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ÚvodníkÚvodníkÚvodníkÚvodník
Vážení čtenáři, 

v minulém čísle časopisu Forum se s Vámi pro-
střednictvím úvodníku rozloučila Edita Daulová, 
která pro Vás připravovala úvodník k časopisu Forum 
minulé čtyři roky. Editě Daulové, bývalé předsedkyni 
TNF, a Petru Dreisetlovi, jeho bývalému místopřed-
sedovi, skončilo v dubnu funkční období ve výboru 
TNF. Novými členy TNF byli zvoleni Kateřina 
Štemberová a Miroslav Hletko, který byl zároveň 
zvolen i předsedou výboru. Novou místopředsedkyní 
byla zvolena Renata Haugen. Rádi bychom poděko-
vali Editě a Petrovi za jejich skvělou práci a přínos 
pro TNF.  

V rukou držíte již 83. číslo časopisu Forum a na 
první pohled jste si jistě všimli, že prošlo určitou 
proměnou. Máme radost z nedávné proměny webo-
vých stránek TNF, které jsou dnes přehlednější, aktu-
alizované a v čistém, svěžím stylu. Od tohoto čísla se 
nový styl TNF promítne i do časopisu Forum.  

Na začátku června jsme společně slavili Dětský 
den. Pro děti i rodiče jsme již tradičně připravili den 
plný her a soutěží. Letos navíc přibyla i chutná domá-
cí zelňačka. Příprava akcí na druhou polovinu roku je  

již v plném proudu, a tak se můžete těšit např. na letní 
fotosoutěž, podzimní bazárek nebo výuku češtiny pro 
děti i dospělé. Zajímavé akce připravuje i Velvysla-
nectví České republiky. Součástí Kulturní noci v Oslo 
bude výstava na téma Otto Wichterle - příběh kon-
taktní čočky. V září nás pak ještě čeká beseda o akti-
vitách českých vědců na Špicberkách. Více informací 
o pořádaných akcích najdete uvnitř čísla. Aktualizo-
vané pozvánky na akce jsou na webových stránkách 
TNF a nově také na stránkách TNF na Facebooku. 
Přejete-li si dostávat pozvánky na akce emailem, 
kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@cz-
forum.no. V emailu prosím uveďte vaše jméno a pří-
jmení, zda jste/nejste členy TNF a emailovou adresu, 
na kterou si přejete doručovat elektronickou poštu z 
TNF.  

Rádi bychom Vám popřáli krásné a prosluněné lé-
to bez mráčku na obloze nebo na duši. Mějte se pa-
rádně česko-norsky a těšíme se na shledanou na ak-
cích TNF. 

Váš výbor TNF 
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Rozhovor s Editou Daulovou a Petrem DreiseitlemRozhovor s Editou Daulovou a Petrem DreiseitlemRozhovor s Editou Daulovou a Petrem DreiseitlemRozhovor s Editou Daulovou a Petrem Dreiseitlem
 

Edita Daulová a Petr Dreiseitl působili v předcho-
zích šesti letech jako členové výboru krajanského 
spolku TNF (Tsjekkisk-norsk forum), kde jim letos v 
dubnu skončil mandát jako předsedkyni a místopřed-
sedovi. Dnes jsou členové volební komise TNF a i 
nadále podporují činnost TNF dobrovolnými aktivi-
tami. Povídali jsme si s nimi nejen o TNF, ale i o 
jejich česko-norském příběhu. 

 

Kdy jste se přistěhovali do Norska a jaké byly vaše 
začátky? 

Petr: Je to už neuvěřitelných 15 let. Poprvé jsem do 
Norska přijel před Velikonocemi v roce 2000 na asi 
půlroční praxi po univerzitě. Zanedlouho mi však 
firma, u které jsem nastoupil, nabídla pevné zaměst-
nání. V létě se pak ke mně přidala i moje žena Anna, 
tehdy jsme ale ještě svoji nebyli. Po roce a půl jsme 
se do Čech museli vrátit, kvůli tehdy ještě povinné 
vojenské službě. Od roku 2003 zde ale žijeme nepře-
tržitě. Tím, že já jsem nastoupil u IT firmy, kde jsem 
měl zajímavou práci, dobré podmínky a mohl použí-
vat jen angličtinu, byly moje začátky snadné. Složi-
tější to bylo pro moji ženu. Práci ve zdravotnictví 
nemohla bez znalosti norštiny získat. Navíc jí ani 
nebylo uznáno její vzdělání, a tak si mohla přivydělá-
vat jen úklidem v hotelech a domácnostech. Jsem 
moc rád, že to nevzdala, během velmi krátké doby si 
díky intenzivnímu studiu a kurzům udělala státní 
jazykovou zkoušku, mezi cizinci v Norsku známý 
Bergenstest. To pak byla její vstupenka vystudovat 
znovu fyzioterapii, tentokrát na vysokoškolské úrovni 
na Høyskolen v Oslo. Avšak až od letošního června 
poprvé nastupuje na plný úvazek ve svém oboru. Je to 
samozřejmě po tak dlouhé době i tím, že se nám zde 
narodily dvě děti, ale nebýt zbytečných byrokratic-
kých překážek, měla by to snadnější. 

Edita: Já jsem Norsko poprvé navštívila v roce 1997, 
když jsem přijela na návštěvu za přítelem do Berge-
nu. Takže úplně nejdříve jsem vlastně poznala západ. 
A o deset let později jsem se ocitla v takové situaci, 
že manžel začal pracovat v Oslo a já s dcerkou začala 
pendlovat mezi ČR a Norskem. Rok nato jsme tu již 
byli víceméně usazeni, s představou, že se za pár let 
vrátíme zpět. Jak je vidět, tento plán byl prozatím 
odložen a žádný termín si raději nestanovujeme. Ale 
vrátit se na důchod, to by mohlo klapnout. Spíše po-
zoruji a s napětím očekávám, kde budou mít své ko-
řeny děti, které používají oba jazyky dobře. A zatím 
to vypadá, že jedno v Čechách a jedno v Norsku.  

 

 
 

 
Co se vám v Norsku líbí?  

Petr: Norsko jsme si se ženou hned od začátku zami-
lovali. Využívali jsme každou možnost a procestovali 
jsme autem i na kole mnoho míst a prochodili nád-
herné norské hory. I samotné okolí Osla často využí-
váme k různým výletům nebo ke sportovnímu lezení, 
pro které jsou zde výborné podmínky. 

Edita: No přírodu asi zmíní všichni, včetně mě. Ta je 
prostě jedinečná. Líbí se mi také, že se tu tráví spous-
tu času venku, že je zvykem aktivní odpočinek, túry a 
sport. Na začátku mi přišli všichni lidé velmi vstřícní, 
usměvaví a přátelští. S postupem času člověk zjistí, 
že vše není tak ideální, jak se na první pohled zdá. 
Ale tak je to téměř všude. Líbí se mi, jak jsou tatínci 
zapojeni do rodinného života a domácnosti, aniž by 
se nad tím někdo pozastavil. Pak je tu taková ta sa-
mostatnost a pohoda. Všichni poctivě užívají víkend, 
někdo už od čtvrtka. Kdybych byla šéf s mnoha za-
městnanci, tak mě ale zrovna tato okolnost štve. 

 

Co vám schází z Česka? 

Petr: Je to samozřejmě možnost častějšího kontaktu s 
rodinou. Hlavně teď, když máme malé děti. Možná 
bychom na tom ale byli stejně, i kdybychom se pře-
stěhovali z Moravy, odkud oba pocházíme, za prací 
do Prahy. Oproti tomu jsou pak naše návštěvy rodiny 
anebo návštěvy rodičů u nás delší. Díky té vzdálenos-
ti se nevyplatí jezdit jen na víkend. Celkově tedy s 
rodiči strávíme více času než naši sourozenci, kteří 
žijí v Praze a Brně. 

Malou drobností, co mi tady chybí, je možnost zajít si 
na jedno točené do hospůdky v sousedství a popoví-
dat si tak se sousedy nebo kamarády. Tento koncept 
sociálního sdružování tu není. Pivo se tady v hospo-
dách samozřejmě točí, na jeho stále rostoucí cenu 
jsem si ale ještě nezvykl a hlavně kromě centra města 
se tu hospody špatně hledají. 

Edita: Tady se shoduji s Petrem. Jednak nám tu chybí 
rodina, protože pomoc při vodění či vyzvedávání na 
kroužky by se sem tam hodila. Ale člověk musí brát 
věci tak, jak jsou, a zařídit se tak, aby to fungovalo. A 
hospůdka v dochozí vzdálenosti by byla fajn, zvlášť v 
létě. A kdyby tam měli české točené pivo, kofolu a 
klobásky, to by byla idylka. Tohleto si prostě užívá-
me v ČR.  

 

Kdy a za jakých okolností jste se dozvěděli o TNF? 
Co pro vás TNF tehdy znamenalo? 

Petr: V začátku jsem využíval možnost sejít se s 
ostatními Čechy v Asyletu a na Mikulášské. Byla to 
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výborná možnost navázat nové kontakty anebo se 
sejít se známými z dřívějška. 

Edita: Já jsem první rok pobytu tady o spolku vůbec 
nevěděla, ani jsem vlastně nenarazila na moc Čechů. 
Pak jsme se o spolku krajanů dověděla od jedné Češ-
ky, která zmiňovala Mikulášské zábavy. Takže pro 
mě to znamenalo udržet si kontakt s krajany, s jazy-
kem. Také jsem chtěla, aby se malé děti setkávaly s 
dětmi, co jsou na tom stejně. Aby viděly, že mluvit 
druhým jazykem je naprosto normální, aby na to byly 
hrdé a nebály se používat svoji rodnou řeč v cizí ze-
mi.  

 

Jaká byla vaše očekávání nebo představy, když 
jste se stali členy výboru TNF? 

Petr: Vlastně skoro až do zvolení do výboru jsem ani 
členem spolku nebyl. Cítil jsem ale, že bych také 
mohl přispět k organizaci krajanského života, kterého 
jsem se do té doby jen účastnil. Tehdejší výbor, kte-
rému končilo funkční období – mimochodem, limit 
šesti let ve výboru je, myslím, opravdu rozumné a 
ozdravné pravidlo - tedy, tehdejší výbor měl za sebou 
náročné období majetkového vypořádání spojeného s 
prodejem letního domu ve Storsandu, a tak jsme vy-
slyšeli přání převzít štafetu a stát se členy výboru. 

Edita: Vzhledem k tomu, že jsem byla na mateřské a 
měla nějaký ten volný čas, tak jsem se rozhodla vě-
novat ho právě dobrovolnické činnosti. V Oslo jsem 
byla krátce, a proto jsem měla potřebu setkávat se s 
krajany i osobně (nejen přes internet) a vyměňovat si 
zkušenosti. Takže jsem měla v plánu pomoci a začít 
pořádat více akcí pro krajany.  

 

Jaká byla vaše činnost v TNF? 

Petr: Jako zkušenému čertovi z dřívějších let mi při-
padla úloha organizovat Mikulášské zábavy. Běžné-

mu účastníkovi to tak doufám nepřipadne, ale za tou-
to akcí se každý rok skrývá spousta dobrovolnické 
práce. Za to všem, kteří nám kdy pomáhali, chci vel-
mi poděkovat. Odměnou nám byly pozitivní reakce 
návštěvníků a radost dětí z pohádkového a tak trochu 
nadpřirozeného zážitku, tedy setkání s mikulášskou 
trojicí. Signálem toho, že akce je dobře mezi krajany 
přijatá a zavedená bylo i to, že rok od roku bylo stále 
více hostů. To nám sice dělalo starosti s nalezením 
vhodných prostorů, ale i to se nám vždy nakonec 
podařilo. Loni nás bylo v Risu takřka dvě stě. Můžu 
snad prozradit, že jsme tento krásný sál rovnou ob-
jednali i pro letošek. 

Posledních pár let také pomáhám s tvorbou tohoto 
časopisu, provádím sazbu, vyřizuji tisk a podobně. 
Tato funkce mi, myslím, ještě chvíli zůstane i po 
mém odchodu z výboru. 

Edita: Já jsem převzala hospodaření spolku. Takže to 
bylo vlastně účetnictví a pomoc tam, kde bylo třeba. 
Poslední čtyři roky jsem byla předsedkyní spolku. 
Začala jsem s tradicí dětského dne, který se první 
roky konal na Ekebergu a který se pořádá dosud. 
Ukázalo se, že rodin s dětmi je tu opravdu dost, takže 
tu byl prostor i na více pravidelnou aktivitu. Dospělí 
se setkávají v Asyletu, a já zkusila nastartovat týdenní 
setkávání dětí předškolního a školního věku. Začátky 
byly opravdu komorní, s účastní třeba jen čtyř děti-
ček, ale vyplatilo se vytrvat. Našla se velmi schopná a 
šikovná organizátorka (Petra Kania), která si postup-
ně převzala předškolní děti a její česká školka je dnes 
hodně navštěvovaná. Akce školky i akce ve spoluprá-
ci se spolkem jsou oblíbené a dá se říct, že již tradič-
ní. Kromě tohoto se udržela i výuka českého jazyka 
pro děti školního věku i pro dospělé. Já doufám, že se 
spolku podaří tuto nabídku udržet a pokračovat v 
tradici výuky rodného jazyka. Ne všude jsou spolky 
krajanů, které toto umožňují.  

Foto: Petr v roli čerta a Edita při práci s časopisem 
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Co vám v průběhu vašeho působení v TNF udělalo 
největší radost? Z čeho máte dobrý pocit? 

Petr: Nejde to tak jednoznačně říct. Je výborné, že 
činnost spolku má široký záběr. Kromě běžných akcí, 
kterých stále přibývá, se nám, jak zmínila Edita, už 
několik let daří provozovat jazykové kurzy, jak pro 
děti, tak i pro dospělé. Jsem také rád, že se nám poda-
řilo udržet dobrou úroveň našeho časopisu. Za to patří 
velký dík naší šéfredaktorce Libě Janákové a všem, 
kteří píší příspěvky. Teď se nám konečně podařilo 
zmodernizovat web spolku. Je do něj mnohem jedno-
dušší přístup, tak bude snazší dělat na stránkách změ-
ny a držet je aktuální. A v souvislosti s novým desig-
nem stránek teď držíte i toto číslo časopisu s novým 
vzhledem. 

Edita: To jsi dobře shrnul. Je dobře, že se udržela 
tradice časopisu, že se rozjela spousta nových aktivit. 
Že se konečně dotáhl i projekt aktualizace webu. 
Mám radost z toho, že spolek umožňuje setkávání při 
různých příležitostech. Vždy, když na akci přijdou 
lidi, je to potěšující. A pokud jsou navíc spokojeni a 
pochválí, je to tou největší odměnou.  

Co byste doporučili stávajícím členům výboru 
TNF? 

Edita: Z vlastní zkušenosti vím, že není vždy lehké 
najít si čas. A tak bych jen popřála, aby se to dobře 
dařilo. Členů výboru je dokonce více než před šesti 
lety (7 členů, pozn. redakce), kdy jsem začínala, a to 
je pozitivní okolnost. Je to směs nových i zkušeněj-

ších osobností, a tak se jen můžeme těšit na to, s čím 
přijdou. 

Petr: Nové složení výboru se mi velmi líbí, je v něm 
hodně energie, a přicházejí se spoustou nových nápa-
dů. Přeji jim, aby se jim podařilo najít dobrou balanci 
v aktivitách, které si vyberou, a ty se podařilo reali-
zovat. Jedním z témat, o kterém jsme se již dříve 
bavili, ale zatím se nám ne úplně podařilo naplnit, je 
získat do spolku více registrovaných členů. Větší 
členská základna dá pak větší možnosti pro další prá-
ci. 

Je něco, co byste rádi vzkázali čtenářům časopisu 
Forum? 

Edita: Časopis Forum čtu velmi ráda. Je to z mnoha 
důvodů. Jeho objem je tak akorát. Obsah je často 
rozmanitý a lokální. Ráda se dovím o tom, co se dělo, 
jak co proběhlo, o místech, která jsem dosud nena-
vštívila, o tradicích, které třeba neznám. A také mám 
v oblibě osobní příběhy, zážitky a zkušenosti od ná-
hodných dopisovatelů. Teď už i vím, co vše se skrývá 
za tím, než se časopis dostane do rukou čtenářům. 
Hlavně bych chtěla popřát redakci, aby měla spoko-
jené čtenáře. A vy, co časopis Forum čtete, pokud 
máte něco, s čím se chcete podělit, napište! I vaše 
příspěvky totiž dělají tento časopis ještě zajímavější.  

Petr: Čtěte a pište! Máme vás rádi! 

Kateřina Štemberová 
foto: David Lacina a privátní 

Informace k platbě členských příspěvků TNF pro rok 2015Informace k platbě členských příspěvků TNF pro rok 2015Informace k platbě členských příspěvků TNF pro rok 2015Informace k platbě členských příspěvků TNF pro rok 2015    
Vážení krajané, 

platbu členských příspěvků pro rok 2015 zasílejte na náš účet TNF 6241.06.04650, doba splatnosti 
31.7.2015. Do info o platbě, prosím, připište jméno (evt. všechna jména v případě rodinného členství) a vaši 
e-mailovou adresu.  

Výše příspěvků pro rok 2015 je následující:  

� individuální členství 300,- NOK/rok 

� rodinné členství 350,- NOK/rok  

� seniorské 200,- NOK/rok 

Pro úplnost připomínáme novou poštovní adresu spolku:  

TNF c/o Miroslav Hletko, Løvenskiolds gate 22 B, 0260 Oslo.  

Pokud někdo z našich členů nemá možnost platit online, kontaktujte prosím Renatu Haugen na tel. čísle 
97644257, a bude Vám zaslána složenka. 

Také bychom Vás chtěli poprosit o aktualizaci Vašich kontaktů (jméno, e-mail, adresa, telefonní číslo)  
na e-mail info@cz-forum.no nebo tel. číslo 46409262. 

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme krásné léto, 

Váš výbor TNF 
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Čeština pro dospěléČeština pro dospěléČeština pro dospěléČeština pro dospělé    
Na podzim se opět otevřou kurzy češtiny pro do-

spělé. Výuka probíhá v malých skupinách, existuje 
však i možnost výuky individuální. 

V září se otevřou dva kurzy: skupina mírně po-
kročilých (úroveň A2) a skupina pokročilých (úroveň 
B1-B2). V případě dostatečného zájmu je možné 
otevřít kurz pro úplné začátečníky. 

Termíny výuky jsou stanoveny po domluvě se zá-
jemci. Cena je 150 NOK za 90 minut vyučovacího 
času. 

V případě zájmu mne prosím kontaktujte na emailové adrese nikol.mard@gmail.com, či na telefonu 
403 82 521, nejpozději do 15.8.2015. 

V září se těším na setkání nad učebnicí V 

Nikol Mard 

 

Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2015Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2015Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2015Kurzy češtiny pro děti ve školním roce 2015----16161616    

Čeština hrou 

Milí krajané,  

Česko-norské fórum nabízí ve školním roce 2015-2016 výu-
ku češtiny pro děti školního věku. Výuka bude probíhat v Oslu 
ve dvou kurzech: 

1. Příprava na rozdílové zkoušky v české škole, gramatika 
podle osnov základní školy. 90 minut týdně, je vhodné, aby si 
děti probranou látku procvičovaly i doma. Pro výuku se bude-
me snažit najít den v týdnu, který bude vyhovovat všem.  

2. Čeština hrou. Děti si formou povídání, malování, her, 
básniček a dalších zábavných prvků obohacují slovní zásobu a 
rozvíjejí své komunikační dovednosti. 90 minut týdně, není nutná žádná domácí příprava. Výuka bude 
probíhat ve stejný čas a na stejném místě jako Česká školka tak, abyste mohli bez potíží využít obou na-
bídek pro vaše předškolní a školní děti zároveň. 

Kvůli nákupu učebních pomůcek v ČR bych ráda znala váš předběžný zájem do 31.července, závazné 
přihlášky pak do 31.srpna 2015. Výuka začne v 36. týdnu, čeština hrou v 38. týdnu. Kromě jména a věku 
(třídy) dítěte mi prosím napište i požadovanou formu výuky – příprava na zkoušky nebo čeština hrou. 
Pište na adresu: bara.nentwichova@volny.cz  tel. 99875273.   

Těším se na vás!  

Barbora Nentwichová 
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Katja Kabanaova, Hamburg Staatsoper 2002, foto: Karl Forster 

Káťa Kabanová vKáťa Kabanová vKáťa Kabanová vKáťa Kabanová v    září v Oslozáří v Oslozáří v Oslozáří v Oslo    
Dovolujeme si Vás informovat, že norská opera v 
Oslo uvede v září tohoto roku operu Leoše Janáčka 
Káťa Kabanová v režii Willyho Deckera a pod hu-
debním vedením dirigenta Tomáše Hanuse.  

Premiéra bude 5. září 2015 na hlavní scéně opery a 
celkem se odehraje osm představení, všechny v prů-
běhu září. Libreto Vincence Červinky budou předsta-
vitelé zpívat česky. Káťu představí norská sopranistka 
Kari Postmaová a v šesti představeních se objeví i 
český operní pěvec Pavel Černoch v roli Borise Gre-
gorjeviče.  

Předlohou pro Janáčkovu šestou operu byla divadelní 
hra ruského dramatika A. N. Ostrovského Bouře. Jde 
o příběh vdané ženy, která se musí vyrovnávat se 
světem plným přetvářky a hrubosti a která prožívá 
vnitřní souboj rozumu, ohledů a touhy. Opera byla 
poprvé uvedena v Brně roku 1921 a patří k Janáčko-
vým dramatickým a tragickým dílům. Vstupenky jsou 
už nyní k dostání na stránkách opery:  

http://operaen.no/Forestillinger/katja-kabanova  

Gabriela Jáčová  
Velvyslanectví ČR v Oslo 

Otto Wichterle Otto Wichterle Otto Wichterle Otto Wichterle ––––    příběh kontaktní čočkypříběh kontaktní čočkypříběh kontaktní čočkypříběh kontaktní čočky    
Velvyslanectví České republiky v Oslo připravuje 

začátkem září 2015 ve svých prostorách odpoledne s 
výstavou o Ottovi Wichterle: Otto Wichterle – příběh 
kontaktní čočky. 

Zajímá-li i Vás historie objevu kontaktních čoček 
nebo některého z dalších 150 patentů či neobyčejný 
životní příběh muže, který musel bojovat s fašismem 
i komunismem, nebo chcete-li zjistit, kdo vymyslel 
název „silon”, nenechte si výstavu ujít. Tato výstava 
zaujme nejen velké, ale i malé návštěvníky. Součástí 
výstavy je též replika jednoho z prvních čočkostrojů, 
který sestavil Otto Wichterle z dětské stavebnice 
Merkur. Bude také možné se seznámit se stavebnicí 
Merkur samotnou. 

Všichni čtenáři Česko-norského fóra i další zá-
jemci jsou srdečně zváni. O upřesnění hodiny, od kdy 
se bude výstava konat, budete informováni na webo-
vé stránce velvyslanectví nebo e-mailem, pokud má-
me Vaši e-mailovou adresu k dispozici.  

 

Gabriela Jáčová, Velvyslanectví ČR v Oslo  
foto: merkurtoys.cz 
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Pamětní medaiPamětní medaiPamětní medaiPamětní medaile s podobiznou Jana Husale s podobiznou Jana Husale s podobiznou Jana Husale s podobiznou Jana Husa
Vážení krajané - výbor TNF se rozhodl podpořit vydání medaile k 600. výročí upálení Jana Husa, vý-

znamného českého myslitele, kazatele a reformátora. V případě zájmu naleznete níže kontakty. 

Váš výbor TNF 

   

Medaile vložena do papírové knížky s vyobrazením Kaple betlémské a s citátem Jana husa uvnitř. 

 

600 let od upálení Mistra Jana Husa600 let od upálení Mistra Jana Husa600 let od upálení Mistra Jana Husa600 let od upálení Mistra Jana Husa    
6.července 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra 

Jana Husa.  

U příležitosti této významné události byl zrekon-
struován rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci a pro 
Československou církev husitskou a Kapli betlém-
skou byla českým medailérem vyrobena pamětní 
medaile s podobiznou Jana Husa, která vychází z 
dobové rytiny. 

Medaile je vyrobena z patinované mosazi nebo ze 
stříbra o průměru 40 mm a je vložena do papírové 
knížky s vyobrazením Kaple betlémské a s citátem 
Jana husa uvnitř. 

 

Mistr Jan Hus 

Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a 
středověký církevní reformátor, jehož učení dalo 
vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu teh-
dejší církve. 6. července 1415 byl upálen v Kostnici. 
Toto datum je českým státním svátkem. 

 

Život a kazatelská činnost 

Hus se narodil v Husinci okolo roku 1369. Studo-
val na pražské univerzitě, v roce 1393 zde obdržel 
titul bakaláře a o tři roky později mu byl propůjčen 
titul mistr svobodných umění. Byl vysvěcen na kněze 
a začal kázat v kostele sv. Michala, od 14. března 
1402 kázal v Betlémské kapli. 

V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fa-
kulty a později rektorem univerzity, kde prosazoval 
větší podíl Čechů na vedení univerzity. 

Hus ve svých kázáních kritizoval mravní pro-
blémy římsko-katolické církve a odpustky. Přebíral 
některé z myšlenek anglického teologa Johna Wic-
kliffa, který je spolu s Husem považován za jednoho 
z prvních reformátorů církve. Oba kritizovali napří-
klad křížové výpravy a vyzývali k následování Bible. 

Papež Jan Pavel ll. (Karol Wojtyla) se poprvé 
omluvil za upálení Jana Husa a v minulých dnech 
proběhla konference Katolické církve ve Vatikánu, 
kde byl Jan Hus prohlášen reformátorem církve. Kon-
ference se zúčastnili zástupci Československé církve 
husitské, jejíž patriarcha předal stříbrnou pamětní 
medaili papeži Františkovi.  

Pavel Herčík 

 

Prodej je zaštítěn Kaplí betlémskou, zastoupenou v 
této věci panem Hofmannem. 

  

Vladimír Hofmann – ved. střediska SÚZ - ČVUT  
Betlémská kaple  
Betlémské nám. 5  
110 00 Praha 1  

 

tel.: 224248595 
fax: 222221030  
mob.: 724229287  
e-mail: betlem@suz.cvut.cz, hofmanna@suz.cvut.cz
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Dětský den na HolmenkollenuDětský den na HolmenkollenuDětský den na HolmenkollenuDětský den na Holmenkollenu

 
Začalo se představením týmu. 

Zdálo se, že počasí tradici dětského dne v Oslo 
nepřeje. Pršelo. Tedy pesimista by řekl, že pršelo, 
optimista, že poprchávalo a zároveň by doufal, že 
přestane. Když jsme se dopoledne 7. června scházeli 
na dětském hřišti na Holmenkollenu, abychom při-
pravili stanoviště na dětský den, byli jsme rádi, že 
máme nepromokavé bundy a zásobu termosek s ká-
vou. Když děti dokončily plnění jednotlivých disci-
plín, nikdo domů nespěchal, neboť se udělalo oprav-
du krásně, hřálo nás slunce a bylo nám dobře. 

Skvělý tým složený z členů výboru TNF a dobro-
volníků z řad rodičů byl rozmístěn po lese na stano-
vištích označených postavou z českých večerníčků. 
Bylo přihlášených 28 dětí ve věkovém rozmezí 1 – 13 
let, ale pravděpodobně kvůli tomu dešti některé rodi-
ny nedorazily. Každé dítě dostalo úkolovou kartu s 

postavami z pohádek. Cílem bylo projít a splnit 
všechna stanoviště s úkoly – převážně sportovními 
jako např. střelba z kuše, skoky v pytlích České poš-
ty, házení kroužků, hod na plechovky a další. Mezi 
pohybovými aktivitami ale byla i zastávka s kytarou a 
písničkami, jak jinak než z českých večerníčků. Děti 
bojovaly, rodiče je v tom povzbuzovali a všichni si to 
užívali. Rodina Dreiseitlova nám navařila výbornou 
zelnačku, na které jsme si moc pochutnali a tímto jim 
ještě jednou děkujeme. Dětský den se nám vydařil, 
kdo to nevzdal, dočkal se slunce a skvělé atmosféry 
dětského dne – radosti a soutěživosti dětí a příjemné-
ho popovídání si dospělých. Těšíme se na příští rok a 
s napětím očekáváme, co si na nás připraví počasí.  

Text Lenka Sommerseth, foto Martin Kulíšek, Petr Dr 
ilustrovala Magdalenka J. 

 
Organizátor Jindřich 

 spokojený s počasím i zelňačkou. 
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Časopis Forum ohodnocen vČasopis Forum ohodnocen vČasopis Forum ohodnocen vČasopis Forum ohodnocen v    Českém dialoguČeském dialoguČeském dialoguČeském dialogu    
Časopis Forum byl velice pěkně ohodnocen v letošním dubnovém čisle webového měsíčníku "Čes-

kýdialog" v rubrice "Naši ve světě - představeni krajanské tiskoviny". Přetiskujeme článek Lady Topin-
kové, který o nás napsala. 

Libuše Janáková 
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Dotazník o časopisDotazník o časopisDotazník o časopisDotazník o časopise Forume Forume Forume Forum    
Vážení členové, 

prosíme Vás o vyplnění velmi krátkého dotazníku, kterým bychom rádi zjistili v jaké formě si přejete 
zasílat náš spolkový časopis Forum. K tomuto malému průzkumu nás vedou velmi vysoké náklady na tisk 
a rozesílání výtisků poštou. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním dotazníku níže nebo na našich 
nových webových stránkách (www.cz-forum.no) najdete odkaz na elektronickou podobu dotazníku. Po-
kud si vyberete vyplnění dotazníku v papírové podobě, prosím zašlete jej na adresu Hana Netopil, 
Granåsen 71E, 1362 Hosle nejpozději do 31. 8. 2015. 

Děkujeme. 

 

Spokojenost čtenáře s krajanským časopisem TNF „Forum“. 

    

1. Jaký je Váš celkový dojem z časopisu Forum? 

Ohodnoťte prosím v následující stupnici. 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

2. Časopis Forum rádi čtete: 

● tištěný 

● v počítači 

● v mobilu  

● na tabletu 

 

3. Přejete si časopis dostávat  

● e-mailem 

● poštou 

 

4. Jste ochotni si připlatit za tištěnou formu a náklady 
na poštovném? 

● ANO 

● NE 

 

5. Pokud ANO, jakou částku jste ochotni doplatit za 3 
čísla ročně? 

● do 50,- NOK 

● do 100,- NOK 

● do 150,- NOK 

● do 200,- NOK 

6. Čtete časopis z archivu na webových stránkách 
TNF? 

 

● ANO 

● NE 

 

7. Jaká témata rádi čtete? 

vždy/často/příležitostně/nikdy 

Odborné články ○ ○ ○ ○ 

Osobní příběhy krajanů ○ ○ ○ ○ 

Glosy  ○ ○ ○ ○ 

Zprávy z proběhlých akcí ○ ○ ○ ○ 

Zajímavosti z ČR ○ ○ ○ ○ 

Zajímavosti z NO ○ ○ ○ ○ 

Pozvánky na akce ○ ○ ○ ○ 

 

8. Máte nějaké návrhy jak vylepšit, doplnit nebo 
upravit časopis Forum? 
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Protokoll fra årsmøte i TsjekkiskProtokoll fra årsmøte i TsjekkiskProtokoll fra årsmøte i TsjekkiskProtokoll fra årsmøte i Tsjekkisk----Norsk ForumNorsk ForumNorsk ForumNorsk Forum    
 

Tid:  mandag 27. april 2015, kl. 18:00-20:00 

Sted:  Den Tsjekkiske Ambassade i Oslo 

 

Til stede var det 7 styremedlemmer og 7 TNF medlemmer. 

 

Leder Edita Daulova ønsket velkommen og introduserte møteprogram.  

 

Program: 

 
1.  Valg av referent og revisorer 

Barbora Nentwichova ble valgt som referent. Petr Dreiseitl og Vladimir Branko ble valgt som 
revisorer som skriver under protokollen. 

 
2. Årsberetning for 2014 

Leder leste gjennom årsberetning for 2014. 

Vedtak:  Årsberetning for 2014 ble godkjent. 

 
3. Årsregnskap for 2014 

Regnskapsansvarlig Edita Daulova presenterte årsregnskap for 2014. 

Vedtak:  Årsregnskap for 2014 ble godkjent. 

 
4. Innkomne forslag 

Det kom ingen forslag til behandling.  

 
5. Valg av styret, formann og valgkomiteen. 

Valgkomite presenterte to nye kandidater: Kateřina Štemberová og Miroslav Hletko og in-
formerte om at styremedlem Ivana Wiulsrød Lantová og Lenka Sommerseth er til gjennomvalg. 
Renata Haugen, Jindřich Kania og Hana Netopil Ciganiková fortsetter som styremedlemmer til 
2016. 

Vedtak: Kateřina Štemberová, Miroslav Hletko, Ivana Wiulsrød Lantová og Lenka Sommer-
seth ble enstemmig valgt.  

Miroslav Hletko ble valgt som styreleder, Renata Haugen som nestleder. Barbora Nentwicho-
va ble valgt som regnskapsansvarlig. 

Som ny valgkomite ble det valgt Edita Daulová og Petr Dreiseitl. 
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6. Aktivitetsplan for 2015: 

• Månedlig sammentreff i kafe Asylet hver andre onsdag i måneden 

• 3 utgaver av medlemsbladet Forum 

• Tsjekkisk undervisning for skolebarn og voksne fram til juni, f.o.m. september et-
ter interesse 

• Kreative kurs for voksne 

• Karneval i februar 

• Foredrag om Leo Eitinger i februar 

• Barnedag i juni måned 

• Lego konkurranse i mai-juni 

• St. Vaclav-fest i samarbeid med den tsjekkiske barnehagen 

• St. Nikolas-feiring den 5.12.2015 

• Forberedelse av Wiener ball for sesongen 2016 i samarbeid med NSF og Norsk-
Østerriks selskap 

• Evt. Andre aktiviteter etter medlemmers forslag  

• Loppemarked 
 

7. Budsjett for 2015 
Styreleder leste gjennom budsjett for 2015 som ble utgitt i medlemsblad nr. 82.  
Vedtak:  Budsjett for 2015 ble godkjent. 
 

8. Eventuelt 

 

Årsmøte ble avsluttet kl. 20:00. 

Oslo, 27. april 2015 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

 Referent: Barbora Nentwichová /s/  

 

 

 

 

 

………………………………………   ………………………………… 

Revisor 1: Petr Dreiseitl /s/ Revisor 2: Vladimir Branko /s/ 
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Oslovina 4 Oslovina 4 Oslovina 4 Oslovina 4 ––––    Vždy připravenVždy připravenVždy připravenVždy připraven    

Takže se setkáváme u Oslovin již po čtvrté.  
To znamená, že je to už rok co vyšly Osloviny první. 
Ani jsem nečekal, že to tak uteče. Na toto malé 
jubileum si připiji pravou domácí hanáckou slivovicí 
a hned připojuji další Oslovinu.  

Když jsem tenkrát úspěšně dokončil svá studia na 
univerzitě, nastal čas, abych se začal poohlížet po 
dalším uplatnění.  

Jakožto čerstvý uchazeč o práci jsem tehdy měl 
důležitou schůzku v centru Oslo. Jednu z mnoha, 
které nakonec vedly k úspěšnému zisku zaměstnání, 
ale to bych předbíhal. Pokud si pamatuji dobře, měl 
jsem se setkat v centrální čtvrti Kvadraturen se 
zástupcem jedné firmy. Na takovémto důležitém 
setkání hraje největší, ne-li jedinou roli první dojem. 
A aby mohl člověk udělat dojem opravdu dobrý, je 
nutné být dobře připraven. Nejde jen o čistou košili. 
Také je třeba přijít včas a mít všechny důležité papíry 
a dokumenty okamžitě při ruce. Je totiž známo, že 
zkušený odborník na lidské zdroje si může vyžádat 
jakýkoliv doklad bez předešlého upozornění. Maje 
toto na paměti, nachystal jsem si aktovku, vložil do ní 
životopis a složky se všemi možnými diplomy a 
jejich překlady. Vše jsem pečlivě ještě jednou 
překontroloval. Pak jsem se zhluboka nadechl a vydal 
se na svůj první pracovní pohovor.  

V mírném předstihu jsem vystoupil z tramvaje 
nedaleko místa schůzky. Patřím bohužel k tomu typu 
lidí, kteří čas od času mají pocit, že na něco 
důležitého zapomněli. Jako když třeba odcházíte z 
domu, máte dojem že jste nechali puštěnou žehličku a 
musíte ji zkontrolovat. Já se toto riziko snažím 
minimalizovat tím, že se žehlení zcela vyhýbám. 
Nicméně nepříjemný pocit „co kdyby“ mě přinutil 
naposledy nahlédnout do aktovky a překontrolovat 
všechny své věci. A v tom mi to došlo. Já nemám 
tužku! Přijít na pohovor bez psacích potřeb je jako jet 
v zimě do hor bez sněhových řetězů. Následky 
mohou být tragické. Především je to známka 
absolutní nepřipravenosti. 

 Zmocnila se mě panika. Sehnat v centru města 
tužku je docela problém. Takhle kdybych sháněl 
nějaký hudební nástroj, moderní interiér ve 
skandinávském designu a nebo hrnek kafe, nebyl by 
to v této části města žádný problém. Ale shánět 
tužku? V tom jsem v boční ulici uviděl malý 
zastrčený krámek s nápisem VG nad dveřmi. To 
vypadá slibně. Napadlo mě, že pokud v daném 
krámku mají noviny a časopisy, mohli by přece mít i 
psací potřeby! Čas utíkal, a tak jsem spěšně přešel 
ulici. Zvenku nebylo do krámku vidět, ale to mě 
neodradilo a kvapně jsem vstoupil.  

Dostalo se mi mimořádného překvapení. Krámek 
se opravdu věnoval prodeji tiskovin. Jednalo se však 
pouze o jeden velmi specifický žánr. Ze všech zdí se 
na mě valily obrázky ňader všech velikostí, barev a 
tvarů a k tomu neskutečně mnoho nahých těl 
propletených v takových důmyslných pozicích, 
jejichž dosažení je možné pouze ve stavu beztíže a 
ještě při dokonalé znalosti jógy. Až příliš rychlým 
krokem jsem se prodral nekonečnými řadami 
pornografie směrem k znuděnému prodavači u pultu. 
S lehkým ruměncem na tváři jsem se mu odhodlaně 
podíval do tváře a řekl jsem: „Dobrý den, nemáte 
prosím vás tužku?“ 

Chlapík na chvíli zamrkal a nadzdvihl obočí. Můj 
požadavek jej natolik zaskočil, že jsem svoji otázku 
musel několikrát opakovat. Byl jsem zřejmě zcela 
první, na pohled zdravý třicátník, který v tomto 
prostředí projevoval zájem pouze o psací potřeby. K 
mojí velké úlevě prodavač nakonec sáhl pod pult a 
vytáhl tužky dvě. Okamžitě jsem po nich sáhl. Ten 
vydřiduch si nakonec řekl o čtyřicet korun! Nicméně 
šlo o čas, a tak jsem bez námitek zaplatil a s tužkami 
v kapse jsem vyběhl z obchodu neohlížeje se nalevo 
ani napravo.  

Na pohovor jsem dorazil mírně otřesen, ale včas. 
Pan manažer už na mě čekal. Vypadal trochu 
unaveně. Hned na začátku pohovoru se zmínil, že se 
právě vrátil z dovolené. Otevřel svůj diplomatický 
kufřík a vytáhl si dokumenty. Pak se rozhlédl trochu 
zmateně po stole a pro sebe si prohodil: „že bych si 
zapomněl tužku?“ 

Triumfálně jsem zalovil v kapse: „Tady máte, 
čirou náhodou mám jednu navíc.“ 

Jindřich (text i foto)
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O NEJHEZČÍ STAVBU Z PÍSKU  

Výbor Česko-norského fóra vyhlašuje soutěž o nejhezčí stavbu z písku. 

Podmínky soutěže: 

Kategorie: dospělý (18-99) 

   mládež (8 - 18) 

   dítě (0-8) 

Termín konání soutěže: 01.06. - 30.09.2015 

Každý, kdo zašle 2 ks fotografií (elektronicky), 1. z průběhu výstavby, 
2. s dokončenou stavbou, se zachycením tvůrce + stavby, bude zařazen 
do hodnocení o ceny. Zároveň budou nejzdařilejší fotografie otištěny v 
podzimním čísle časopisu Forum. K fotografiím uveďte jméno tvůrce a 
věk. 

Fotografie zasílejte na adresu: soutez@cz-forum.no 

Na Vaši účast se těší TNF

 


