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č. 82, duben 2015
Vážení čtenáři
Již šest let jsem měla tu čest být ve výboru spolku
a poslední čtyři roky i mít možnost psát úvodní sloupec do časopisu Forum, ačkoliv nejsem žádný spisovatel, natož novinář. Ale i tak jsem po celou tu dobu
měla snahu napsat něco plnohodnotného, kvalitního a
zároveň i vtipného. A k tomu také připojit aktuální a
praktické věci.
Je dosti zvláštní vědět, že je něco naposledy. Vždy
se spíše hovoří o věcech, co jsou poprvé,
o premiérách, novotách a objevech. Věci, co končí,
vzbuzují tak trochu smutek, či rozpaky. Ale konec
nepříjemných věcí provází naopak radost a úleva,
nebo rovnou oslava. Každpádně si začínám myslet,
že čím je člověk starší, tím ten čas běží rychleji. Šest
let uteklo jako voda a v příštím časopise vás přivítá
již někdo jiný. Já tímto děkuji všem, kteří ať již
úvodník či ostatní články pravidelně čtou. Musím
příznat, že bylo výhodné moci čtenáře touto cestou
informovat o činnosti Česko-norského fora a o jeho
aktivitách. Takže časopis a jeho obsah zároveň vytváří takovým malý spolkový archiv.
Kus roku 2015 je za námi a vy jste již mělí možnost být například na pravidelných setkáních

nr. 82, april 2015
v Asyletu, na přednášce či společném fandění. Na
konec dubna je naplánovaná výroční schůze a poté
pravidelné aktivity jako dětský den, turnaj v Petuagu
a Mikulášská zábava. Krom toho také nové akce, jako
burza oblečení/věcí či soutěž lega. Musím zmínit, že
již brzo spustíme také nové webové stránky, které
jistě přispějí k rychlejší a efektivnější výměně iinformací.
Letošní Velikonoce jsme strávili v Čechách. Byla
to tentokrát návštěva krátká, ale příjemná. Doufám,
že se mi po návaratu opět podaří šokovat nějakého
Nora naším velikonočním zvykem – mrskáním ženského pohlaví. A to jen proto, abych ho pak vzápětí
mohla uklidnit vysvětlením této specifické tradice.
Jako vždy to dopadlo tak, že počasí bylo lepší
v Norsku. Nevím, zda se to stává jen nám, ale často
jsme zrovna tam, kde je hůř, zamračeněji, či deštivěji.
Naštěstí jsme si přisvojili ono pořekadlo o tom, že
počasí není špatné, kdežto oblečení ano. A od té doby, jsme relativně “v suchu.“
Přeji Vám plno příjemných chvil s naším časopisem i bez něj.
Edita Daulová
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Pozvánka na výroční členskou schůzi Česko-Norského Fóra
V pondělí 27. dubna 2015, 18-20 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14, Oslo
Program
1. Volba referenta a revisorů
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2014
3. Přehled spolkových financí v roce 2014
4. Došlé návrhy
5. Volba spolkového výboru, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2015
7. Návrh rozpočtu pro rok 2015
8. Případné
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím svoje návrhy volební komisi (Karel Janák: kaZita Požárová: zituska1974@email.cz, Miroslav Hletko, hletkom@gmail.com).

rel.janak@fhi.no,

Budeme podávat jednoduché občerstvení.
Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou
Edita Daulová

Invitasjon til årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum
Mandag den 27. april, kl. 18:00-20:00
Den Tsjekkiske Ambassade, Fritznersgt. 14, Oslo
Dagsorden
1. Valg på referent og revisorer
2. Årsberetning for året 2014
3. Regnskap for året 2014
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, formann og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2015
7. Budsjett for 2015
8. Eventuelt
I tilfelle De ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag (Karel Janak:
Zita Pozarova: zituska1974@email.cz, Miroslav Hletko, hletkom@gmail.com).

karel.janak@fhi.no,

Enkel servering. Hjertelig velkommen.
For Styret i TNF
Edita Daulova
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Miluše Juřičková přednášela o Leo Eitingerovi zaplněnému sálu na ambasádě ČR v Oslo.

Tématický večer o Leo Eitingerovi s doc. Miluší Juřičkovou
V úterý 10. února 2015 se konal v prostorách české ambasády tématický večer s přednáškou doc. Miluše Juřičkové „Leo Eitinger a otázka migrace. Poznámky k životu a vybraným dílům“. Přednášky se
zúčastnilo 23 hostů, z toho 22 Čechů a 1 Norka. Doc.
Miluše Juřičková vede nordistiku na Masarykově
univerzitě v Brně a přednášku pro nás zařadila do
svého dvoutýdenního badatelského pobytu v Oslo.

Jedním z témat, které ho tady v Norsku přirozeně
provázelo, bylo postavení cizince v nové zemi. Jeho
mateřštinou byla němčina, takže se rychle a dobře
naučil norsky, byl zde přijat jako odborník, přesto se
ze začátku v nové zemi cítil jako dítě. Dítě, které se
musí učit a přizpůsobit nejen jazyku, ale také způsobu
mluvení, gestům a jiné nonverbální komunikaci. Ačkoli se Eitinger pohyboval v norském prostředí a na
zdejší komunikaci si zvykl, nikdy tu nebyl úplně doma.

Na úvod přednášky doc. Juřičková představila
osobnost, osud a dílo Lea Eitingera v historickém
kontextu. Leo Eitinger, narozen v roce 1912
v Lomnici u Tišnova a absolvent lékařské fakulty
v Brně, byl jeden z mnoha československých Židů,
kteří se za II. světové války dostali díky Nansenově
nadaci do Norska. V Norsku se osudy uprchlíků nenávratně rozešly, Leo Eitinger sice získal povolení
k vykonávání lékařské praxe, nicméně byl vzápětí
deportován do Osvětimi. Ze 762 Židů deportovaných
z Norska do německých koncentračních táborů přežilo pouhých 23 a Leo Eitinger byl jedním z nich. Po
návratu do Norska se zaměřil na studium důsledků
agrese na oběť, založil obor viktimologie a vedl Psychiatrickou kliniku na Univerzitě v Oslo. Bádal, publikoval, vystupoval v televizi, pracoval až do své
smrti v roce 1996.

A právě otázce migrace, přizpůsobení se v cizině a
proměně pojetí pojmu „domov“ jsme se věnovali
v navazující diskuzi, kdy doc. Juřičková vyzvala přítomné hosty, aby pověděli, jaké to je být Čechem
v Norsku, jaké to bylo po příjezdu a jaké je to teď.
Mezi přítomnými byli jak emigranti, kteří tu již žijí
desetiletí, tak mladí lidé, kteří jsou tu zatím krátce.
Díky jejich otevřenosti jsme mohli slyšet různé zkušenosti a dojmy. Jak přednáška, tak diskuse byly velice obohacující a účastníci se vyslovili pro pokračování. Za česko-norské forum děkujeme přednášející i
účastníkům za zajímavý večer a české ambasádě za
ochotné propůjčení prostor.
Lenka Sommerseth
Foto: pd

3

Rozhovor s doc. Miluší Juřičkovou
O studiu norštiny i badatelských zájmech učitele
nás to naráží na ty hranice, že to je dobré tak pro první ročník.

Při příležitosti přednášky v Oslo jsme také požádali doc. Juřičkovou o poskytnutí rozhovoru do Věstníku, abychom se i my dozvěděli více o realitě i
snech brněnské nordistky. Zde je přepis rozhovoru:

Jaký je největší rozdíl vyučovat norštinu dnes a
v době, kdy jste začala působit na MU? Kdy to
bylo?

Působíte jako vysokoškolský pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, kde vedete nordistiku.
Kolik máte v současné době studentů norštiny? Co
je nejčastější motivací studentů v České republice,
že se rozhodnou studovat nordistiku?

Bylo to v roce 1988 a největší rozdíl byl opravdu
v tom, že studenti nemohli tehdy jezdit do Norska,
dneska mohou jezdit. Někteří toho dnes využívají
přebohatě, jedou na třetí, čtvrté stipendium a já jim
nemohu říct „už jste byli na dost stipendiích, ostatní
ještě nebyli“. Já na to nemám vliv. Dnes je dovoleno
absolvovat Erasmus studium a stáž na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské, takže studenti už skoro
vůbec nemusí být v Brně. A k tomu přistupují možnosti internetu, např. digitalizované zdroje z norských
knihoven.

V současnosti máme 17 studentů, z nichž polovina
jsou Češi a polovina jsou Slováci, z různých krajů
České republiky a různých krajů Slovenska. Motivace
těch studentů je, myslím, docela těžko vystopovatelná, alespoň mně se s tím svěřují čím dál méně. Vidím
na nich, že například číst je pro ně docela „mimo
hlavní zájem“. Učím veškeré spektrum předmětů, co
se musí učit na filologickém oboru na vysoké škole a
literatura je pro mne prvotní a právě tam to bohužel
skřípe.

Dříve tedy studenti nemohli vycestovat do Norska. Řekla byste, že díky tomu byl jejich zájem
o norštinu intenzivnější?

Hlavním posláním toho oboru nebo i univerzity
vůbec je, aby mladí lidi našli cestu sami k sobě. Mým
největším profesním či životním heslem je „nestát
v cestě mezi studentem a jeho vlastním životním cílem“, pokud si tedy nějaký najde. O to asi nejvíc jde,
ale když máte co do činění s lidmi, kteří nevědí, co
chtějí dělat v životě, tak je to problém. Problém je
třeba i v tom, že už nemůžeme dělat tradiční překladatelské semináře, právě proto, že polovina ze studentů je slovenského původu.

Svým způsobem ano, protože norština byla, a
myslím, že i doposud je, taková elitní záležitost. Je
jen omezený počet studentů, kteří u nás mohou studovat. Já jako učitelka jsem byla vždycky rozmazlená
tím, že jsem měla co do činění jen s těmi nejlepšími a
nejmotivovanějšími, těmi, kteří skutečně „hořeli“ pro
norskou kulturu, norskou literaturu a společnost. Teď
máme taky šikovné studenty, ale takový zájem již
zdaleka není pravidlem.
Řadu let jste se věnovala osobnosti a dílu norské spisovatelky Sigrid Undsetové, tento zájem
vyústil v roce 2011 ve Vaší habilitační práci „Dva
horizonty. Sigrid Undsetová a česká recepce“. Co
bylo to pouto, že jste se práci Undsetové tolik let
věnovala? Jaká byla recepce díla SU u nás? Byly
všechny knihy přijaty příznivě nebo měly některé
náročnější osud?

Znamená to, že studenti ze Slovenska studují
v Brně, že na Slovensku není norština na VŠ?
Ano, je to tak a vždycky to tak bylo. Norsko sice
má zájem o to, aby se tam norština otevřela, protože
mají na Slovensku ambasádu, ale přesto se tam akreditace oboru nerealizovala, podmínky k jejímu splnění jsou velice náročné.

To jsou zajímavé otázky, protože mne provází
velmi dlouho. Co se týče toho osobního zájmu, tak je
to s Undsetovou jako se všemi kulturními osobnostmi
nebo spisovateli: čím více se do nich člověk „noří“,
tím více je fascinován a tím více zjišťuje, že to jejich
poselství se zdaleka neomezuje jenom na jejich dobu.
Např. u Undsetové je to její v Norsku ještě stále málo
známý americký pobyt, poválečné období a nebýt
Liv Bliksrud, tak by toto období nebylo vůbec známé.
Je to teprve otázka posledních 15 let, že se norští
badatelé dostali k materiálům o druhé světové válce, a
že je zpracovávají. Některá fakta jsou naprosto fascinující. Undsetová byla například špión pro Norsko
v době válečného stavu – zpracovávala mapu nejdů-

Jakým způsobem norštinu vyučujete? Co je
Váš nejosvědčenější způsob výuky jazyka?
Myslím si, že když někdo studuje norštinu v Brně
nebo v Čechách, tak to nejde tzv. přímou nebo komunikativní metodou, to není cesta. Všichni, kteří studují na VŠ, musí mít nějakou průpravu gramatickou,
musí mít především gramatickou představu o češtině,
což už dnes bohužel není samozřejmé, a teprve prostřednictvím racionálního postupu se může vyvinout
zvládnutí jazyka. Proto je pro nás těžké používat
učebnice, které jsou úžasné pro komunikativní způsob výuky v Norsku nebo v jiných zemích, ale pro
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ležitějších staveb a kulturních památek pro situaci,
kdyby americké letectvo muselo bombardovat Norsko při osvobozování, tak aby věděli, do čeho bomby
nepouštět (např. stavkirker). Undsetová to psala
všechno zpaměti, neměla tam na to nějaké materiály,
pouze využívala své fenomenální paměti.

bude stát. Tilbake til fremtiden tedy Undsetová
v norštině nikdy do ruky nedostala, protože Aschehoug knihu zavřel ve skladu a na veřejnost se kniha
dostala teprve několik měsíců po její smrti v roce
1949. Zajímavé ještě je, že v roce 2006 kniha vyšla
rusky, čímž se otevřel prostor pro novou diskuzi.

Jiná oblast se týká Židů. Začínám mít takové podezření, jestli Undsetová nebyla velmi dobře informována a možná měla prsty v té úžasné záchraně
dánských Židů, kteří byli zachráněni tím, že je rybářské čluny převezli do neutrálního Švédska. Undsetová byla v korespondenci s lidmi, kteří žili v Dánsku, a
skutečně se s obyvateli židovského původu dlouhodobě stýkala, jak v Norsku, Dánsku, tak i v Americe.
Vůbec okruh jejích kontaktů byl fascinující.

Čím se zabýváte v současnosti? Co je účelem
Vašeho nynějšího pobytu v Norsku?
Já pokračuji v hledání souvislostí a kontextů
s československými uprchlíky, kteří se dostali do
Norska v roce 1939 prostřednictvím Nansenovy nadace. Na prvním místě mezi nimi je Leo Eitinger, ale
jsou tu i další osobnosti a jsou tu i děti. Téma dětí
zpracovala ve své vynikající magisterské práci Eva
Dohnálková a dále je to práce žurnalistky Judity Matyášové, která se zaměřuje na osudy dětí ve Švédsku a
v Dánsku. Myslím, že to není náhodou, že se teď, tak
dlouho po válce k tomu vracíme, i když nám čas již
utíká.

Co se týče recepce díla Sigrid Undsetové, myslím,
že dost kopíruje dějiny Československa a dějiny České republiky. v okamžiku, kdy Československo jako
mladý stát ve dvacátých letech hledalo svou kulturní
identitu, tak se zajímalo o díla předchozích generací,
takže působení Bjørnsona a i dalších autorů, bylo
velice silné, a proto měla i Undsetová naprosto otevřené, volné pole působnosti. Její první knížka česky
vyšla několik týdnů poté, co dostala Nobelovu cenu
v roce 1928. Pak nastalo desetiletí naprosto unikátní
recepce, ta byla posléze přerušena válkou, a pak opět
v letech 1945-1948 nastalo příznivé období, ale tam
už byla více vnímána jako katolická spisovatelka,
zatímco v třicátých letech to byly spíše dějiny, Norsko jako takové, které české čtenáře zajímalo. V roce
1948 pak bylo vše utnuto. Mimochodem moji norští
přátelé mne naučili, že ta nejzajímavější díla Undsetové nestojí na předních stránkách lexikonů, jako
např. „Olav Audunssøn“, kterého v té habilitaci nejvíce zpracovávám.

Jakým způsobem jste se k osudu Židů dostala?
Bylo to při konání konference o Eitingerovi?
To byl takový začátek, při té příležitosti jsem přeložila jeho životopis do češtiny, což byla velice zajímavá a náročná práce a od té doby mne to téma provází dál. Zajímají mne osudy jednotlivých uprchlíků,
ale také ta úžasná kultura Střední Evropy, odkud přišli, a která se např. u Lea Eitingera tak zajímavě spojila s kulturou a realitou norskou.
Pracujete v této souvislosti na nějaké nové publikaci, píšete o tom nějaký článek?
Ano, pracuji na článku o tom, jaký byl Leo Eitinger spisovatel, nikoli v oblasti odborné, ale esejistické. Dále mne zajímá téma migrace, o kterém Eitinger
také psal a především, které sám prožil. Mne na tom
nejvíce zajímá, jakým způsobem o tom Eitinger psal.
O tématu migrace jsme mluvili na úterní přednášce a
bylo velice zajímavé, jak se posluchači, kteří se přestěhovali z Česka do Norska, otevřeli a vyprávěli, jak
se jejich vnímání a mentalita na rozhraní dvou kultur
obohacuje a proměňuje.

Jinak náročný osud měla kniha „Tilbake til fremtiden“ (Zpátky k budoucnosti), která vlastně nebyla
přeložena do češtiny. Pro Nory je to stále neznámá
knížka, byť pro Undsetovou tolik znamenala. Vyšla
tajně v mnoha zemích: na Islandu, v Turecku, ve
Švýcarsku, v odbojovém nakladatelství Dánsku atd.
Když ji nakladatelství Aschehoug připravil k vydání
v Norsku v roce 1945, vstoupila do toho sovětská
ambasáda a řekla, že v případě, že Norsko vydá tuto
knihu, která napadá přímo či nepřímo sovětský systém, bude to považováno za nepřátelský akt a zařídí
se podle toho. Norská literatura v roce 1945 stála na
rozcestí,
spisovatelé
se
vraceli
z ciziny,
z koncentračních táborů, ale vývoj nemohl pokračovat tam, kde se zastavil před válkou. Norsko se brzy
muselo rozhodnout, na které straně ve studené válce

Děkujeme za rozhovor,
Lenka Sommerseth
Pozn. Článek o konferenci ke 100.výročí narození
Lea Eitingera jsme otiskli v našem časopise č .76,
březen 2013.
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České děti v Oslu měly vzácnou návštěvu
Více informací o projektu najdete na:

Začátkem února přiletěl za dětmi do Osla kašpárek
Pimprle. Pochází z Plzně a rozhodl se procestovat
celý svět. Protože mluví pouze česky, navštěvuje děti
v českých školách a spolu s nimi poznává nová místa.
Děti z kroužků češtiny v Oslu ho mezi sebou velice
pěkně přivítaly a vyprávěly mu o zajímavostech Norska. Spolu s ním pak vytvořily obrázkového průvodce
Oslem pro děti.

http://csbh.cz/novinky/nove-pozdravy-kasparkapimprlete-z-cest
http://on.fb.me/1BX1NpT
Bára a Zuzka

Kašpárek před odletem napsal všem českým dětem ve světě dopis, ve kterém popisuje, jak se mu tu
líbilo. Posuďte sami.

Milé děti, zdravím vás z Osla, hlavního města Norska!
Ale raději seběhnu z Holmenkollenu a svezu se
metrem dolů do centra, abych si město prohlédl pěkně zblízka. Kromě královského paláce tu mají i starý
královský hrad Akershus, vlastně pevnost, která
v dávných dobách chránila město před útoky nepřátel.
Má vysoké hradby a mnoho starodávných děl. Hned
vedle pevnosti stojí radnice se zvonkohrou, ta hraje
každou hodinu pěkné písničky. Před radnicí je přístav, kde kotví nádherné starodávné plachetnice i
moderní motorové lodě a kousek dál i obrovské lodě
směřující do Dánska či Německa. Za jednou takovou
obrovskou lodí vykukuje bílá daleko zářící budova
opery, je celá z bílého mramoru a skla a trochu připomíná ledovec vystupující z moře. Tak mi z toho
chození po městě vyhládlo, že bych si dal něco na

Přiletěl jsem z Helsinek, kde byla veliká zima. Tady v Oslu je také velká zima a děti toho umí náležitě
využít. Sáňkují, bobují, lyžují na běžkách i na sjezdovkách a bruslí, a to dokonce uprostřed města na
zamrzlé fontáně, kousíček od královského paláce.
Město Oslo je moc krásné, leží u moře, kde se dá
v létě koupat, a přitom má i vysoké kopce, kde se
lyžuje a kde je i slavný skokanský můstek Holmenkollen. Páni, to je výška! Ze skokanského můstku je
vidět široko daleko na nádherné lesy s rašeliništi a
horskými jezírky. Děti sem chodí na túry s rodiči
velice často, je to zvyk užít si přírody a čerstvého
vzduchu každý víkend. Když se podívám na druhou
stranu dolů k moři, mám město jako na dlani.
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posilnění. Prý tady vyrábějí dobrou čokoládu Freia.
Jé, tady je obchod plný čokolády, tak tu bych moc rád
ochutnal!

měkká, plná jahod a smetany a nahoře je pokrytá
marcipánem, mňam! Děti mají rády také zmrzlinu a
hodně jí ryby, hlavně lososa a tresku. Také jsem se
dozvěděl, že na norský státní svátek 17. května tu
všichni chodí oblečeni v národním kroji, a že tu často
nosí vlněné svetry, protože je hodně zahřejí. Děti mi
ještě vyprávěly o malíři Edvardu Munchovi a jeho
obrazech, o muzeu dětských kreseb a o všech možných sochách, kterých je v Oslu opravdu hodně. Nakonec mě pozvaly na karneval. Jé, to bylo zajímavých
masek, dokonce i dospělí se předvedli v pěkných
maskách. No, a to bylo bohužel mé poslední setkání
s dětmi v Norsku. Pak už jsem si jen zabalil kufr a
hurá dál na Island.
Ahoj!
Váš kašpárek Pimprle

Děti mě pozvaly, abych se podíval, jak si hrají
v české školce, a jak se ty větší učí češtinu. Našel
jsem je všechny v jedné mateřské školce. Děti mne
seznámily s novým kamarádem, norským trolem.
Vypadá sice strašidelně, ale je na mě hodný, spolu
s dětmi mi vypráví mnoho zajímavostí o Norsku.
Třeba to, že Norové byli odjakživa výborní námořníci. Už ve středověku uměli zdejší obyvatelé vikingové stavět vynikající lodě, na kterých dobývali svět.
O mnoho století později se Norové jako první dostali
na jižní pól naší planety. Loď, kterou tam dopluli, si
můžete prozkoumat ve zdejším muzeu Fram.
v novější době se zase norský vědec a cestovatel Thor
Heyerdahl vydal na obyčejném voru přes Tichý oceán. Teď už také vím, že dětem v Norsku chutná kromě čokolády i vynikající buchta bløtkake, je hodně

P. S.: Zkuste najít všechna místa a zajímavosti,
o kterých se Pimprle dověděl, na kolážích dětí.
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Otevřená diskuze
Redakci našeho časopisu přislo několik článků,
které mají společné téma. Popisují zkušenosti
s příjezdem do Norska a všímají si rozdílů v čem je
místní společnost z pohledu pisatelů jiná než ta česká
nebo slovenská.

Jaké máte vy zkušenosti s přijetím do norské společnosti?
Měli jste vy nebo vaše děti štěstí na školu, učitele?
Vidíte, vše co autoři popisují, také jako pozitivní
nebo to ma své skryté nástrahy?

Inspirovalo nás to k zavedení rubriky „Otevřená
diskuze“ a dva příspěvky k tomuto tématu naleznete
na následujících stranách.

Vaše příspěvky do této diskuze prosím zasílejte na
libusjanak@hotmail.com
redakce

Rádi bychom se i vás, našich čtenářů, zeptali:

Decko počas štúdia? Zbláznila si sa?! Celý život spackaný...
V Nórsku je podpora mladých rodín na úpne inej
úrovni. Obe naše deti sa narodili počas toho, ako sme
obaja študovali. Prvé, nie úplne plánovane, druhé,
veľmi presne prepočítané mimo skúškového obdobia.
Študovať s dieťaťom v Nórsku vôbec nie je problém:
škola, vyučujúci, ešte aj Lånekassen majú pochopenie
pre takýchto „neštandardných študentov“. Väčšina
univerzít a vysokých škôl má vlastné škôlky pre študentov s deťmi. Už len taká maličkosť, ako prebaľovacie pulty na toaletách, vie študentovi
s dieťaťom podstatne uľahčiť život. Pri prvom dieťati
som nemala nárok na materskú, a tak som si malého
buď nosila so sebou do školy, alebo ho strážil otecko
ak zrovna nemal vyučovanie, alebo babysitterka na tú
hodinu-dve denne, keď už maľúch trošku podrástol.
Počas písomných skúšok som mala k dispozícii
o jednu hodinu viac času ako ostatní, aby som mohla
kojiť. Otecko v dohovorený čas prišiel aj s drobcom
do školy, ja som nakojila, a potom pokračovala
v písaní skúšky. Na ústnej som mala drobca opäť so
sebou a nikto sa nad tým nepozastavil.
Druhé dieťa sme si naplánovali precízne tak, aby
sa narodilo až po skúškovom období, ale čo čert nechcel, najhoršia tehotenská nevoľnosť sa dostavila
akurát počas písania semestrálnej práce. Ťažko písať
prácu, na ktorú má človek len dva týždne, ak pár hodín denne strávi v intímnom rozhovore so záchodovou misou... Opäť žiaden problém, stačí potvrdenie
od lekára a skúška je o dva dni predĺžená, aby som
mohla dohnať hodiny strávené tehotnením. Keď prišiel náš druhý poklad na svet, rozhodla som sa zobrať
si „materskú“ zo štúdia a jeden semester som bola iba
doma s dieťaťom, pričom mi naďalej plynulo štipendium, ako keby som študovala. Posledný rok magisterského štúdia som teda dokončila už ako dvojnásobná matka. Žiaden pokazený život, iba efektívne
využitý čas v

Takto nejako (nahlas, či v duchu) reagovala značná časť rodiny a známych keď sa dozvedeli, že sa
naša rodina rozrastie trochu skôr, ako bolo pôvodne
v pláne. A keby sme žili na Slovensku, tak by to,
bohužial, bola oprávnená obava. Osobne vnímam
obrovský rozdiel medzi Nórskom a Slovenskom (či
Českom) v tom, ako sa spoločnosť stavia k založeniu
rodiny. Na Slovensku sa tak nejako predpokladá, že
mladí ľudia najskôr doštudujú, usadia sa, vybudujú si
nejaké finančné zázemie a až potom založia rodinu.
Komu sa náhodou poradí založiť rodinu skôr, ako
prebehnú tie prípravné fázy, je nezodpovedný a je to
jeho problém. Buď pomôže rodina, alebo sa mladí
rodičia musia vzdať mnohých plánov.

Lenka
Ilustrační foto: sheknows.com
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Z ČR do Norska s rodinou
ko lépe se poznají a i úplní nováčci mají šanci se blíže seznámit s dětmi mimo školu.

Ráda bych napsala něco málo postřehů z našeho
přechodu z ČR do Norska. Nebylo to z ničeho nic,
v Norsku máme dobré přátele, navštěvovali jsme se
poslední čtyři roky čím dál intenzivněji, až jsme se
poměrně překvapivě dočkali oficiálního pozvání od
přátel i od komune na přistěhování.

Právě model začleňování je v Norsku výborný.
Děti jsou vedeny k tomu, že každý je v něčem dobrý,
že je důležité být přátelé a pomáhat si. Dávají tady
velkou váhu prevenci šikany (která tady bezesporu je,
stejně jako v ČR). A to velmi důsledně. Děti od první
hodiny v první třídě jsou učeny tomu, co je a co není
přípustné a že musí umět říci šikaně ne. Na všech
videích, prospektech, materiálech pro děti i rodiče
jsou děti různých ras i postižení, není tedy pro ně
divné, že ve třídě s nimi je nevidomé dítě, či dítě
s down syndromem. Nikoho ani nenapadne se tomu
podivovat. Tím, že jsou odmalička vedení k tomu, že
všichni jsou kamarádi a nikdy nevíme, kdy budeme
toho druhého potřebovat, že je potřeba si pomáhat. To
vše vedlo i k rychlé integraci našich dětí do kolektivu.
Z této prevence šikany, či vyčlenění někoho
z kolektivu, plyne mimo jiné i ten velice příjemný
zvyk - zvát na oslavu narozenin všechny spolužáky.
A ano, i nám rodičům bylo promlouváno do duše, že
jsme to právě my, kdo rozhoduje o tom, s kým se
naše dítě vídat bude a s kým ne. A ruku na srdce, je to
tak. My rozhodujeme, kdo příjde na návštěvu či na
přespání, jsme to my, kdo může tímto výběrem některé dítě separovat. Takže ano, je to tak. Všichni by
měli být kamarádi a navzájem si pomáhat. Zpívají
o tom písničky, skládají o tom básničky, mají spoustu
programů na podporu spolupráce a kamarádství mezi
různými ročníky. Programy jako skole-venner – školní kamarád, kdy 2 děti ze šestých tříd jsou vždy školními kamarády jednoho z prvňáčků. Mají společné
projekty, hrátky. A takových věcí se tady pořádá
spousta. Moc se mi líbí práce učitelů, kteří dokáží
vyzdvihnout kvality každého jednoho žáka. Ten je
výborný běžkař, tahle krásně zpívá a téhle jde nejlíp
matematika. Nikdo nemá pocit, že je nej a nikdo nemá pocit, že je ten nejhorší. Nádhera. Jak to potom
vyzní v kontrastu, když v ČR kamarádky syn říká –
mami, já vím, že jsem debil, všichni mi to říkají.
V Norsku by z toho debila byl ten, co nejlíp hraje
hokej.

Měla jsem obrovské obavy, jak vše zvládnout,
přeci jen máme dvě děti a zajistit školy, sfo, lékaře a
vše co je potřeba… to přeci nemůžeme zvládnout?!
Norština sotva A1… mno ? Ale vše ze mě spadlo
hned po prvním písemném kontaktu se školou. Takovou vstřícnost a otevřenost jsem nečekala. Obratem
navrhli, jak děti integrovat, jak nám pomoci a to
vlastně úplně se vším. Neuvěřitelná ochota a profesionalita. Už během měsíce následovala schůzka se
školou, učiteli a dalšími zainteresovanými jedinci.
Cítila jsem, že sem patříme, že se nemusím bát. Máme tady své místo. Pamatuji si to jako dnes, za oknem
svítilo slunce, na horách byl ještě sníh, pamatuji si
obrazy na stěnách i vůni horké kávy a všechny ty lidi
kolem, kteří z mé vystrašené maličkosti sundali to
břemeno strachu.
Jak vlastně proběhla integrace našich dětí?
Obě děti byly velmi rychle začleněny do kolektivu. Dcera nastoupila do školy v květnu (každý víme,
že tou dobou vlastně školní rok končí..), šlo o třídu
4.B, stejně jako ji měla v ČR. První den dcera slzela
dojetím, děti jí nakreslily spoustu obrázků na uvítanou. Bylo vidět, že třída se dlouho připravovala na
příchod nové žákyně. Holky jí tam psaly – vítej, jsme
tvoje kamarádky, budu tvá nejlepší kamarádka a podobně. Učitelka s dětmi domluvila pro dceru program, kdy každý den ji jedno z děvčat vzalo do nějaké své vlastní volnočasové aktivity a tu jí ukázalo.
Prostě, aby si mohla vybrat, co ji baví, co by se jí
líbilo. Takže s nimi nyní chodí zpívat do sboru, hrát
fotbal, navštěvuje programy červeného kříže, výlety
s místním dětským turistickým oddílem… atd. Co se
týče školy, tak každý den měla ve škole svou vlastní
lekci norštiny (zatímco ostatní děti měly např. sloh).
Zbytek výuky měla různé speciální úkoly a program,
aby se nenudila, než začne jazyku rozumět.

Další příjemná věc na škole je, že o velké přestávce – ca 45 minut, se zamkne škola a všechny děti
společně jsou na školním hřišti. Hrají společně fotbal,
vybíjenou, schovku nebo jezdí na kole, často si mezi
sebou hrají různé ročníky, což vede k tomu, že děti
znají nejen své vrstevníky. A tak naše děti zdraví jiné
děti, a to starší i mladší. Samozřejmě na hřišti je dozor. Tahle velká přestávka je jakýmsi způsobem, jak
se děti mohou vzájemně lépe poznat a skamarádit.
Pobyt na vzduchu jim také určitě prospívá. A to jistě i
učitelům, kteří mají dost času nabrat energii do dalších hodin.

Pak je tady ten zvláštní zvyk, zvát na narozeninovou oslavu celou třídu (nebo jen hochy či děvčata).
Třídy jsou tu malé, tak to rodinu nezruinuje; program
nemusí být náročný. Dort, párek v rohlíku a popcorn,
pro mladší děti soutěže a pro ty větší stačí zavřít za
nimi dveře a moc jim do toho nemluvit. Hned během
prvních dvou týdnů zde, dcera dostala pozvánku na 2
narozeninové párty, což jí ještě víc pomohlo začlenit
se do kolektivu. Tím, že se všichni zvou všude, dale-
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Ve škole se neznámkuje (1-8 třída), učitelé jsou
oslovováni jménem. Většinou se o všem hodně diskutuje, klade se důraz na mluvený projev, četbu, tvořivost. Neexistuje zde typický český dril ani autoritativní přístup. Přesto děti ve třídách sedí, píší a čtou a
rozhodně zde nevládne chaos. Naopak, ta nízká hladina stresu, menší množství úkolů, podpora sportu a
volnočasových aktivit, vede k lepšímu rozvoji dětí.
Minimálně našim dětem to prospělo moc. Takový ten
stress, při kterém dcera mívala tik v oku (např. když
v se v ČR musela zpaměti učit pohádku o červené
řepě) je pryč a i syn (typický lenoch) si prostě školu
užívá. Říká se tady, že dítě má právo být dítě. Tedy
myšleno, užít si dětství (ne jako v CR jej prosedět nad
hromadou úkolů, ty se zde např. na víkend nedávají
vůbec). Tady mám velké srovnání se školstvím v ČR.
Při návštěvách spolužáků mám jako doporovod možnost si popovídat s rodiči. Absurdní množství látky
v českých školách, úloh, úkoly mají často vysloveně
hloupé zadání. Často úkoly řeší rodiče, mnohdy i
týmově. Mluvím např. o matematice či velmi často
angličtině. Vzpomínám, kolikrát jsme seděli
s ostatními rodiči a nechápali, co vlastně máme s tím
úkolem dělat a už vůbec jsme nechápali, jak někdo
může dát takový úkol dětem ve škole. Hodiny a hodiny sedí maminky/tatínci s dětmi nad úkoly, tedy
s těmi dětmi, které nejsou dost nadané, aby to zvládly
samostatně. Ale těch, se kterými musí rodiče v CR
denně strávit hodinu, dvě nad úkoly, těch je spousta.
A přitom – kvůli čemu? Krasopis? Z toho mám trauma já sama z dětství, a dnes to není o nic lepší. Písanky a krasopis. Tolik zbytečnosti. v Norsku se učí
písmo ala Commenius, tedy jen tiskací. Jemnou motoriku děti trénují při modelování, stříhání, kreslení a
jiných činnostech, které je baví. Stejně budou zbytek
života psát na PC, ne? Víte kolik volného času na
hraní a běhání po venku mají děti, které nemusí denně
sedět nad písankou? Spousty. Totéž platí
o nesmyslném učení látky zpaměti, anglických slovíček včetně správné výslovnosti. Až tady jsem si uvědomila, kolik zbytečností se děti v ČR učí, a jak brzy.
Děti tady ve školách jsou šťastné, mají spoustu aktivit, výletů, tvořivého učení, rozhovorů… styl téměř
až montessori. Rodiče nemusí denně sedět s dětmi a
společně se nervovat nad zbytečnými úkoly. A
v závěru? No můžete tvrdit, že jejich znalosti pak
budou nedostatečné. Nemáte pravdu, jsem ve styku se
studenty vidaregoende skole, kteří k nám chodí na
praxi, jsem ve styku s lidmi se sš nebo i vš a většinou
mají nebývale dobrou úroveň. Z inženýrů v naší firmě, jsem si doslova sedla na zadek. Takže ono to
s tím školským systémem zase tak zlé nebude, pokud
jsou jeho produktem takoví lidé, jaké potkávám u nás
v továrně. Mno ano, dnešní mládež nestojí za nic, jak
v ČR, tak i tady, prostě jsou jiní. Ale ty školy tady,
jsou prostě pro děti lepší.

Fajn jsou i třídní schůzky, jsou 4x za rok, dvě rodičovské a dvě jsou čistě soukromé setkání učitelky,
žáka a obou rodičů, kde mají ca hodinu na prodiskutování situace a všeho, co je potřeba. Rodiče si čas
schůzky mohou vybrat z nabídky. Na třídních schůzkách bývá kafe, čaj, nějaké ty koláče. Taková pohoda.
Další zajímavostí je, že zde může dítě, chodit do
sboru, i když mu zpěv moc nejde, ale když ho to baví.
Nikdo mu neřekne – ty na to nemáš. Totéž sport. Tak
se stalo, že naše dvě pohybově nenadané děti chodí
do fotbalu. V ČR by to bylo naprosto vyloučené, tady
– když chtějí a baví je to, proč ne? Nečeká se od nich,
že budou nej. Prostě je to přeci zábava!
No a nyní přejděme k druhému dítku, tedy synovi.
Náš syn je jiný. Diagnózou je disparxie, silná krátkozrakost, ADHD…mno prostě - má integraci. Mělo by
ji i v ČR. I v ČR by měl asistenta. Rozdíl mezi ČR a
NO však vidím v tom, že v ČR byl problém najít
dobré odborníky. Většinou bylo potřeba jich několik
vystřídat. Možná víte mnozí, jak těžké je najít jen
dobrého logopeda. My museli najít logopeda, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, psychologa, očního
lékaře, neurologopeda.. atd. Tady? Musím říct, že
vysoká úroveň všech odborných pracovníků mne
velmi mile překvapila. Všichni znali synovu diagnózu
i jeho potřeby perfektně, znali všechny metody, které
jsme doposud používali (ač třebas najít fyzioterapeuta, který cvičí Bobath koncept bylo na Moravě dost
problém, zde se to jeví jako běžná metoda). A tak se
o syna nyní stará tým 10-ti lidí. Tedy o jeho integraci.
Cvičit chodíme k prima fyzioterapeutovi, logopedka
chodí za synem přímo do třídy, stejně jako ergoterapeutka a spec. pedagožka. Cca 4x do roka máme
schůzku se školní zdrav. sestrou, kdy si povídáme
o tom, co by šlo ještě zlepšit, jak mu pomoci. Pomohla nám zajistit skvělou oční lékařku a také domluvit
rodinného lékaře (protože naše jazykové schopnosti
ještě nebyly tak dobré a v systému jsme se dobře
nevyznali). Pak je tady třídní učitelka (spec pedagog),
asistentka (spec pedagog) a pak ještě učitelka, která
s ním má denně hodinu norštiny. Ten systém, co tady
je, ta péče o děti, je k neuvěření. A tak se různě setkávám s každým z nich, někdy se sejdeme třebas jen
4 a řešíme, jak mu ještě více pomoci. Aktuálně se řeší
nová židle, aby se mu lépe sedělo a rehabilitační polštářek na sezení. Má své samostatné knihy, abychom
jim jako rodiče rozuměli. Protože norské čítanky nám
prostě nedávaly smysl. Neuvěřitelný systém. Ještě
pořád mám pocit, že jsme asi na Marsu. Nevím jak to
vysvětlit, ale prvně v životě si připadám, že mít nenormální dítě, je normální. Že tím nikoho neobtěžujeme, že to není problém. Přijímají ho s takovým
respektem a samozřejmostí, jakou jsem v ČR nezažila. Tady je součástí kolektivu, děti i učitelé ho mají
rádi. Ta samozřejmost je asi to, co je nejvíc zarážející. Je tu třebas ve škole kluk, skoro nevidí, tak kvůli
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němu natřeli všechny rohy na žlutočerno a všechny
děti ví, že tohle je ten chlapeček a všichni mu pomáhají. Kolikrát se i hádají, kdo mu pomůže. Vedle ve
třídě je holčička s down syndromem. To nevadí, že se
svojí třídou zvládá jen výtvarku, zpěv a výlety. Je
členem té třídy, zbytek se odehrává individuálně.
Neuvěřitelné, když člověk příjde z ČR, kde sám prezident hlásá, že by se postižení neměli integrovat.
Jsem vděčná za to, že jsem mohla norský systém zažít
a že mé děti v něm mohou žít.

měly ekzémy po všech těch haribo a podobných gumových kyselých sladkostech. Bylo tak těžké vysvětlovat, že naše děti si opravdu nevezmou, nebo že jim
to ve školce nesmí dávat. Totéž sladké šťávy a rozpustné čaje. Jak vychované jsou norské děti, dokreslí
můj zážitek. Když jsem zde byla ca 4 roky zpět na
návštěvě a kamarádce vnoučkovi nabídla českou čokoládu – vzal si ji, poděkoval, ale že teď si nevezme.
Poklepal si nehtem na zuby, že to škodí. No a tak
naše děti místo sladkých tatranek či musli tyčinek
nosí do školy jahody/maliny/borůvky. Stejně tak, kde
je nějaká dětská oslava, je na místě nachystat ovoce i
sladkosti, ovšem první vždy zmizí ovoce. Raději sáhnou po jahodě, než po nějakém želé. No musím říct,
máme v ČR co dohánět, co se týká prevence obezity a
zubního kazu. Ale zas taková zmrzlina? v létě dennodenně všichni a všude. Stejně tak všichni furt pečou
nějaké dortíky nebo sladké bulky a konzumují je, to
zas jo. Jen prostě do školy na svačinu se dbá o to, aby
byla zdravá. Aby tam bylo ovoce a zelenina, jogurty.
Podporují zdravou stravu. Jsem moc ráda a neberu to
jako něco, co by mě omezovalo, právě naopak!

V této zemi se děti netrestají fyzicky, ani se na ně
nekřičí. Již ca 10 let let jsem v ČR bojovala za to, aby
rodiče přestali děti fyzicky trestat. Kdo nám dal to
právo, vztáhnout na dítě ruku? O této problematice
však v ČR nelze diskutovat ani nyní. Celá ČR, až na
pár výjimek ví, že jedna výchovná je lepší než deset
minut vysvětlování. Že oni byli v mládí biti a jen jim
to prospělo. S takovouto společností pak můžete jen
stěží diskutovat o tom, zda je norská výchova správná
či ne. Ale v této zemi je to prostě naopak. Děti se
netrestají, naopak se zde praktikuje udávání hranic,
dle hesla respektovat a být respektován. Děti nejsou
o nic rozmazlenější než ty české, jen výchova formou
odměn, restrikcí, formou nápodoby atd. je zde běžná.
v tomto ohledu se mi Norsko moc líbí. Ještě dlouho
bude trvat, než česká společnost dospěje alespoň do
bodu, že rodiče neužívající fyz. tresty přestanou být
divní.

Musím říci, že děti nám v Norsku rozkvetly. Zmizely jim letité ekzémy, fyzicky se dost vypracovaly a
psychicky jsou v pohodě, v jaké nikdy nebyly. Ten
častý pobyt venku, na vzduchu, v přírodě, to vedení
dětí k fyzickým aktivitám, to prostě dětem dělá dobře.
Tolik moje krátké srovnání z prvního roku tady.
Z toho co bylo v ČR a co je tady. To srovnání školství, které zatím máme. Jsme tu krátce a musím říct,
že už si nedokáži představit cestu zpět.

Otázka sladkostí – v ČR jim je dáváme všude, jsou
jich plná hřiště, školky, školy. Dostávají je děti ve
školce, že hezky jedly, hezky spaly, hezky poslouchaly.. na hřišti pořád někdo něco rozdává, stejně ve
škole. Nedá se tomu vyhnout. Vím to, protože mé děti

Li
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Napjaté čekání na závodníky v přímém přenosu NRK.

Březnové víkendy na závodech
unikla medaile. I to je však vynikající umístění. Fandit u takového závodu je obzvlášť příjemné. Nejen
pro to, že je komu fandit. Ale měli jsme tu čest přijmout za naše reprezentanty nejednu gratulaci od
ostatních fanoušků.

V březnu pravidelně využíváme příležitost vyvětrat naše české vlajky při běžeckých závodech na
Holmenkollenu. Letos jsme těchto příležitostí využili
hned několik.
Už první březnový víkend probíhal Světový pohár
biatlonistů. Čeští biatlonisté jsou v současnosti na
světové špičce, a tak jsme neváhali a vypravili se
fandit jim na nedělní štafetový závod. Díky pozvánce,
kterou jsme rozeslali přes emailový seznam spolku,
se u tratě postupně sešlo asi deset českých fanoušků
tohoto sportu. Pro takovéto společné fandění není
vždy lehké najít vhodné místo. Takové, aby bylo na
vhodném místě tratě s dobrým rozhledem a kontaktem se závodníky, a zároveň takové, aby bylo snadné
najít a nejlépe mimo placenou zónu, tak aby mohli
přijít opravdu všichni. Je tedy nutné dopředu zjistit,
kudy závodníci závody pojedou a kolikrát, a zda vůbec budou kolem vybraného místa probíhat. Pak je
třeba spoléhat i na to, že organizátoři toto dodrží a
oblast například neuzavřou do placené zóny, jak se
nám stalo u dalších závodů.

Dalším březnovým závodem byl pro nás hned další víkend dětský den na Holmenkollenu. Naše čtyřletá
dcera se na závody už dlouho těšila a vybrala si Losí
trasu o délce 2,5 km. Hned na úvod si s kamarádem
ze školky proběhla čtyřsetmetrovou Zaječí trať a pak
se hned s vervou vydala na tu svoji. Závod vzala
opravdu vážně a kromě několika více jak desetiletých
kluků ji nikdo nepředjel. v cíli ji proto oprávněně
čekal batůžek plný dobrot předaný vojákem královské
gardy.
Dětští lyžaři předali stadion svým dospělým kolegům a o týden později došlo na Světový pohár
v klasickém lyžování. Po úspěších Norů na mistrovství světa ve Falunu byl o závod na Holmenkollenu
velký zájem a k tratím se v oba prosluněné víkendové
dny vypravilo obrovské množství fanoušků. Nás zajímal Lukáš Bauer, který si na nedávném mistroství
světa ve Falunu na padesátce vyjel stříbro. Doufali
jsme, že svůj možná poslední závod světového poháru ve své kariéře zvládne s podobným nasazením.
Bohužel se u něj, stejně jako u jeho norského rivala
z Falunského závodu, konec sezóny sešel i s koncem
sil a Lukáš si krásný den společně s Petterem Northugem užili výletem na chvostu startovního pole. Ten
den nás spíše překvapil výkon Martina Jakše, který

Tentokrát jsme vybrali prostranství z horní strany
kaple na Holmenkollenu a byla to dobrá volba. Bylo
dobře vidět i na velkoplošnou obrazovku na stadionu
a atmosféru doplňoval i komentář hlavního rozhlasu.
Nejdříve běžely štafety žen. Tento závod českým
reprezentantkám vyšel na výbornou a z Holmenkollenu si odvezly zlato. Mužské štafetě závod tak
dobře nevyšel a na čtvrtém místě jim jen o kousek
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kolem nás několikrát projížděl v čele závodu a jen
s dvouminutovým spožděním skončil osmnáctý.

vládnou a jejichž zázemí a zdroje pro přípravu jsou
zcela nesrovnatelné s těmi českými.

Ještě lépe skončila Eva Nývltová-Vrabcová, která
si v nedělní ženské třicítce, jež jsme společně sledovali z vrcholu tratě na Frognerseterenu, vyjela třinácté
místo. Tento výkon je navíc třeba zasadit do kontextu, že před sebou měla devět Norek a Švédek, které
v současnosti tomuto sportu suveréně a neoblomně

Na letošních závodech jsme si vyzkoušeli, kde se
nejlépe fandí a již se těšíme na příští sezónu, kdy na
Holmenkollenu proběhne mistrovství světa biatlonistů.
Petr Dr.
Foto: tv.nrk.no

Mikulášská trojice v Ris storstue.

Mikuláš 2014 z pohledu jedné zúčastněné babičky
opravdu překvapila a za to patří výtvarnicím Hance a
Petře pochvala.

Pro děti dlouho očekávaná událost. Všechny se těší na příchod Mikuláše, anděla a čerta. A to i ti největší mají alespoň na chvíli respekt. Co kdyby přece
jen ten čert…

Příchod Mikuláše, anděla a čerta rozhostil mezi
dětmi ticho, překvapení a úžas. „Nadpřirozené bytosti“ vypadaly velmi věrohodně a každé dítě mělo snahu něco zarecitovat nebo zazpívat, teprve potom bylo
odměněno balíčkem dobrot. Zpívaly se klasické české
koledy a nálada byla příjemná.

Překvapila mne vysoká účast rodičů s dětmi a
pěkné, dobře volené místo dění. Připravené bohaté
občerstvení pro děti i rodiče.
Vystoupení dětí z České školky pod vedením Petry a Zuzky bylo veselé a prskavečky opravdu zářily.

Je pěkné vidět, jak se drží naše tradice i mimo
domov.

Školní děti předvedly také pěkný program pod vedením Báry.

Na závěr bych chtěla poděkovat přípravnému výboru – akce se vám povedla.

Aby dětem lépe uběhl čas před příchodem Mikuláše, byl pro ně připraven výtvarně tvořivý koutek,
kde si mohly kreslit a tvořit výrobky s tématem Vánoc. Nápaditost a pestrost materiálu a technik mne

Hana Dreiseitlová, foto:Mirek
Pozn. red:
Více fotografií z Mikuláše a dalších akcí naleznete
na: http://tsjekkisk-norsk-forum.rajce.idnes.cz/
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Všichni účastníci - kašpárek Pimprdle v poslední řadě

Dětský karneval 2015
spělí v maskách, ale letos byli vyzváni k aktivní účasti přímo na pozvánce.

V pořadí již 4. Dětský karneval se konal v neděli
dne 8. února 2015 v prostorách Solbærtorvet barnehage a pořádala ho Česká školka Oslo spolu s Českonorským fórem.

Program byl opět bohatý a vymyšlený do posledních detailů. Děti se velice aktivně zapojovaly.

Já jsem měla možnost zúčastnit se se svými vnoučaty posledních dvou ročníků. Možná si řeknete,
vždyť je to přece každý rok to stejné. Sejdou se děti
převlečené do masek, zahrají si hry, zatancují si, sní
se přinesené dobrůtky a je konec. A když je to vždy
to stejné, tak proč o tom psát? Ale není to pravda.
Atmosféra a radost dětí je pokaždé jiná a neopakovatelná. Už třeba jen to, že některé děti člověk – tedy já,
mám možnost vidět jen jednou za rok a jiné děti,
sotva stojící na svých vrtkavých nožičkách vloni ještě
mezi zúčastněnými vůbec nebyly, nebo byly přitisknuty ponejvíce k maminčinu prsu. No prostě ten
úžasný vývoj, jak fyzický a mentální, tak i početní. I
já se na tomto úžasném vývoji podílím. Zatím co loni
jsem byla jen s jednou vnučkou, letos to bylo se dvěma vnoučaty a manželem; děti v maskách, a my dospělí ve své přírodní podobě.

Našla se ale i odlišnost. Na náš karneval se přišel
podívat kašpárek Pimprle – však se o něm dočtete
více v jiném článku tohoto čísla. A tak každá maska
měla možnost se s ním při svém představení pozdravit. A kašpárek, ten byl z toho roje masek tak nadšený, že nevím, nevím, zda se mu chtělo ještě ten večer
připravit se na cestu na Island.
Občerstvení jsme připravili společně. Každý přinesl, co si myslel, že karnevalový stůl obohatí a přijde k chuti. Byl to opravdu bohatý stůl a nezůstalo
vůbec nic. Však při těch soutěžích, tanci a povídání
s kamarádem chutná daleko více!
Čas utíkal a ani se nám něchtělo věřit, když konferenciérka a krotitelka Petra oznámila poslední hudební kousek – píseň ”Jede, jede mašinka“. Zapojili
se snad úplně všichni a mašinka jezdila a houkala a
projížděla tunelem s vagónky plnými rozesmátých
dětí.

Tak a teď trochu suchých faktů o letošním karnevalu: Sešlo se nás ....móóóc. Děti i dospělí,
v maskách i bez nich. Už loni se objevili někteří do14

Poděkování za skvělou náladu patří všem, ale bez
krotitelky Petry, kovboje Zuzky, lvíčka Jindry a klauna Mirka by to nešlo. Skvělá parta nadšenců! DÍKY!

právě v době, kdy se bude konat příští dětský karneval.
Liba Janáková
Foto: Liba a pd

Já už jen doufám a moc se těším, že některé
z mých vnoučat opět přijede do Osla v roce 2016

1) Přerostlý tygr demonstruje dětem způsob průchodu překážkovou dráhou.
2) Ti nejmenší měli při podlézání stále nižšího lana výhodu.
3) Mašinka s vláčkem všech masek projíždí tunelem.
4) Děti soustředěně sledují instrukce k další soutěži.

↑1

2→

←3

4↓
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TSJEKKISK-NORSK FORUM

Årsberetning 2014
for behandling på TNF`s årsmøte den 27. april 2015
Tsjekkisk-Norsk Forum er en forening for tsjekkere bosatt i Norge og andre som ønsker å holde kontakt med disse, f.eks. nordmenn som studerer tsjekkisk, ektefeller eller også de som bare ønsker å holde
kontakt med det tsjekkiske miljøet i Norge eller vil støtte Tsjekkia.
Foreningens postadresse: Edita Daulova, Frognerseterveien 42K, 0766 Oslo
Styret har bestått av:
Januar-apirl 2014: Leder Edita Daulova, nestleder Petr Dreiseitl, styremedlem Renata Haugen, styremedlem Ivana Lantova Wiulsrød, styremedlem Lenka Sommerseth.
April-desember 2014: Leder Edita Daulova, nestleder Petr Dreiseitl, styremedlem Renata Haugen, styremedlem Ivana Lantova Wiulsrød, styremedlem Lenka Sommerseth, styremedlem Jindrich Kania, styremedle Hana Netopil-Ciganikova.
Valgkomite
Karel Janak, Zita Pozarova, Miroslav Hletko
Medlemskap
TNF hadde 119 betalte medlemmer i sin database ved utgangen av 2014. Medlemskontingent for 2014
var kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 350,- for familier og kr. 200,- for pensjonister.
Ansvarsområder
Regnskapsfører, økonomi: Edita Daulova; webside og medlemsblad: Petr Dreiseitl; kommunikasjon
med medlemmer: Renata Haugen, Jindich Kania; adresselisten: Lenka Sommerseth; kreative kurs: Hana
Netopil-Ciganikova; kultur: Ivana Lantova Wiulsrød.
Økonomi
Tsjekkisk-Norsk forum er finansiert fra medlemskontingenter og fra støtte vi får fra det tsjekkiske
utenlandske direktoratet. For året 2014 fikk vi pengegave til 5 projekter: tsjekkisk undervisning for barn,
tegnekurs og verksted for voksne, st. Nikolas feiring, barnedag og oppdatering av websiden.
Styremøter
Styremøter har blitt avholdt i henhold til avtale i mai, september og november. På årsmøte 3.4.2014
var det godkjent årsberetning for forrige år med tilføyelse. Styremedlemmer har også vært i kontakt ved
uformelle møter i Kafe Asylet, Grønnland.
Aktiviteter
•

For tolvte år på rad pågår regelmessige sammentreff kl. 18, alltid hver andre onsdag i måneden, på Kafe Asylet (Grønland, Oslo). Antall deltakerne varierer fra måned til måned. Vi skal
fortsette med denne aktiviteten og prøve forsikre at det er noen fra TNF til stede.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

I 2014 fortsatt TNF med tsjekkisk undervisning. Første halvåret hadde vi 2 grupper av skolebarn og 2 grupper av voksne, fra høsten var det 3 grupper av skolebarn og 1 gruppe av voksne.
Både tsjekkere og nordmenn har benyttet seg av dette viktige tilbudet. Vi takker våre lærere som
gjør en svært god jobb og den tsjekkiske ambassaden som gir oss lokaler til disposisjon.
Vi samarbeidet med den tsjekkiske barnehagen som er organisert av Petra Kania. Vi bidro til
gjennomføring av Karneval for barn i februar og Sv. Vaclav fest i oktober.
I februar deltok TNF`s representanter på Wiener ball som ble organisert av Norsk-Østerriks
selskap. Det var en inspirerende kveld og TNF vil gjerne bidra med hjelp i framtiden.
Den 8. og 9. mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støte tsjekkiske ski løpere som deltok i
Holmenkollen Worldcup.
Det ble holdt kreative kurs for voksne. I februar og april lagde vi vesker og halskjeder av papir. I november jobbet vi med ull og nålefilting, i desember lagde vi julestjerner.
For sjette gang ble det holdt barnedag. Både tsjekkiske, norske og slovakiske familier deltok
for å fullfylle forskjellige oppgaver, kose seg med mat og hyggelig konversasjon.
I september var det Petanque turnering. Det var en hyggelig aktivitet som vi planlegger å organisere hver høst.
7. desember 2014 arrangerte TNF tradisjonelle ”St. Nicolas” feiring (Mikulasska zabava).
Også denne gangen ble det servert tradisjonell tsjekkisk/slovakisk mat og drikke og det var
mange som kom for å nyte en hyggelig førjuleatmosfære. Vi kunne se forestillingen av småbarn
og skolebarn, lage juledekorasjon og vinne i lodd. Vi takker til alle som hjalp til med de mange
praktiske ting omkring dette. Det krever mye energi og vi gleder oss til at denne feiringen fortsetter videre.
Vi begynte med modernisering av websiden som har gammelt struktur og som er vanskelig å
oppdatere. Ny design og redaksjonssystem ble bestilt. Vi jobber med prosjektet slik at ny og moderne webside kan introduseres snart.

Medlemsblad:
I 2014 ble utgitt 3 utgave av medlemsblad Forum: nr. 79, 80 og 81. Den er tilgjengelig også på vår internettside www.cz-forum.no. Alle er velkomne til å sende inn sine bidrag. Redaksjon: Liba Janakova,
Rødtvedtvn. 18 c, 0955 Oslo, teknisk ansvarlig Petr Dreiseitl.
Samarbeid:
Vi er i kontakt med den tsjekkiske ambassaden i Oslo og takker herved for at de velvillig stiller ambassadelokalene til disposisjon. I tillegg samarbeider vi med Den tsjekkiske barnehagen og holder kontakt
også med Norsk-Slovakisk forening.
For styret i TNF: Edita Daulova, leder
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TSJEKKISK-NORSK FORUM

Årsregnskap for 2014
Resultatregnskap pr. 31.12.2014
Inntekter
Medlemskontingent
Bidrag/gave fra ambassaden
Aktiviteter – tsjekkisk kurs, barnedag, st.
Nikolas feiring, arrangementer for voksne

NOK
16,850
23,816
58,528
332
99,526

Annen inntekt
Sum inntekter
Kostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsblad Forum - 3 utgaver
Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st.
Nikolas feiring, arrangementer for voksne
Webhotell
Sum kostnader

1,711
14,185
82,952
1,410
100,257

Resultat = overskudd

-731

Balanse pr. 31.12.2014
Saldo bank
Kasse
Årets resultat – underskudd
Annen egenkapital
(=akumulert resultat fra forrige år i løpet av TNF`s
drift)
SUM

Eiendeler
63,354
31,232
731

Gjeld og egenkapital

95,318

95,318

95,318

Kommentar:

TNF`s regnskap viser et totalt underskudd på kr. 731,-.
Vi har i 2014 mottatt en pengegave fra den Tsjekkiske ambassaden på kr.
Pengegaven ble brukt til: Tsjekkisk kurs for barn, leie av lokaler
Tsjekkisk kurs - materiell til undervisning
Modernisering av websider
Barnedag
Kurs of arrangementer for voksne
St. Nikolas feiring
Overskudd
Balanse:
Saldo i banken pr. 31.12.14 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.
Edita Daulova
28.2.2015
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23,816.00
11,308.00
3,422.00
880.00
881.00
3,385.00
3,940.00
0.00

Česko-norské fórum
vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří si rádi staví
ze stavebnice

Téma soutěže:
„V čem bych chtěl bydlet”
Fantazii ani věku se meze nekladou!
Nejlepší výtvory budou odměněny
zajímavými cenami!

1)
2)
3)

Pravidla:

Postavte legový model podle vaší fanazie na dané
téma.
Vyfoťe se společně s vaším výtvorem a pořiďte také
detailní fotku výtvoru samotného. Soutěžící se může
zúčastnit pouze s jedním výtvorem.
Obě fotografie spolu s názvem výtvoru, jménem a
věkem autora, posílejte do 1. května 2015 na email:
jindrich.kania@gmail.com

Vyhlášení proběhne během Dětského dne 2015
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Oslovina 3 – Jak jsem volal domů
Vzal jsem si tedy kartu a šel jsem k jednomu
z těch klasických kovových telefonních automatů
dole na ulici. Zbytečně se nezabývaje návodem, jsem
rovnou vytočil číslo karty a číslo našeho domácího
telefonu. Nějaký příjemný ženský hlas mě uctivě
poprosil "Please dial up again." Začal jsem tedy studovat návod na rubu X-karty. Zjistil jsem, že nejprve
musím vytočit předvolbu státu, pak směrovací kód,
účastnické číslo a nakonec číslo telefonní stanice.
Zároveň jsem však zjistil, že nevím, co to vlastně
všechno znamená. Začal jsem pokusně vytáčet předvolbu do ČR, číslo karty a číslo domů. Telefonistka
mi tentokrát neřekla vůbec nic a rovnou se ozval protivný dlouhý tón "obsazeno".

Kdy jste naposledy použili telefonní automat? Je
to už hodně dlouho?
Tento příběh je z dob, kdy jsme se jako studenti
vydali do světa na zkušenou. Mobilní telefony už
jsme sice měli, ale jejich použití v cizině bylo značně
omezené, takže jediné spojení s domovem nám
umožňovala takzvaná pevná linka. Dnes si každý nosí
ve své kapse internet, avšak tenkrát nám nezbývalo
než hledat na ulici fungující telefonní budku.
K uskutečnění mezinárodního telefonního hovoru
člověk ještě potřeboval draze předplacenou kartu
s tajemným názvem X-karta. Je to skoro k neuvěření,
že se vše odehrálo teprve před sedmi lety. Myslím, že
na veřejné telefonní automaty se budou naše děti
chodit dívat už jen do technického musea.

Pozorněji jsem studoval povrch karty a všiml si
drobného písma "předvolby naleznete v brožurce."
Vrátil jsem se tedy na byt, abych našel papír, do kterého je karta zabalena. Sám bych to brožurkou nikdy
nenazval, nicméně předvolby jsem takto objevil a
následně poctivě naťukal na nepoddajné klávesnici
telefonního automatu. Konečně se ozval český hlas a
v tu ránu jsem pochopil, jaké asi pocity zažívá člověk, který se právě probojoval do finále v soutěži
Chcete být Milionářem.

Tak tedy, jak se mi to volalo ze zahraničí v létě
roku 2008?

S jistotou jsem vytočil číslo své karty a tentokrát
mi mužský hlas uraženě oznámil, že karetní číslo je
neplatné. Pomalu se mi přestával líbit tón, jakým se
mnou telefonní automat hovořil. Vytočil jsem nejen
sebe, ale hlavně vsechna ta čísla znovu. Tentýž mužský hlas mě povzbudil slovy "volte číslo stanice".
S napjatým očekáváním jsem zpaměti vytočil naše
domací telefonní číslo. Ve sluchátku se však odmítavě ozvalo "volané číslo neexistuje". Ano, těsně před
naším odjezdem se rodiče rozhodli, že si po dvaceti
letech změní na pevné lince operátora. Tato situace
mě dovedla k tomu, že jsem do telefonního aparátu
silně udeřil a ten mě na oplátku stejně jako ve filmu
obdaroval droubnou mincí.

Je krásné sobotní ráno a tak jsem se rozhodl, že
zavolám domů. Petra měla skvělý nápad a koupila
nám na cestování X-kartu. Je tedy na čase to poprvé
vyzkoušet. Musím přiznat, že to vlastně není poprvé,
co jsem to chtěl zkusit, ale předchozí rána se mi onu
kouzelnou kartu u nás na pokoji zkrátka nepodařilo
najít.

Šel jsem si na pokoj pro mobil, ve kterém jsem to
nové číslo k nám domů měl a opět jsem se ponořil do
nekonečného zadávání číselných kombinací. Nemohl
jsem se dočkat, až uslyším své rodiče. Konečně! Telefon u nás doma čtyřikrát zazvonil. Ozval se hlas
neurčiteho pohlaví "dovolali jste se do hlasové
schránky."
Jindřich
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