, na která jsem se začal vracet. Ze začátku to
bylo takové prozkoumávaní, kdy jsem nevěděl, jak to
tam bude vypadat, ale vždycky jsem se nadchl a už se
těšil na další víkend a další cestu. Časem jsem si
oblíbil místa, na která se teď vracím, třeba Lofoty,
Hemsedal, západní pobřeží, Jotunheimen, Vestfold,
oblasti fjordů kolem Runde. Každé má něco do sebe a
pokaždé mi ukáže jinou tvář, to je na tom to krásné.
Takže v podstatě mé cesty byly intenzivnější ty první
roky, sice jsem i nadále cestoval, ale počet destinací
už se snížil.

Mluvíš o místních lidech. Ty jsi vlastně prvních
sedm let bydlel v Sandefjordu a po té ses přestěhoval do Oslo, teď nově bydlíš jen kousek za
Oslem. Vidíš rozdíl v lidech?
Tak určitě. Když jsem před čtrnácti lety přijel do
Sandefjordu, tak byl velký rozdíl v tom, že tam nebylo tehdy tolik přistěhovalců. Když jsem na někoho
začal mluvit anglicky, tak oni byli úplně u vytržení a
hned se zajímali, odkud jsem, co tu dělám. A navíc,
Sandefjord byla spíše větší vesnice, lidi byli otevření
a přátelští, každý se s každým znal. Domy jsme nezamykali, natož auta před obchodem. Jenomže po
otevření hranic s EU, tuším v roce 2004, tak tu začal
obrovský příliv lidí z východní Evropy, za kterou
Noři považují Lotyšsko, Litvu či Polsko. Auta se
začaly krást, domy vykrádat. A s tím se samozřejmě
bohužel posunul i pohled Norů, i přes jejich velkou
toleranci. Co se Osla týče, tak je to samozřejmě velkoměsto, takže tady chování lidi není takové jak na
vesnici. Rozdíl teď už je spíš v tom, že když s někým
mluvím, tak se mě zeptá, jestli náhodou nejsem z
Polska a jestli tady maluju baráky. (smích) Ale řekl
bych, že ten rozdíl mezi venkovem a hlavním městem
není tak markantní, jak je třeba v Čechách. Tady jsou
lidé všude víceméně příjemní.

Vlastně na Norsko už ti ani nezbývalo tolik času. Ty jsi pak cestoval hlavně po světě.
Co se týče delších pobytů, tak jsem vždycky musel vzít do úvahy, jestli dovolenou vyčerpat tady v
Norsku, anebo využít toho, že cestování z Norska je
relativně levné, a koupit si letenku za pár tisíc a strávit měsíc v Africe anebo v Asii. Nakonec skoro
vždycky zvítězí exotika. Jedno ale musím říct, pokaždé, když jsem se vrátil z podobné destinace, tak
vždycky jsem po návratu obdivoval norskou přírodu a
její snadnou dostupnost. Na spoustě míst, která jsem
navštívil, když se chcete vydat do přírody, musíte mít
rangera, musíte zaplatit poplatky. Norsko je naprosto
fantastické v tom, že si stačí vzít stan, anebo ani ten
ne, dají se použít DNT chaty, které tady výborně fungují. Člověk vyrazí a může strávit týden, měsíc, naprosto sám putováním fantastickou přírodou a málo
co se ve světě dá srovnat s tím, co máme tady. A
proto jsem strašně rád, že žiji v této zemi.

Téma tohoto čísla časopisu je vlastně obrácené.
Neptáme se, jak vnímáme Nory, které jsi teď svým
pohledem popsal, ale jak my teď při návratech
zpět vnímáme Čechy a Česko, případně Moravu,
odkud my dva pocházíme. Vidíš ty nějaký rozdíl
po těch čtrnácti letech? Anebo naopak rozdíl v
čem jsou Češi jiní než Noři?
Úplně první, co mě napadá je určitě závist. To vidím jako největší rozdíl. Jako příklad uvedu; když má
někdo v Čechách lepší auto a zahrádku, tak se mu
ostatní snaží znepříjemnit život a hází mu klacky pod
nohy. Naopak Noři, když vidí, že se člověk snaží, tak
mu naopak pomáhají, podporují ho. To je asi dost
dané místním sociálním systémem. Tady jsou si příjmy dost blízké, ať už člověk je třeba tesař a staví
domy anebo vystudovaný inženýr. Pravda, služby
jsou v Norsku drahé, na straně druhé má tím pádem
člověk šanci dělat to, co ho skutečně baví a ne něco,
co musí, protože je to extra dobře placené.

Jak tě poslouchám, tak po čtrnácti letech už
mluvíš o Norsku, jako o svém domovu. Připadáš si
tu tak?
Víceméně ano, ty první měsíce jsem říkal: Za rok
se vrátím. Přece jen je zde trochu jiné podnebí a člověk si musí trochu zvykat. Já měl navíc hned ten první rok smůlu na počasí, kdy v kuse pršelo od jara až
do podzimu. Když jsem se tehdy s trochou nadsázky
kolegy ptal, kdy by tak mohlo přestat pršet, pač mi to
připadne jak v Asii při období dešťů, tak mi s trochu
trpkým úsměvem odvětil, že až začne sněžit. Vzpomínám na jeden den na podzim, kdy přestalo pršet, a
lidi vycházeli ven na ulici a dívali se na sluníčko. Tak
to jsem si říkal, že nevím, jestli to zvládnu. Dlouhé
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začátku se obrňte dávkou tolerance a berte každý
jakkoli negativní příspěvek pozitivně, snažte se z něj
poučit.

A jakou změnu třeba vnímáš na Češích?
Mladší generace nezažila komunisty a docela mě
překvapuje, že mladých je více a více pro levici, čímž
se komunisté opět dostali do parlamentu a drží si stále
dobré preference, teď už i od mladých voličů, od
těch, kteří jejich moc nezažili. To mě opravdu překvapilo, že nevidí naši historii a nenaslouchají zkušenosti starších, kteří zažili komouše, kdy hranice byly
v podstatě zavřené, na Škodu 120 se čekalo na pořadník. Další změna, tentokrát pozitivní, kterou doma
vidím, že se začalo přemýslet nad designem, architekturou a vnějším vzhledem budov. Vzpomínám si, že
ze začátku mě při návratech vždycky bily do očí a
deprimovaly staré šedé paneláky. Dnes je spousty
náměstí a historických budov restaurováno a i ty fasády paneláků jsou mnohem barevnější.

Ty jsi možná udělal i dobrou zkušenost právě
tím, že sis už hodně brzo udělal i svůj vlastní fotoweb a získával jsi tak hodně reakcí a komentářů
od dalších lidí.
Photo.lacina.net funguje už od roku 1996, publikuji tam většinu fotek z cest a má sloužit primárně
jako inspirace pro další cestovatele. Co se kritiky
týče, tak pro mě teď asi nejvíce funguje, když fotky
vytisknu, a pak když třeba jedeme někam na chatu se
známýma a ty fotky jim ukážu a tam pak nejlíp vidím
ty reakce.
Díky za rozhovor!

Rád bych se tě ještě zeptal na focení. Ty jsi v
podstatě začal fotit, až když jsi přijel do Norska.
Možná ve spojení s tím, že tě tu toho tolik zaujalo
a možná i tím, že jsi tu byl sám a chtěl sis najít
nějaké hobby. Hodně rychle ses ale dostal na úroveň, která se dá označit za profesionální, i když se
fotografií vlastně neživíš. Měl bys nějakou radu
jak na to, když by někdo chtěl začít?
Není potřeba si nakupovat drahou a složitou výbavu. Často se mě někdo ptá – ty fotíš, poraď mi nějaký
foťák, mám na to dvacet tisíc. O tom to ale vůbec
není. Kvalitní fotka není v počtu megapixelů, ale v
tom jakým působí dojmem. To se dá udělat i manuálním foťákem. Tvrzení, že na dobrou fotku je potřeba
drahé vybavení, je jako tvrdit, že dobré jídlo se dá
udělat jen v hrncích od Le Crueset za dvacet tisíc. Já
sám jsem začínal s manuální zrcadlovkou s dvěma
manuálními objektivy. Není potřeba investovat do
drahých foťáků. Dnes se dá dobře použít i foťák v
mobilu. Honza Šibík, který fotíval pro Reflex, výborný válečný fotograf, teď už vydává čím dál víc fotek
nafocených iPhonem.
Samozřejmě, když má člověk zrcadlovku a začne
si hrát s expozicí, začne víc chápat ty souvislosti v
nastavení a má prostor se více realizovat. Ale pro
zvládnutí kompozice a základních nastavení, tak k
tomu není potřeba žádný drahý foťák. Takže když
chcete začít fotit, pořiďte si to, co vám pásne do ruky,
co není ani nějak extra drahé a foťte, zkoušejte, co
funguje. Mrkněte na tvorbu ostatních, na fotky, které
se vám libí a zkuste se od nich inspirovat k vlastní
tvorbě, najít si směr. Ono to vždycky vypadá na monitoru a pak hlavně na papíře jinak, než když to člověk fotil. Často se mi stává, že vyfotím fotku, o které
si myslím, že to bude naprosto super, příroda a scéna
je fantastická a pak to vytisknu a zjistím, ze mě výsledek vlastně vůbec nenadchl. Je potřeba naučit se,
kdy je ta scéna dobrá a kdy vyjde pěkně i na fotce. A
naopak, kdy je pěkná jen na pohled.
Poslední rada co mě napadá, je dát fotky ke kritice
na různé weby, v Norsku třeba zaběhlý foto.no. Ze

Ptal se Petr Dreiseitl,
Foto «Podzim» a «Svenner fyr», David Lacina

David Lacina (37) je fotograf a IT specialista, vystudoval Ekonomii a IT na Mendelově
Univerzitě v Brně, procestoval nespočet zemí a světadílů, kde vyhledával málo navštěvovaná místa a izolované domorodce. Články a fotografie
z jeho cest uveřejnila řada známých
magazínů, jako National Geographic,
Aftenposten A-magasinet, Reflex,
TravelFocus, Koktejl, Lidé a Země.
Více o Davidovi, o jeho cestách a fotografie najdete na jeho webu photo.lacina.net
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Jomar Hønsi og Josef Švejk (František Valeš) i Lipnice nad Sázavou. Haškologar på "U pivoje".

Ein norsk turist og tsjekkisk satire
Norský turista a česká satira
Eg hugsar eigentleg ikkje når eg fyrst høyrde om
soldaten Švejk. Det kan ha vore alt då eg gjekk på
gymnaset rundt om 1979-80, men på den tida festa
nok ikkje detaljane seg. Derimot minnest eg svært
godt når eg fyrst høyrde om heimlandet hans. Eg var
åtte år gammal og høyrde far min og naboen diskuterte nyhenda, frå eit land som heitte Tsjekkoslovakia.
Det må har vore 21. august 1968 eller like etter, ein
dato som ikkje treng nærare forklaring for lesarane av
"Věstník". Lite visste då denne åtte-åringen at han 40
år seinare skulle verta heilt oppslukt av ein tsjekkisk
romanfigur, at han til og med skulle verta "švejkolog".
Då eg vitja Praha for fyrste gong i 1988 visste eg
endå ikkje kven Švejk var. Men avgjerande var det at
eg likte meg så godt der at eg byrja å lesa meir om
landet, og frå 1991 gjekk eg til og med inn i nærkamp
med det tsjekkiske språket. Kampen var vrien og eg
innsåg fort at eg aldri kom til å vinna den, men det var
ein start. Det var på denne tida eg forstod at den gode
soldaten var ein viktig figur i dette landet og eg lånte
boka på biblioteket i Bebington (Merseyside) der eg
budde den gongen. Eg fall for satiren med ein gong,
men ikkje berre det. Romanen kom inn på mange
emne eg lenge hadde hatt interesse for, mellom dei:
historie, geografi, språk, reising, øl og ikkje minst den
unikt siviliserte tsjekkiske kneipekulturen. Dette
hjelpte òg på leseopplevinga at eg sjølv hadde vore i
militæret og kunne leva meg inn i mange av situ-

Už si přesně nepamatuji, kdy jsem poprvé uslyšel
o vojáku Švejkovi. Mohlo to být v době studia na
gymnáziu v letech 1979–80, ale z té doby si nepamatuji žádné detaily. Velice dobře si však pamatuji, kdy
jsem poprvé slyšel o jeho vlasti. Bylo mi osm let,
když jsem zaslechl, jak se otec se sousedem bavili o
zprávách ze země, která se jmenovala Československo. Muselo to být přímo nebo pár dní po 21. srpnu
1968 – datu, které čtenáři Věstníku nepotřebují blíže
představovat. Tehdy osmiletý chlapec ještě vůbec
nemohl tušit, že bude za 40 let zcela pohlcen jednou
českou románovou postavou tak, že se z něj dokonce
stane „švejkolog“.
Když jsem poprvé navštívil Prahu v roce 1988,
ještě jsem o Švejkovi nevěděl. Rozhodující pro mne
však bylo, že jsem se tam cítil dobře, takže jsem o
této zemi začal více číst, a v roce 1991 jsem dokonce
započal svůj boj s českým jazykem. Byl to boj těžký a
brzo jsem pochopil, že ho nikdy nevyhraju. Důležité
ale bylo, že jsem začal. Někdy v této době jsem si
uvědomil, že dobrý voják Švejk je v české zemi významná postava, a zašel jsem si půjčit knihu do knihovny v Bebingtonu (Merseyside), kde jsem tehdy
bydlel. Tato satira si mne ihned získala! A nejen to!
Román zachycuje mnoho témat, které mne dlouhodobě zajímaly jako např. historie, geografie, jazyky,
cestování, pivo a v neposlední řadě unikátní českou
civilizovanou hospodskou kulturu. Co mi ještě při
čtení románu pomohlo, byla osobní zkušenost z voj8

asjonane, frå dei heilt daglegdagse (som drill) til dette
reint idiotiske som Hašek så godt får fram i romanen
sin.
Så tok eg lenge pause frå Švejk, men i 2004 fekk
eg det for meg at den gode soldaten si reiserute frå
Praha til Lviv oblast i Ukraina kunne vera spennande
å fylgja. Sumaran 2004 gjorde eg alvor av planane,
om enn lite vitenskapeleg. Det vart ein hyggeleg ferietur frå Praha til Sokal og tilbake. Men avgjerande
for det som kom seinare var kontaktane eg fekk på
denne turen. Fyrst må Pavel Gan, litteraturvitar og
"slavist" frå universitetet i Göttingen, nemnast. Han er
ein av dei få som har gjeva ut bøker om Hašek etter
1989, i dette høvet ein faktabasert men heller fantasifull roman. I boka skildrar han Hašek si reise i det
som kunne ha vorte Švejk si om romanen hadde vorten fullørd. Og for ei ferd! Hašek reiste heilt til grensa til Mongolia og tilbake i åra 1915 til 1920, tenestegjorde i tre ulike armear og det i svært vonde tider for
Europa og spesielt Russland.
Gan fortalde meg òg at soneson til Jaroslav Hašek
dreiv pensjonat og pub i Lipnice nad Sázavou, og det
nettopp "U české koruny" der bestefaren skreiv
størstedelen av den verdskjende romanen sin. Eg
avslutta turen i Lipnice og heldigvis var soneson Richard der. Andre dagen reiste han rettnok tilbake til
Praha, men sonen hans Martin var der. Han sa noko
til meg som eg då stussa over, men som eg likevel la
meg på minnet: "Det er som om du alltid har vore
her!"
Så var det pause i aktivitetane mine i fire år, men
1.april, klokka 09:10, fekk eg ei overrasking. Det var
Richard Hašek som ringde og inviterte meg til konferanse om bestefaren i Lipnice. Eg vart svært smigra
av dette og takka sjølvsagt ja. På konferansen innsåg
eg derimot fort at eg eigentleg hadde lite der å gjera;
berre halvt i stand til å fylgja foredraga og mitt eige
innlegg heldt eg på engelsk og eg trur neppe nokon
vart særleg imponert. Kunnskapar om temaet hadde
eg lite av, men viktigast var inspirasjonen konferansen gav.
Eg starta med arbeidet på ei omfattande vev-side
om Švejk, eit slags database over stader, folk og institusjonar som er nemnde i romanen. Talet kan til slutt
nærma seg 2000 oppføringar og det tek endå nokre år
før eg er ferdig! På dette prosjektet samarbeidar eg
tett med Jaroslav Šerák i Praha (svejkmuseum.cz) og
Vladimir Sovětov i Kemerovo (Sibir)Sistnemnde har
skrive ei fantastisk detaljert bok der han plukkar romanen frå kvarandre og analyserer den nesten linje
for linje. Eg vil òg nemna Dr. Hans-Peter Laqueur i
Bremerhaven som har kome med svært mange nyttige
innspel. Sist men ikkje minst må eg få trekkja fram
litteraturvitar Dr. Radko Pytlík, rekna som den fremste nolevande eksperten på Jaroslav Hašek.
Men ei internett-side kan kven som helst laga, men
det STORE prosjektet mitt er eg så vidt eg veit åleine
om å ha gjennomførd. Eg bestemde meg i 2008 for å
ta eit halvt år fri for å fylgja i fotspora til Hašek. Min

ny, kdy jsem se dokázal vžít do mnoha situací, počínaje těmi každodenními (jako dril) až po ty čistě idiotské, které Hašek v románu dokázal tak dobře vykreslit.
Následujících několik let jsem se Švejkovi nevěnoval, až mne v roce 2004 napadlo, že by bylo zajímavé podniknout cestu z Prahy do oblasti Lvova na
Ukrajině jako to udělal voják Švejk. V létě 2004 jsem
se vážně pustil do svých plánů, i když ne nějak vědecky. Podnikl jsem příjemnou prázdninovou cestu z
Prahy do Sokalu a zpět. Co ale mělo pro můj pozdější
zájem rozhodující vliv, byly kontakty, které jsem na
své cestě získal. Mezi prvními musím jmenovat Pavla
Gana, literárního badatele a slavistu z univerzity v
Göttingenu. Gan je jeden z mála, kteří po roce 1989
vydali publikace o Haškovi. Svou práci pojal více
jako fantazii než jako faktografii. Ve svém románu
popisuje Gan cestu, kterou by Švejk mohl podniknout, kdyby byl román dokončen. A že by to byla
cesta! Sám Hašek cestoval v letech 1915 až 1920 až k
mongolským hranicím a zpět. Za tu dobu sloužil ve
třech různých armádách, a to ve zvláště kruté době
jak v Evropě, tak především v Rusku.
Slavista Gan mi řekl, že Haškův vnuk provozuje v
Lipnici nad Sázavou, na místě, kde Hašek napsal největší část svého světového románu, penzion a hospodu „U české koruny“. Zakončil jsem tedy svou dovolenou právě v Lipnici a Haškův vnuk Richard tam
naštěstí zrovna byl. Druhý den odjížděl do Prahy, ale
já jsem ještě zůstal a mluvil s jeho synem Martinem.
Ten mi řekl něco, co mne tenkrát zarazilo, ale přesto
se mi to vrylo hluboce do paměti: „Je to jako bys tu s
námi byl odjakživa!“
Následující čtyři roky ležely mé švejkovské aktivity ladem, až 1. dubna, v 9:10 zazvonil telefon. Jaké
překvapení! Byl to Richard Hašek a pozval mne do
Lipnice na konferenci o dědečkovi. Byl jsem pozváním velmi polichocen a samozřejmě řekl, že přijedu.
Na samotné konferenci jsem ale pochopil, že tam
vlastně nemám moc co dělat. Příspěvky jsem zvládal
sledovat tak z poloviny, svůj vlastní příspěvek jsem
pronesl v angličtině a myslím, že z něho nikdo nebyl
dvakrát nadšen. Měl jsem jen málo znalostí v oboru,
přesto mne tato konference velice inspirovala k dalším krokům.
Pustil jsem se do rozsáhlé práce vytvoření webových stránek o Švejkovi, tedy vytvoření databáze
místních jmen, postav a institucí zmíněných v románu. Dohromady to může být až 2000 hesel a bude
trvat ještě několik let, než s tím budu hotov! V tomto
projektu úzce spolupracuji s Jaroslavem Šerákem z
Prahy (svejkmuseum.cz) a Vladimirem Sovětovem z
Kemerova na Sibiři. Sovětov napsal fantastickou, detailní publikaci, v níž analyzuje román téměř řádek po
řádku. Také musím zmínit Dr. Hans-Petera Laqueura
z Bremerhaven, který přišel s řadou užitečných podnětů. V neposlední řadě musím ještě uvést literárního
vědce Dr. Radka Pytlíka, který je považován za
nejpřednějšího žijícího odborníka na spisovatele Jaro9

gode arbeidsgjevar ga meg permisjon og 30. april
2010 la eg i veg - 25 000 km gjennom 13 land og
endeleg i oktober var eg tilbake i Praha. Det meste av
turen er trygt lagra på datamaskiner, enten som bilete
eller som blogg og eg har enno mykje på minnet som
eg ikkje har skrive ned. Ettersom turen var svært omfattande vil det dra for langt å koma inn på detaljane
her, men her er det materiale til mange framtidige
nummer av "Věstník"!
Etter heimkomsten har eg halde fram med arbeidet
på internett-sidene, men eg har dreia fokus over mot
grunnforskning om Hašek. Dette har medførd besøk i
arkiv og bibliotek, både i Tsjekkia og Austerrike og
resultatet er tusenvis av fotograferte dokument-sider.
Eg får mange lovord for dette arbeidet og har funne
opplysingar som hittil har vore ukjend sjølv for spesialistar i Tsjekkia. I 2013 var eg på nok ein konferanse
i Lipnice og denne gong hadde eg faktisk ein del å
fara med, og eg kunne til og med leggja det fram på
tsjekkisk.
I Lipnice i 2013 kom eg i kontakt med G4, fire
hyggelege karar frå Kralupy nad Vltavou som no
førebur den den fyrste statua av Švejk i Tsjekkia nokonsinne. Dei har sett i gong pengeinnsamling og
skulle lesarane vera interresserte i legga på nokre
kroner så ta gjerne kontakt med underteikna.

slava Haška.
Internetovou stránku může pochopitelně vytvořit
kdokoli, ale pokud vím, takový VELKÝ projekt dělám sám. V roce 2008 jsem se rozhodl vzít si půl roku
volno, abych se vydal po Haškových stopách. Můj
dobrý zaměstnavatel mi volno dal, a tak jsem se 30.
dubna 2010 vydal na 25 000 km dlouhou cestu skrz
13 zemí a v říjnu toho roku ji zakončil v Praze. Většina dojmů z mé cesty je bezpečně uložena v počítači,
ať už v podobě fotek nebo blogu, přesto mám ještě
spoustu vzpomínek, která jsem nesepsal. Cesta byla
tak obsáhlá, že mi nedovoluje se zde věnovat detailům, ale určitě to může být materiál pro mnoho budoucích Věstníků!
Po návratu jsem pokračoval s prací na internetových stránkách, ale zaměřil jsem se více na bádání o
Haškovi. S tím souvisela i má návštěva archivu a knihoven v Česku a Rakousku. Domů jsem si přivezl
tisíce okopírovaných stran dokumentů. Mnozí si od
této práce hodně slibují, zvláště proto, že se mi podařilo najít informace, které doposud nebyly známé ani
odborníkům v Česku. V roce 2013 jsem byl ještě
znovu na konferenci v Lipnici a tentokráte jsem měl
fakticky čím přispět a dokonce jsem svůj příspěvek
pronesl v češtině.
V Lipnici jsem se taky setkal se skupinou G4. G4
jsou čtyři správní muži z Kralup nad Vltavou, kteří si
předsevzali postavit vůbec první sochu Švejka v Česku. Podařilo se jim již posbírat část financí, a pokud
by chtěli čtenáři Věstníku přispět několika korunami,
stačí kontaktovat autora tohoto článku.
přeložila Lenka Sommerseth

Jomar Hønsi

(Holešovice) i 2012. Frå venstre Jomar Hønsi, Jaroslav Šerák, Radko Pytlík og Richard Hašek.
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Statue av Švejk i Skelivka, Ukraina. Det har var her Švejk vart teken til fange av sine eigne.
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Čest vítězům, sláva poraženým! Zleva: Tomáš s Eliášem, Mirek, Petra, Trond, Zita a Hanka

TNF Turnaj Petanque 2014
Letos jsme se v Česko-Norském fóru rozhodli
přijít s novinkou. Během roku děláme hodně akcí pro
všechny krajany a jejich rodiny, ale přece jenom nám
chybělo něco, co by se hodilo pro dospělé opravdu
všech věkových kategorií. A proto jsme letos zorganizovali první TNF Turnaj ve hře Petanque.
Sešli jsme se v jedno sobotní zářijové dopoledne
na hřišti na Marienlyst. Počasí naštěstí vyšlo, a tak se
děti, co přišly s rodiči, mohly prohánět a hrát si na
trávě u hřiště, zatímco rodiče měřili své síly v turnaji.
Celé dopoledne uběhlo v pohodové rodinné atmosféře.
Když člověk tvrdě sportuje, dostaví se hlad. A tak
jsme si během turnaje roztopili gril a něco zakousli.
Což pro mě jako rozhodčího byla stejně nejdůležitější
část celé této sportovní
události. Jak vidíte z obrázků, o vítězství rozhoduje každý centimetr. Jako
rozhodčí jsem byl tedy
velice přísný a nestranný.
Nicméně, nějak se to zvrtlo
a celý turnaj vyhrála moje
manželka. Tak snad ostatní
soupeři nepodají oficiální
protest.

Po grilování proběhlo udílení medailí a věcných
cen. A jakých cen? Tak na to a další fotky se podívejte na našem TNF fotoalbu na adrese:
http://tsjekkisk-norsk-forum.rajce.idnes.cz/
Věřím, že se zase sejdeme příští rok v září a už se
těším. Ať jste začátečníci, nebo pokročilí, nebojte se
přijít. Doufám, že se Petanque turnaj stane naší podzimní tradicí.
Jindřich

Dramatika při turnaji
TNF Petanque 2014
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Svatováclavské setkání v České školce v Oslo
V neděli 12. října 2014 proběhlo již 4. Svatováclavské setkání pro rodiče s dětmi.
Setkání se konalo při nedělním odpoledni a po
přivítání hlavní organizátorkou Petrou Kania se rodiče se svými ratolestmi z Česko-norských rodin mohli
jít věnovat připraveným činnostem.
I letos byla nabídka činností bohatá, zaměřená
především na poznání historie o Sv. Václavu, naší
státnosti a symbolů České Republiky. K tomu samozřejmě patřilo zhotovení české vlajky technikou koláže.
K povídání o Sv. Václavu nesměla chybět již tradiční výroba královské koruny a také koutek o vínu,
kterého je Sv. Václav patronem. Do tajů o vínu a
vinařství děti zasvětila Lenka Sommerseth. Svou
obratnost a přesnost si děti mohly vyzkoušet při střelbě kuší.

Pro navození podzimní nálady jsme se také věnovali výrobě létajících draků. Tradiční českou technikou jsme zhotovili zvířátka z kaštanů, špejlí a jiných
přírodnin. Trošku netradiční, lehce environmentální
technikou, PET lahvemi, jsme barvili listí do korun
stromů. Všem dětem se práce velmi dařila.
K tomu všemu bylo mnoho k zakousnutí; tímto
děkujeme všem úžasným rodičům, kteří přihodili kus
žvance do placu, a taktéž děkujeme za hojnou účast.
Na všechny fotky ze svatováclavského setkání a
také na další fotky z České školky se můžete podívat
na našem webovém fotoalbu na adrese:
http://ceska-skolka-oslo.rajce.idnes.cz/
Zuzana Klesnilová

Petra Kania a děti se svatováclavskými korunami. Zuzana Klesnilová učí malbu PET lahvemi.
Na dalších snímcích: Výroba svatováclavských korun a českých vlajek.
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Co má společného Nobelovka za literaturu a jaderná fyzika?
Jen málokdo si uvědomí, že je tomu letos kulatých
třicet let, kdy dostal naši první Nobelovu cenu za
literaturu básník Jaroslav Seifert. Pro tehdejší režim
to ale byla katastrofa, protože básník podepsal Chartu
77 a tím se stal veřejným nepřítelem, přestože z let
předcházejících nosil titul národní umělec i státní
ceny. Ačkoli si ho komunisti nedovolili přímo perzekvovat, podpis Charty znamenal dlouhý zákaz vydávání jeho knih.
Nyní už se dostáváme k otázce v titulku. Seifertovy básně se navzdory restrikcím dostávaly na svět v
samizdatu. Zásluhou prof. Františka Janoucha, českého jaderného fyzika žijícího ve Švédsku, vyšly ve
Francii Sonety o Praze. Na patřičných místech v Československu se také už dva roky předem vědělo o
Janouchových aktivitách směrem k nominaci Seiferta
na Nobelovu cenu. Obavy představitelů režimu se
skutečně naplnily v roce 1984, kdy v rozhlasovém
vysílání ze Stockholmu skutečně zaznělo jméno Jaroslava Seiferta. Po udělení ceny se tehdy nesměly ve
výlohách knihkupectví vyvěšovat Seifertovy portréty,
ve školách se o Nobelově ceně nehovořilo a byly
zabavovány zahraniční noviny, které o Seifertově
ocenění referovaly, a to včetně komunistického
L’Humanité.
Nobelova cena i Seifert byli stejně staří
Zmiňme ještě jednu zajímavost: když básníka před
třiceti lety ocenili, bylo mu v té době 83 let, stejně
jako Nobelově ceně. Ta se totiž uděluje od roku 1901,
tedy od téhož roku, kdy se básník narodil.
O tom, že za nominací na Nobelovu cenu stál prof.
Janouch, není pochyb. Byl to on, kdo poslal členům
Švédské akademie knihu se Seifertovými básněmi v
češtině, švédštině a angličtině s autorovými fotografiemi od Ivana Kyncla. Knihu, jež nebyla běžně k
dostání, dostal mimo vlivných lidí také švédský tisk,
který reagoval řadou článků, recenzí a úvah, čímž se
Seifertovo jméno stalo známým.
Prof. Janouch je přesvědčen, že nejdůležitější roli
sehrál kolektivní dopis Švédské akademii od vý-

znamných literátů (Jean-Paule Sartre, Simone de Beauvoirová, Louis Aragon, Raymond Aron, Milan
Kundera, Roman Jakobson a Jean-Pierre Faye) z roku
1978. Mj. se v něm uvádí: „Jaroslav Seifert je posledním velikým mluvčím generace, která vytvořila
zářící české souhvězdí dvacátého století na křižovatce
mezi surrealismem, ruským formalismem a futurismem, německou avantgardou, strukturalismem a následnými proudy. Je svědkem zmizelé pevniny: českého kulturního rozkvětu Masarykovy epochy, souostrovím svobody v srdci střední Evropy. Z tohoto
tragického ztroskotání se vynořuje zářící poezie Jaroslava Seiferta.“
Seifertovu cestu na piedestal české poezie dokumentuje Janouchova faktografická kniha Šel básník
chudě do světa s volně parafrázovaným názvem jedné
ze sbírek (Šel malíř chudě do světa). Jak ale v
předmluvě ke své knize F. Janouch dodává, teprve po
padesáti letech, tedy v roce 2034, bude možno nahlédnout do nobelovských archivů, jak to všechno
vlastně bylo.
Marina Hužvárová

Mgr. Marina Hužvárová je šéfredaktorkou Akademického bulletinu, oficiálního měsíčníku Akademie
věd ČR. Časopis vychází v tištěné i internetové podobě a můžete ho najít na
http://abicko.avcr.czhttp://abicko.avcr.cz .
Pro čtenáře, kteří mají zájem si vice přečíst o vědě,
vzdělávání, vynálezech a lidech spojených s vědou,
připojujeme několik odkazů:
http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavnistranka/news_1413.html
http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavnistranka/news_1411.html
http://abicko.avcr.cz/2014/10/01/tesla.html

„V letech 1907–1912 navštěvoval tuto
školu český básník Jaroslav Seifert,
nositel Nobelovy ceny za literaturu“
oznamuje pamětní deska na rohu dřívějšího žižkovského gymnázia, dnes
základní školy ve Vlkově ulici.
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.
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Michael Konůpek: V pražském baru.
Ale samozřejmě, jen se posaďte... je mi vždycky
potěšením, když si fešná dáma přisedne. Všim sem si
vás u baru, seděla ste tam nějak uskřípnutá, zapasovaná mezi těma velkejma frajerama... cože? Ale kdepak, vopice na brusu, to bych nikdy neřek, spíš jako...
no zmoklá slepice, to ste uhodla, už sem to měl na
jazyku, ale kuře na bidýlku se mi líbí víc. Dokonce
mě napadlo, že bych vás moh zkusit přizvat k mýmu
stolku, ale to víte, netrouf sem si, v mým věku už to
neni tak snadný, ale co to pijete? Bechera? No dyk já
taky, už mám sedmýho, to je krásný, to se povedlo...
totiž to se říkávalo, že po sedmi trpaslících becherovky člověk potká Sněhurku. Takže ste dneska moje
Sněhurka, jestli vám to nevadí, tolik štěstíčka si snad
nezasloužím, totiž, rád bych vám něco řek, ale musíte
mi slíbit, že neutečete. Nebojte se, myslím to dobře,
je to ze života, takovej von holt je... mohli bychom si
dát eště jednoho? Jo? To sem moc rád, bude se mi líp
mluvit... tady je... aha, tak váš je to teprve čtvrtej, to
já když se přehoupnu přes těch sedum, tak už to pak
dál nepočítám... a tu vaši účtenku bych si s dovolením
rád dal do svý sbírky, můžu? Co sem vám chtěl říct
je, že já vás trošku znám, vy ste přece tančila v Šantánu, tady za rohem v pasáži. Byla ste jedna ze čtyř
Černejch stínů, je tomu třicet... pětatřicet let nazad,
ďábel nám je vzal, chodil sem na vás často, po šichtě,
nebo sem drožku nechal na Václaváku, byl sem tenkrát velkej rváč, taxikář s tváří neholenou, jak zpívala
ta, no... vono to přijde... to je jedno. A ty Černý stíny,
já si vás pamatuju všechny, Marie, Marta, Helena a
Jana. Vy ste Jana, jediná blondýnka, byla ste tam pro
kontrast a byla ste nejlepší, já tam vlastně chodil na
vás, a to nelžu ani trochu, vždycky ste byla první na
scénu a poslední ven, uměla ste nejlíp mrsknout tim...
no zadečkem, byl vždycky aplaus.

letech... my byli králové pražskýho podsvětí, relativní
svoboda podnikání, hlavně po půlnoci, my byli překupníci, veksláci, v kufru příruční lágr lepších lihovin, moc kluků byli pasáci... tušil sem, že bych dřív
nebo později spad do lochu, tak sem se nechtěl na
nikoho vázat, ale bejt tenkrát všechno úplně jinak, tak
bych se vo vás pokusil. No fouknul sem a před Vánocema šedesátsedum sem už drožkařil v Hamburku,
bylo to pro mě snadný, měl sem šest semestrů germanistiky. Tam to bylo vo držku z jinýho důvodu, tam
bylo tý svobody tolik, že se z toho půlka vobyvatel
vždycky v pátek pomátla. Mezi drožkářema se tam
řikalo, že ženský by tam dole měly mít taky tachometr... pardon že to řikám, to je jenom pro ilustraci, byla
ste někdy v Hamburku? Ne?
Ale dáme si eště jednu, co řikáte? Jéžiš, já se v
tomhle vokamžiku mám tak dobře... a sem rád. Co
vy? Máme se dobře? To je teda nádhera. Eště v Hamburku se mi vo vás zdávalo, jak ste nádherně... no
házela tim zadečkem, fakt že jo. Deset let Hamburk a
pak třináct západní Berlín, mám tam dvě céry a čtyři
vnoučata, to byste nevěřila, když padla ta berlínská
zeď, co chlapů ze západu si jelo po pětadvaceti letech
vyzvednout starý lásky z východu. To byly jízdy,
zlatej důl, rejžovačka, to byly rita... ale na ty první
volby v červnu v devadesátým sem už byl zpátky v
Praze, přivez sem si meďáka, jezdil sem pro to Vobčanský forum, tady sem vod tý doby doma... a teď
sem tu potkal i tu starou lásku... cože? Pozdě? Na
lásku neni nikdy... jo, že budou zavírat, no to budou,
tahle hodina mezi psem a vlkem, vyženou nás, brodit
se tim asfaltem. Tak vy víte, co je Hodina mezi psem
a vlkem? No jo, aby né, dyk do Šantánu na vás chodili všichni pražský básníci, a těch tenkrát bylo, do
drožky se mi jich často nacpalo šest, jednou i vosum,
byli švorc... ale paní Jano, samozřejmě, že vás doprovodim... já sem Josef... Pepa... Pepa Fousek jméno
mé, tak poďte, už blikaji, dochází jim elektřina... daleko? Já co už nejezdim, tak miluju chodit tou noční
Prahou... a samozřejmě, pro žbrt lásky šel bych světa
kraj, skoro takhle to řek... toho taky znáte? To byl
velkej básník. A kterým směrem navrhujete jít?

A pak ta vaše pantomima na forbíně, když se ty tři
černý holky převlíkaly, ty drobný pantomimy ste
dělala pokaždý trochu jinak, hrála ste si s tim, to mi
tekly slzy... pardon... byl sem do vás zabouchnutej,
dneska to můžu přiznat, ale cpalo se tam za scénu
tolik fešáků, že sem si nikdy netrouf, a taky sem už v
tý době měl namířeno ven, do světa, já emigroval už
v šedesátýmšestým, to víte, pražský drožkáři v těch
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Jak se změnilo Česko?
Česko jsem opustil v roce 2007, když jsem odjížděl žít do polského Krakova. Z Krakova jsem se přestěhoval v roce 2010 do nizozemského Maastrichtu,
odkud jsem se v srpnu roku 2011 dostal do Norska.
Sice nejsem pryč tak dlouho, jako mnozí jiní krajané,
ale i tak pozoruji, jak se má domovina rok od roka
mění.
Změny jsou podle toho, co si troufnu z dálky hodnotit, pozitivní i negativní. Pozitivní mají spíše charakter materiálního rozvoje země a pozvolného otvírání se světu, které je patrné s každým Čechem, který
má nějakou zahraniční zkušenost. Ačkoliv stále ještě
není tak běžné jako v Polsku, že lidé mají někoho ze
svých blízkých v zahraničí, je situace rozhodně mnohem dále, než byla v roce 2007. Česká ekonomika
prožila turbulentní dobu, finanční krize ji poměrně
mocně zasáhla, ale při pohledu na útrapy jiných našich evropských spoluobčanů, zejména tedy těch jižních; řečeno s Járou da Cimrmanem – Češi pod krizí
také trochu úpěli, ale dalo se to vydržet. Ještě v témže
roce, co jsem odešel do Polska, se stala Česká republika součástí Schengenského prostoru. V roce 2011
padly poslední překážky bránící českým občanům
pracovat v jiných zemích EU. Infrastruktura se za
těch sedm let zlepšila, silnice jsou ve větším pořádku,
vznikly nové obchvaty měst, byly otevřeny nové úseky dálnic i železničních koridorů. Vznikly komerční
železniční společnosti a nakonec i dlouho vyhlížení
virtuální mobilní operátoři. Z Německa přišla inspirace na zlepšení ovzduší ve městech zavedením nízkoemisních zón (Umweltzone) – začnou platit od nového roku. Byl přijat nový občanský zákoník, který se
na jednu stranu oprošťuje od postkomunistického
materialismu, ale který zároveň přináší mnoho podivných opatření, zejména v souvislosti s odpovědností
za dluhy, výkon profese či funkce. Většina médií se
dostala pod kontrolu oligarchů. Rusko se pokusilo o
další expanzi do české ekonomiky – firma Volksbank
prodala své pobočky v České republice ruské bance
Sberbank. ČSA se jednoznačně přeorientovala ze
západních trhů na postsovětské. To vše a mnohé další
způsobilo, že je česká ekonomika v jiném stavu, než
v jakém byla v den, kdy jsem mezi Petrovicemi u
Karviné a Zebrzydowicemi opouštěl Českou republiku. Co je ovšem zajímavější, je, kam se posunula
společnost.
Česká společnost se především velmi ostře rozdělila do tří táborů – na lidi, kteří jsou západněji orientovaní a smýšlející, než kdy dříve, lidi, kteří se, silněji
než kdy dříve, obracejí proti Západu, směřují k idealizování totality a lísají se k dnešnímu diktátorskému
Rusku, a nakonec na lidi, kterým je všechno naprosto
jedno a kteří na jakýkoliv hodnotový spor reagují
stylem „jsou to jenom kecy, hlavně aby chleba nebyl
dražší“. Právě rezignace na jakékoliv hodnoty u –
odhadem – třetiny populace je důvodem úspěchu
hnutí ANO a jednou z největších společenských změn

od doby, kdy jsem odjel. Přenesu-li se zpět do roku
2007, byla to doba po pádu vlády Jiřího Paroubka a
obrovské politické polarizace společnosti, v níž se
takřka nenašel někdo, kdo by neměl politický názor.
Tato doba minula a učinila českou společnost podstatně zranitelnější.
Lísání se k Rusku bylo relativně viditelné už tehdy, ale bylo více skryté a nepřímé. Mělo spíše podobu
rýpání do NATO kvůli zásahům v bývalé Jugoslávii,
odpor proti stavbě prvků amerického protiraketového
systému (v té době jsem se účastnil prozápadního
hnutí, které mělo za heslo „Nechceme radary, chceme
rakety!“), odpor proti evropské integraci rozdmýchávaný Václavem Klausem, o němž dnes již na základě
jeho letošních výroků nelze pochybovat, že je významným reprezentantem zhoubných ruských zájmů
v zemi. To se změnilo, a bohužel k horšímu. Obdiv k
Putinovu diktátorskému stylu, ruku v ruce jdoucí s
pohrdáním každodenní demokratickou politikou
(zdravím Vás, pane Babiši) a opakování každé lži,
kterou Kreml vypustí, to je něco, co nemělo v době,
kdy jsem ještě v ČR žil, místo. Na druhou stranu,
aktivizace proruských nálad způsobila, že lidé, kteří
cítí a myslí západně, jsou ve veřejné debatě také hlasitější, než dříve.
Společnost bohužel také poměrně dost zhrubla a
stala se výrazně rasističtější. V době, kdy jsem z Česka odešel, byl například vztah většiny Čechů k Romům problematický, avšak podle mého daný kulturně
či sociálně; lidé měli alespoň snahu dodávat, že slušných Romů se jejich komentáře netýkají, případně se
relativně často ozývalo něco ve smyslu „já ty cikánské zvyky rád nemám, ale znám i takové z nich, kteří
jsou naprosto v pohodě“. Dnes je to bohužel jiné.
Dnes stačí, aby se romské rodině narodila paterčata,
kterým soukromá firma v dobré víře, že to pomůže
její propagaci, dá speciální kočárek, a výlevy, které se
objeví, jsou tak ohavné, že v nich společnost, z níž
jsem odešel, nepoznávám. Jistě, problémy s romskými komunitami existují, dokonce bych řekl, že romská kultura, nezmění-li se její fundament, a sice preference teritoriální integrace (tedy že se jednotlivec
identifikuje s místem, kde žije) místo té pokrevní, v
níž rodina a klan je vše a na zbytku společnosti nezáleží, tak bude problematická z pohledu západní civilizace na věky věků. Ano, Romové a zejména oni
musejí přijít s iniciativou na rozumné soužití, ale to
nebude stačit, bude-li mít většinová společnost postoj
typu „všechny cikány postřílet, nebo alespoň vyhnat“.
Tohle se zhoršilo výrazně a velmi mě to rmoutí.
Zhrubnutí populace se projevilo i jinak – a není to
zdaleka pouze český fenomén, tímtéž trpí i dánská
společnost v posledních letech – a sice záměrnou
neslušností vydávanou za odpor k politické korektnosti. Kdo mě zná nebo kdo čte můj blog ví, že nejsem ani v nejmenším příznivcem politické korektnosti, ale to, co se v Česku (a v Dánsku) poslední roky
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děje je to, že lidé, aby náhodou nevypadali jako politicky korektní, přestali být často vůči svým bližním
slušní nebo ohleduplní. Nevolám po tom, aby lidé
nesměli říkat svůj názor, ale přece není normální, aby
se snažili naschvál, just aby ukázali, jak nejsou politicky korektní, urážet ostatní, hlavně aby dotyčný
nevypadal jako „krasoduch“ a příznivec „pravdy a
lásky“. Ve veřejné debatě je už tak docela těžké projevit se jako progresivní, ať už to znamená cokoliv.
Sám mám problém s leckterými „progresivními“
názory souhlasit, ale přeci to neznamená, že budu
jejich nositele automaticky zesměšňovat, či je urážet
ad hominem. Zkuste dnes v Česku veřejně obhajovat
například městskou cyklistiku nebo třeba recyklaci a
dovíte se, že jste cykloterorista nebo ekoterorista.
Jistě, ne všichni to dělají, nejspíš to nebude ani většina. Problém je v tom, že pravděpodobnost, že se člověk s podobným přístupem setká, vzrostla od roku
2007 exponenciálně.
Co se ovšem viditelně zlepšuje, je upřímná angažovanost mladých lidí v politice, kteří vstupují do
komunální politiky s konkrétními nápady, jak něco
změnit k lepšímu – a kteří jsou úspěšní. První vlaštovkou byl již před pěti lety semilský starosta Jan
Farský, kterému se podařilo prosadit efektivitu do
městské správy; od té doby se počet takových komunálních politiků velmi rozšiřuje a potvrdily to i poslední volby. S trochou optimismu se dá očekávat, že

tím byly položeny základy „drobné politické práce“,
tolik potřebné pro existenci zdravé demokratické
společnosti. Spolu s tímto dochází k poměrně překotnému rozvoji občanské společnosti nejen ve městech,
ale i na vesnicích; mladí lidé mají daleko větší tendenci, než předchozí generace, pro kulturní rozvoj
svého okolí něco, i bezplatně, dělat. Většina mladých
lidí se také velmi jasně identifikuje se Západem a
západními hodnotami – což rovněž věští slibnou budoucnost pro celou společnost a zemi, pokud ovšem
se nepodaří rusofilním skupinám tuto snahu zaříznout
dříve, než se pořádně rozvine.
Celkově vzato jsem v pohledu na budoucnost
Česka i české společnosti optimistický, ale stále ještě
je dost důvodů k obavám, aby tento zdárný proces
nebyl přerušen. Těch nebezpečí číhá totiž bohužel
stále mnoho. Nezbývá, než našim krajanům doma
držet palce, aby to zvládli a předvedli světu, že jsou
hodni příslušnosti k nejúspěšnější, nejkreativnější a
nejsvobodomyslnější civilizaci všech dob, a sice k
civilizaci západní.
Andrej Ruščák

Mé nejlepší prázdniny v Čechách
Nastaly velké prázdniny.
S naší rodinou jsme letěli do Prahy.
Nejdříve k babičce a potom k tetě. Když nás děda
vyzvedl na letišti, jeli jsme k nim domů.
Hned první den jsem si chtěl vyjet na vyjížďku na
koni. U babičky mám svého koně, jmenuje se Žolík a
je to poník. Osedlal jsem si ho a vyjel jsem. Rozhodl
jsem se, že se poprvé projedu v lese. Našel jsem si
takovou malou cestičku pro pěší.
Tak jsem se po ní vydal. Jel jsem, jel a najednou
cesta nikde.
Věděl jsem, že nesmím změnit směr, tak jsem se
otočil a snažil jsem se jet rovně. Ale najednou jsem v
blátě uviděl stopy divokého prasete. Poznám to podle
toho, že nejsou tak velké jako od jelena a mají vzadu
takové dvě malé ostruhy. Nevěděl jsem, co mám dělat!
Tak jsem jel doprava.
A najednou jsem uviděl koňský trus, vypadal
čerstvě. Byla to malá hromádka. Vzpomněl jsem si,
že těsně po tom, co jsme vjeli do lesa, Žolík zastavil
na záchod. ALE CESTIČKA NIKDE!?!?!? Neměl
jsem páru, co dělat...

A aby toho nebylo málo, začalo se stmívat.
Řekl jsem si, že když budu panikařit, ničemu to
nepomůže. Tak jsem sesednul z Žolíka a zkusil jsem
poslouchat, jestli neuslyším třeba auta. Kousek od
babiččina domu totiž vede hlavní silnice. Tak jsem
poslouchal, jestli něco neuslyším. A najednou se to
stalo, uslyšel jsem auto. HURÁ!!!!!!
Ale vzpomněl jsem si, že mi máma říkala, že když
v lese uslyším auto, tak může být i několik kilometrů
dalko. Ale byla to moje jediná šance, tak jsem jel.
HELE LOUKA!!!! Ale tuhle louku neznám...
Ale stále lepší než les, tak jsem jel. A uviděl jsem
babiččin RANČ!!! Věděl jsem, že až se vrátím, dostanu vynadáno, protože jdu pozdě. Přijel jsem a radši
jsem Žolíka rychle odsedlal a běžel jsem domů.
A tam jsem si uvědomil, že je to vlastně dobrá
zkušenost, a proto tady o tom píšu jako o nejlepších
prázdninách v Čechách.
Lukáš Černušák, 12 let
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Oslovina 2 - Jeg går på Norskkurs
Přátelé, dneska to asi bude trošku delší, tohle nosím už dlouho v hlavě. My všichni, kteří jsme přišli
do Norska, jsme si záhy uvědomili, jak je důležitá
znalost norštiny. Pokud vím, tak většina z nás buď
chodila, chodí nebo bude chodit někam do Norskkursu.
Já jsem začal chodit do kurzů norštiny teprve loni.
Donedávna jsem totiž pracoval v mezinárodním prostředí University v Oslo a tam o norštinu člověk moc
nezavadí.
A tak jsem ve svých jednatřiceti letech opět usedl
do školní lavice. Být v jedné třídě se spoustou lidí,
které do Norska zavál různý osud, je nedocenitelná
zkušenost; ale o tom jindy.
Školní prostředí je skutečně kouzelné. Stačí vzít
skupinu docela normálních, dospělých lidí, posadit je
do školních lavic a začnou se dít neuvěřitelné věci,
přesně tak jak to kdysi krásně zachytili Svěrák a
Smoljak v nesmrtelné komedii Marečku podejte mi
pero.
Jako vědec jsem se rozhodl, že tento fenomén důkladně prostuduji a o své pozorování se s vámi podělím. Potkal jsem totiž doslova panoptikum postaviček z celého světa. Přirozeně nemohu jmenovat, a
proto raději použiji jmen známých lidí, jejichž podobnost s mými spolužáky je velká, nicméně čistě
náhodná.

vováním souhlásky R. To pak vede k tomu, že našemu učiteli nerozumí ani jeho vlastní norští kolegové,
natož pak žáci. Jediný, kdo mu u nás ve třídě je schopen porozumět, je spolužačka Iva Janžurová. Iva je z
Francie a proto neustále tvrdí, že náš učitel vlastně
ani žádný přízvuk nemá. Po dvou týdnech třítýdenního kurzu se mi podařilo pochopit, o čem Marek Eben
mluví a na které straně učebnice že to vlastně jsme.
Marek Eben komunikuje zvláštním způsobem.
Tak například při opravě domácích úkolů, když čteme
své odpovědi nahlas, mohou nastat dvě situace. Při
správné odpovědi na zadání řekne učitel JA tedy
ANO! Při špatné odpovědi Marek řekne znovu JA,
ovšem v tomto případě to kupodivu znamená NE,
tedy špatně. Jak můžete tušit, dobré JA i špatné JA se
vyslovuje naprosto stejně, nicméně při špatném JA,
které znamená NE náš učitel mírně nakrčí čelo a poopraví si brýle. Já a jeden rudolící angličan, Paul
McCartney, jsme brzy byli schopní rozeznat obě tyto
JA a to se stoprocentní jistotou.
Moje oblíbená postavička je již výše zmíněná Iva
Janžurová. Iva je velice praktický člověk. Nosí krátké
vlásky a všude jezdí na kole a to za každého počasí.
Vždy přijde do třídy v reflexní bundě, kterou zásadně
nesundává. To asi aby ji ve třídě nikdo nepřehlédl,
když se hlásí. Po posazení do lavice si Iva občas i
sundá cyklo-helmu. Podle jejího účesu pak lze odhadnout, jaké bylo toho rána počasí. Loni v lednu Ivě
dírami v přilbě nasněžilo na hlavu. A tak tam ve třídě
seděla a sníh jí ve vlasech postupně tál až do velké
přestávky. Iva pracuje jako počítačový expert.
Ve třídě jsme měli ještě jednu Francouzku, Chantal Polívkovou. Ta se jednou po škole rozhodla, že mi

Začneme osobou nejdůležitější – a sice osobou
učitele.
Náš učitel, Marek Eben, mluví norštinou z oblasti
Vestlandet. Nářečí Vestlandet je velice specifické a
obtížné, například podle mě naprosto šíleným vyslo18

ukáže svoje tetování a pohotově si začala rozepínat
košili. Dost jsem se bránil, ale kluci musím přiznat –
viděl jsem to. Asi jsem někde udělal chybu, když
jsem jí pochválil ten nápaditý obrázek stíhacího letounu, který ji zdobil rameno. Okamžitě jsem sklidil
vlnu nadávek po francouzsku, že prý to přece není
žádné letadlo, ale že se jedná o podobiznu její dcery.
A tak se Chantal urazila a řekla, že už mi příště nic
neukáže. Za což jsem byl vděčný.
Každá třída má svého Hujera, tedy člověka, který
se pořád hlásí, aby ukázal, že on už to ví. A každá
třída má svého Plhu, který nikdy neví, kde zrovna
jsme a na co se učitel ptá. Může být ale i něco horšího? Může! Představte si, že se obě tyto postavičky
zkombinují. Můj spolužák Josef Laufer z Iránu je
Hujer jako poleno a studuje ne jeden, ale dokonce dva
kurzy norštiny najednou. Neustále se pak hlásí, aby
nám všem tedy ukázal, že on to ví. Zároveň je však
natolik zaměstnán tím, že se hlásí, že vlastně vůbec
neví co právě probíráme. Asi se mu ty kurzy pletou
navzájem.
Další Iránec, Pavel Liška, bývá velmi nervózní,
když má číst nahlas. Ze začátku to bylo těžké pro nás
pro všechny. Nikdo však není nervózní tak jako náš
chudák Pavel. Při čtení Pavel zásadně vynechává
tečky a čte souvisle bez jakéhokoliv poklesu intonace.
Zároveň však u čtení zapomíná dýchat, takže čte čím
dál tím rychleji a vyšším hlasem, až do úplného vysí-

lení. Myslím si, že s takovou to dotáhne na rekord v
rychločtení.
Trošku problémový člověk v naší třídě je Naďa
Urbánková. Naďa je temperamentní dáma z Tunisu,
která nosí až příliš těsný svetřík, ze kterého se na svět
snaží prodrat pár neposedných ňader. Naďa věčně
chodí pozdě a pak zdržuje hodinu všem ostatním,
protože trvá na tom, aby se probralo to, co už se od
rána probralo, když ve třídě chyběla. Pokud je během
hodiny Naďa učitelem upozorněna na chybu, řekne
celou svou odpověď znova bez opravy, avšak tentokrát dostatečně nahlas, aby bylo jasné, kdo má tady
pravdu.
Poslední s mých oblíbených spolužáků je Pan Pelta ze Srbska. Podle lehké teplákovky jsem si říkal, že
se jedná o nějakého sportovce a nebo o gangstera. Že
se jedná o trenéra, jsem poznal až podle výrazného
žvýkání žvýkačky, které je pro všechny trenéry přece
tak charakteristické. Později se ukázalo, že Pan Pelta
je trenér fotbalu. Svoji obrovskou rukou si totiž na
lavici položil sešítek s obrázkem Lionela Messiho v
dresu Barcelony. Pan Pelta se před každou hodinou
ve třídě postaví, dá si ruce v bok, žvýká a pečlivě
sleduje svůj tým spolužáků. Dlouze si nás změří pohledem a pokývá hlavou. Doufá ve vysoký, vyrovnaný výkon, dobrou souhru a následné úspěšné zakončení... kurzu norštiny.
Jindřich
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OBRAZ NA PRODEJ
Ønsker å selge maleriet "Vila na Bateriìch" av Kunstneren
Karel Holan. (1893 - 1953 Praha)
Lysmål: 100 x 81,5 cm, olje på lerret.
Signert K. Holan.
Maleriet befinner seg i Bergen.
Ta kontakt på telefon: 971 28 798 eller på e-post:
oystein_haugen@hotmail.com
for mere info.
Nabízím prodej obrazu „Vila na Bateriích” malíře Karla
Hollana (1893 – 1953 Praha).
Rozměr: 100 x 81, 5 cm; malba na plátně.
Podepsán K. Holan.
Obraz se nachází v Bergenu.
Pro více informací volejte 971 28 798 nebo pište na e-mail
oystein_haugen@hotmail.com.
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