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Úvodník
Vážení čtenáři,
opět se Vám do rukou dostal nový výtisk časopisu
Forum, tentokrát s pořadovým číslem 84, druhé vydání v novém stylu. Doufám, že jste si užili krásné
léto, někteří z Vás navštívili možná zajímavá místa na
dovolených nebo výletech po okolí či v zahraničí.
Toto číslo je bohaté na stránky i různorodý obsah.
Tematicky je zaměřeno na jedno nevšední místo a to
na Svalbard. V září proběhla na Velvyslanectví České
republiky beseda s Doc. Josefem Elsterem, představitelem Jihočeské univerzity a vedoucím Centra polární
ekologie, o aktivitách českých vědců na Svalbardu
a my Vám s ním přinášíme rozhovor v tomto čísle.
Dále svými příspěvky na toto téma přispěli také členové výboru. Doufám, že se Vám budou číst dobře
a třeba i Vy, kdo jste navštívili nějaká exotická místa,
se s námi v některém z přístích čísel budete chtít
o své zážitky podělit.

Neváhejte a posílejte nám vaše příspěvky na naši
emailovou adresu info@cz-forum.no.
V průběhu podzimu jsme pro Vás připravili několik akcí, např. oblíbený výtvarný workshop pro dospělé, pravidelná měsíční setkání v kavárně Asylet
a hlavně velmi vyhledávanou a očekávanou Mikulášskou besídku, která se uskuteční začátkem prosince.
Více se o našich akcích můžete dozvědět v pozvánkách, které rozesíláme registrovaným členům, popř.
z našich webových stránek www.cz-forum.no nebo
na našich stránkách na Facebooku:
www.facebook.com/czforum/.
Přeji Vám krásný barevný podzim, který společně
zakončíme na Mikulášské besídce.
Mějte se parádně česko-norsky, a těším se na
shledanou na akcích TNF.
Mirek Hletko
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Janáček na scéně Opery v Oslo –
Krása tónu a dramatika děje
děj e

Tomáš Hanus diriguje Janáčkovu operu Káťa Kabanová v Opeře v Oslo.

Rozhovor s dirigentem Tomášem Hanusem
Tomáš Hanus (nar. 1970) je světově uznávaný český dirigent. Dirigování vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Jiřího Bělohlávka. V roce 1999 se stal vítězem Mezinárodní dirigentské soutěže v Katovicích. V průběhu své profesní kariéry působil jako dirigent opery i symfonických
orchestrů na mnoha evropských scénách a dále pak v New Yorku a v Japonsku. K této dosavadní bohaté
práci připojil letošního roku v září debut v Opeře v Oslo nastudováním a předvedením opery Káťa Kabanová.
Využila jsem příležitosti jeho hostování v Oslo k následujícímu rozhovoru pro čtenáře Fora.
My, krajané jsme s potěšením a i s jistou dávkou
pýchy přijali oznámení, že do podzimního repertoáru Opery v Oslo byla zařazena opera Leoše
Janáčka „Káťa Kabanová“. Jaké to bylo pro vás,
když jste obdržel pozvání k nastudování a uvedení
Janáčka na této scéně? Je to vaše první působení
v Oslo Opeře?
Krásné a zavazující, byla to moje první dirigentská
cesta do Oslo a navíc se skvělým Janáčkem.
Jak se vám budova nové opery v Oslo líbí a jak se
vám v ní pracuje; mám na mysli jak zkoušky,

tak i uvedení premiéry?
Je to architektonicky překrásná stavba, která už sama
o sobě vytváří atmosféru. Práce na Janáčkovi je vždy
krásná i těžká, i zde se zpívalo česky, což byl nelehký
úkol! Je zde ovšem řada prvotřídních profesionálů, se
kterými je radost pracovat. Navíc, Káťa Kabanová je
dílo, které velmi silně vypráví o reálném životě, dotýká se velmi hlubokých otázek a interpreti musí tento příběh autenticky vyprávět, hrát, prožívat. Pro hudebníky je zase Janáčkova hudební řeč tak neobvyklá,
vymykající se všemu, že vždy chvíli trvá, než jí porozumějí. Ale bylo vidět, že je zde zaujala!
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Příběh Káti, jejího postavení v rodině a ve společnosti i ztvárnění vnitřního stavu duše a psychiky
ženy, je i v dnešní době, a troufám si říct, že ještě
dlouho, bude aktuálním tématem. Janáček měl
vystudovanou psychologii. Myslíte si, že tedy rozuměl vnitřnímu rozpoložení ženy nejen z lidského, ale i odborného hlediska, nebo dílo předčilo
umělce?
Janáček rozhodně nenabízí psychologický výklad,
spíše se dotýkáme opravdu konkrétního života bez
příkras. A ten nabízí mnoho otázek, něco zůstává
otevřeno i v závěru. Je zajímavé, že i jiné jeho opery
vyprávějí o ženách, o jejich velikosti, utrpení, radostech. Nenajdeme černobílé postavy nebo vykalkulovaný děj. Právě tato živost, autentičnost přivádí
k nadšení mnoho posluchačů po celém světě. Dílo
může určitě přesahovat svého tvůrce, jeho lidské
vlastnosti a zde se dotýkáme něčeho tak neuvěřitelně
skvělého…
Nastudování Káti v Opeře v Oslo je vaše už třetí,
které muzikálně řídíte v zahraničí. Kde byla ta
předešlá představení? Dají se porovnat? S kterým
nastudováním jste byl sám nejvíce spokojen?
Každé bylo jiné, hudebně jsem však postupoval podobně. Předtím jsem Káťu uvedl v Helsinkách a ve
Varšavě. Myslím, že toto bylo hudebně nejvydařenější, oceňuji i režiséra Willyho Deckera, který pracoval
s úctou ke skladateli a velkou energií a kompetencí.
Před každým představením opery v Oslo má publikum možnost navštívit odbornou přednášku,
kde se dozví důležité, ale i zajímavé informace
o obsahu díla a jeho skladateli. Jak mohu sledovat,
dělá se v posledních letech v Oslo hodně propagace
opernímu umění. Máte pocit, že se to nějak odráží
ve vyzrálosti norského obecenstva? Myslíte si, že
je zde opera opravdu oblíbená, nebo návštěvnost
patří jen k udržení jistého společenského koloritu?
Neznám do hloubky místní situaci, ale existují operní
díla, která i dnes svědčí o smyslu operního umění,
a Káťa je jedním z nich. Takže pokud má obecenstvo
zrát, více takových děl!
Zůstaňme ještě u operních děl a publika. Myslíte
si, že je rozdíl mezi českým a norským operním
publikem – jeho vyzrálostí, reakcí na dílem položenou otázku?
Zde bych si netroufl vynést jakýkoli celkový soud.
Spíše bych hovořil o jednotlivcích, o jejich vnímání.
Cítil jsem však, že norské publikum bylo vtaženo do
děje a naslouchalo velmi soustředěně.
Dříve jste působil ve svém městě, v Brně. Jak je to
s návštěvností oper v Janáčkově divadle v Brně?
Jaký je operní repertoár a má možnost brněnské
publikum slyšet hostující umělce?
Za mého působení nebyla nic moc, nynější situaci
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nemám možnost sledovat. Brněnské publikum vítalo
spíše operetní představení nebo italskou operu. Někdy přišlo na zmíněné hostující umělce. Smysl a poslání opery zde ještě čeká na objevení.
Ptám se na Brno a Janáčkovo divadlo, protože jste
tam působil v letech 2007-09 jako šéf opery Národního divadla v Brně. Jak vzpomínáte na práci
uměleckou tak i řídící v tomto období? Co bylo
tím spouštěcím faktorem, že už jste prostě dál
nechtěl/nemohl působit ve vedoucí pozici divadla?
Vzpomínám velmi nerad, přestože jsem tam poznal
řadu skvělých lidí a umělců. Chtěl jsem vybudovat
moderní operní soubor, zbavený provincialismu
a těžící z janáčkovské tradice. Avšak nebylo to možné, investovaná energie se časem ukázala být zbytečnou ztrátou času. Spouštěcím faktorem mého odchodu bylo právě toto, viděl jsem, že místo konstruktivní
práce se mi do cesty staví samé překážky, které musím usilovně odstraňovat. Ale byla i zvláštní legrace,
například když brněnský Odbor kultury zažádal
o interní šetření, zda umím dirigovat…
Odpovědi jsou spíše smutné až pesimistické pro
národ, ze kterého vzešli světově uznávaní skladatelé a interpreti. Jak se podle vás změnilo hudební
cítění v České republice před a po revoluci? Jak
jsme na tom po stránce skladatelské a interpretační? Jaká je hudební poptávka v ČR po kvalitní
populární hudbě a po klasické vážné hudbě?
Myslím, že jsme v každé době měli skvělé hudebníky
i oddané posluchače. Jde o to, zda umíme toto bohatství předat i dalším generacím, nebo zda pouze konzervujeme stávající stav. Někdy se zdá, že mladší
generace nemá přístup ke klasické hudbě, protože
o jejím bohatství nemá tušení, chybí informace. Máme dnes i skladatele a interprety, kteří mají co říci
i mimo ČR, a je jim tam možná víc rozuměno. Někteří doma nedostávají ani dostatek možností uplatnění,
stávají se exilovými umělci.
Pojďte nám ještě něco říct o profesi dirigenta.
Používá se výraz: „ten má talent, stát se dobrým
dirigentem!” U sportovců je talent nutným předpokladem. Jak se pak takový dirigentský talent
dále rozvíjí? Byl to váš sen, stát se dirigentem?
A kdy jste za svým snem začal cíleně jít?
Velmi jsem si přál pracovat s lidmi, nejen se svým
nástrojem. Na konzervatoři jsem vedle houslí studoval i dirigování, velkým darem bylo pak setkání
s Jiřím Bělohlávkem, který mi byl skvělým pedagogem a který mi potvrdil správnost zvoleného směru.
Dirigování se nedá naučit, nedá se „uvařit” z ničeho.
Talent je nezbytný a k tomu i osobnostní předpoklady. Teprve na tom lze stavět a učit se například dirigentskou techniku. Je to poměrně těžko definovatelné
povolání, nádherné a zároveň velmi těžké, má-li se to
dělat pořádně.

Jak se dirigent připravuje na zkoušky s orchestrem?
Domácím studiem partitur, nikoli (jak si někteří lidé
myslí) sebezálibným máváním před zrcadlem.
Muzikální vedení orchestru a pěvců je fyzicky
náročné. Jak udržujete svoji fyzickou kondici?
Právě tím dirigováním, vždyť za večer propotím
průměrně dvě košile a pořádně se napracuji!
Máte děti. Může se stát, že některé z nich se časem
objeví za dirigentským pultem?
Mám sedm dětí a dirigování bych doporučil jen tomu
z nich, kdo by měl evidentně talent a velkou touhu.
Zatím nevím, pozoruji, do věku, kdy se to dá posoudit, teprve dorostou.

A kdo drží tu pomyslnou taktovku doma v rodině?
To nejmenší.
A úplně na závěr. Máte nějaký zajímavý postřeh
z Norska?
Nádherná země!
Děkuji moc za sympatické setkání a zajímavý rozhovor. S velkým potěšením přidávám, že návštěva
operního představení pro byla nejen pro mě velkým zážitkem.
Chtěla bych vám popřát další úspěšná nastudování děl předních českých skladatelů.

Rozhovor s violoncellistou Vojtěchem Novákem
Vojtěch Novák je členem operního orchestru v Oslo od roku 2003.
Hraje na violoncello. Hudební vzdělání získal v Brně. Vystudoval zde
konzervatoř a posléze i Hudební akademii Leoše Janáčka. S hostujícím dirigentem Tomášem Hanusem (viz rozhovor v tomto čísle Fora)
mají společné nejen místo vzdělání, ale hlavně vztah k Janáčkově
hudbě.
Aby čtenáři Fora získali komplexnější obraz o účasti českých
umělců při uvedení Janáčkovy opery v Oslo, požádala jsem i Vojtu
o odpověď na pár zvídavých otázek.
Jaké to bylo, když ses dozvěděl, že do podzimního
programu je zařazena Janáčkova opera a hostujícím dirigentem bude Tomáš Hanus?
Moc jsem se těšil jak na spolupráci s Tomášem, tak
na Káťu. Za těch dvanáct let, co jsem v orchestru
v Oslo, se Janáček nehrál ani jednou. Než jsem zde
nastoupil, tak v roce 2003 se tu hrála Její pastorkyňa,
v zahraničí zpravidla uváděna pod názvem Jenůfa
a někdy na konci 90-tých let ještě Věc Makropulos
jako operní ztvárnění Čapkovy hry. Káťa se na staré
scéně opery hrála na konci 80-tých let. Bylo tedy
opravdu na čase uvést také Janáčka do nové budovy
Opery v Oslo. Janáčkova hudba je úžasná, nejlepší na
světě! Ale je často nepochopená a nedoceněná, když
do ní posluchač nepronikne hlouběji. A v operní
tvorbě Janáček dosáhl vrcholu nejen kompozičně, ale
i dramaticky. Operou obohatil nás všechny.
Jak jsi prožíval práci v orchestru pří nastudovávání této opery? Byla to jen tvrdá práce nebo
i potěšení z Janáčkových tónů? Máš ze zkoušek
i nějakou humornou příhodu?
Na práci v orchestru jsem zvyklý, ani to nebylo
zvlášť náročné na výdrž, naopak Káťa Kabanová je
relativně krátká opera, přibližně čtyřicet minut bez
pauzy. Ovšem hudba je to velice intenzivní s bohatou
rytmickou strukturou, kde se v těsném sledu mění
tempa a dynamika; potřebuje svůj charakter a výraz
v každé nové pasáži a vyžaduje si naprostou rytmic-

kou disciplínu jak v orchestru, tak na scéně. Prostě
velká zábava.
Jestli se nemýlím, pak po Dvořákově opeře Rusalka, je to druhá opera uvedená v češtině za doby
tvého působení v operním orchestru v Oslo. Byl jsi
angažován do jazykové pomoci pěvcům?
Ano, hned v začátku nastudování. To mě také moc
bavilo, a navíc jsem se naučil libreto, takže jsem pěvcům potom alespoň trochu rozuměl. Posléze s pěvci
pracoval pan Bronislav Procházka z Národního divadla v Praze a Irene Kudela, korepetitorka a klavíristka
žijící v Paříži.
Byli podle tebe Janáček a Káťa přijati publikem?
Kterou další českou operu bys rád uvítal na scéně
v Oslo? Můžeš ze zákulisí prozradit, zda vedení
Opery o nějakém dalším českém díle uvažuje?
Určitě. I kritici ocenili nastudování a režii. Publikum
přijalo, podle reakcí, Káťu s nadšením, moc jsme si to
užili. Uvítal bych jakoukoliv Janáčkovu operu, klidně
znovu Káťu, a dále Rusalku nebo Prodanou nevěstu.
Nevím ale, co je v plánu, to opravdu ne.
Děkuji moc, Vojto, za tvé postřehy, o které ses
s krajany podělil. Těším se na další představení
českých děl v Opeře Oslo.
Rozhovory připravila Libuše Janáková
foto: Erik Berg, operaen.no
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Svalbard
Dříve součástí Grónska, dnes souostroví v Severním ledovém oceánu, přibližně na poloviční
cestě mezi Norskem a Severním pólem. Jeho povrch tvoří z větší části ledovce, dále pak
hory, podél pobřeží místy nížiny. Největší z ostrovů je Spitsbergen. Právě tento ostrov stále
hojněji navštěvují turisté a vědci, a to i z České republiky.

Český výzkumný program je lokalizovaný do centrální části Svalbardu, severní části zátoky Isfjorden,
zátoky Petunia. Pracovní skupina s vlajkou Českých Budějovic.

Čeští vědci na Svalbardu
Od roku 2007 pravidelně působí na Svalbardu čeští
vědci, jejichž vědecká činnost dosahuje světového
ohlasu. Jejich aktivity nám během besedy na Velvyslanectví České republiky v Oslo v září toho roku
představil doc. Josef Elster.
Doc. Elster je zakladatelem a vedoucím Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích. Zabývá se výzkumem ekofyziologie
fotosyntetických mikroorganismů v polárních ekosystémech. Centrum polární ekologie organizuje Kurzy
polární ekologie pro studenty českých vysokých škol,
jejichž součástí je i výzkumný pobyt na Svalbardu.
Zde se studenti po boku svých profesorů podílejí na
vědeckém výzkumu mezinárodního významu a sbírají
data pro své diplomové práce a vědecké publikace.
Od roku 2012 absolvovalo tento kurz již 96 studentů.
Českého výzkumu arktického ekosystému centrální části Svalbardu, v severní části zátoky Isfjorden, se
také účastní zoologové – parazitologové z Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Tato vědecká
skupina se potápí v pobřežní části zátoky, loví bezobratlé živočichy a ryby a studuje životní cykly parazitů. Někteří z těchto parazitů mohou být i nebezpeční
pro člověka. Jejich výskyt se s oteplováním Arktidy
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zvyšuje. Proto je tento výzkum vysoce vyhledávaný
i norskými kolegy.
Arktida
Výzkum Arktidy, kde se Svalbard nachází, je jednou
z vědeckých priorit Evropské unie. „Arktida je místo,
které se na naší planetě nejrychleji mění a zpětně
ovlivňuje klima mírného pásma,“ vysvětluje doc.
Elster jeden z důvodů, proč je Arktida pro vědecký
výzkum tak důležitá. „Arktidu, která se v čase rychle
mění, lze s lehkou nadsázkou přirovnat k mladé vrtošivé dívce, která se chce každý den líbit v jiných šatech. Antarktida, protější studený pól naší planety, je
na druhé straně, v porovnání s Arktidou, mnohem
stabilnější v čase, a s nadsázkou ji můžeme přirovnat
ke starému konzervativnímu muži, který nemá rád
změny,“ dodává doc. Elster. Za posledních 80 až 100
let se teplota v Arktidě zvýšila o 2,5 °C, což má významný vliv na množství sněhu a ledu v této oblasti,
které předurčuje její další změny, jejichž výzkumem
se vědci zabývají. Ubývání mořského i pozemského
zalednění Arktidy významně mění celou oblast
s možností budoucího intenzivního hospodářského
využívání. Pro české vědce pracující na Svalbardu

představuje studium Arktidy také možnost poznávat
vývoj středoevropské přírody od počátku doby meziledové (cca 14 až 16 tis. let před současností), kdy
kontinentální zalednění dosahovalo do severních
oblastí naší republiky.
Výzkum na Svalbardu
Čeští vědci mají pro svoji činnost od Norska přidělenou oblast o rozloze asi 100km2 včetně mořské zátoky ve střední části Svalbardu v zátoce Petunia, Billefjorden. Tato oblast se nachází na rozhraní kontinentálního (suché a studené klima) a atlantského (vlhké
a teplejší klima) prostředí, které dělá tuto oblast pro
výzkum velice zajímavou. Z České republiky sem za
účelem výzkumu přijíždějí mikrobiologové, algologové (zabývají se výzkumem řas), botanikové, zoologové, parazitologové, geologové, geomorfologové,
hydrologové, klimatologové, glaciologové a další.
Zázemí
Na počátku svých aktivit na Svalbardu bylo zázemí
českých vědců velmi prosté. Dva kontejnery umístěné
na přístavním molu u bývalé hornické osady Pyramiden sloužily pro poskytnutí noclehu, sklad i jako
vědecká základna. Později si vědci začali pronajímat
chatu ruské těžební společnosti. V loňském roce vědci zprovoznili vědeckou základnu ve správním městě
Longyearbyen a v letošním roce postavili vlastní
terénní základnu v zátoce Petunia. Pobyt v terénu,
tedy na studijní lokalitě v zátoce Petunia, je však stále
bez teplé vody. Představa teplé sprchy po celodenní
práci v terénu je stále utopií. K takovému pohodlí se
musí vědci přepravit asi 60 km do hlavní stanice
v Longyearbyen. U terénní základny v Petunii pro
koupel nabízí moře přes léto teplotu cca 2,5°C nebo
potok v sousedství teplotu 0,5°C. Česká polární stanice ve městě Longyearbyen nabízí veškerý komfort.
Ve stanici jsou k dispozici i specializované laboratoře
pro potřeby výzkumu a vzdělávání, dále pak ubytování pro vědecký personál s kapacitou asi 20 lůžek.
Stanice je otevřena celoročně a vytváří lepší podmínky pro rozšíření výzkumu, výraznější spolupráci
s norskými partnery i pro případné využití pro studentské stáže a výměny. Pro příští rok připravují dokonce čeští vědci k provozu vědeckou loď, motorovou jachtu.
Doc. Elster a jeho kolegové usilují o maximální
zabezpečení logistických činností a dalších činností
souvisejících s jejich pobytem na Svalbardu z vlastních zdrojů. V praxi to kromě materiálního vybavení
znamená i výchovu členů expedice, aby se uměli
postarat o dům, řídit loď, zajistit bezpečí své i ostatních účastníků kurzů. Jihočeská univerzita vlastní
osm zbraní, přičemž šest členů Centra polární ekologie získalo v České republice zbrojní pas.
Den vědce na Svalbardu
První den kurzu stráví studenti v Longyerbyen. Na
místní univerzitě dostanou profesionální školení
o pravidlech bezpečného pohybu v divočině a použí-

Svalbard začali lidé navštěvovat již v 17. století.
Na Svalbardu také působila celá řada českých
vědců. Nejznámější je asi fyzik profesor František
Běhounek, který se zúčastnil dobrodružné cesty
italské vzducholodě na severní pól. Dalším významným českým vědcem, který zde působil, je
botanik profesor Emil Hadač, který zde pracoval
na počátku druhé světové války a následně ještě
několikrát v 80. letech minulého století.
Mapa: maps.google.com

vání střelné zbraně. Na gumových člunech se pak
přesunou do terénní stanice, kde stráví dva týdny. Zde
provádí celodenní výzkum podle svého zaměření.
V pravidelných intervalech zkoumají mraky, po zimě
obnovují meteorologickou stanici, zkoumají složení
tufurů (mrazových kopečků), hledají parazity v rybách, vrtají sondy v ledovcích a provádějí celou řadu
dalších vědeckých činností, přičemž si neustále vedou
zápis a sbírají vzorky. Někteří vědci nachodí denně
i 40 kilometrů. Jiní se potápí ve studeném moři.
Účastníci kurzů si společně vaří, podílejí se na údržbě
stanice i společné zábavě. „Ti, co hrají na hudební
nástroj, mají plusové body,“ dodává se smíchem doc.
Elster. „Sociální prostředí je pro pobyt na těchto expedicích důležité. Vznikají tu přátelství i na celý život.“
„Česká vědecká infrastruktura – Stanice Josefa
Svobody – je tak oknem do arktické přírody. Pohled
z tohoto okna napomáhá pochopit změny, ke kterým
dochází na severní polokouli po celé meziledové
období (období Holocénu) a současně nám dovoluje
studovat změny, kterými prochází Arktida v současnosti v těchto nejsevernějších oblastech. Čeští vědci
a studenti se tak zapojují do řešení jedněch z nejdůležitějších globálních problémů naší planety,“ zakončuje povídání doc. Elster.
Kateřina Štemberová a doc. Josef Elster
Více informací na http://polar.prf.jcu.cz
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Josef Elster, mikroskopování na ruské stanici.

Doc. Josef Elster
Narozen roku 1958. Studoval rybářství a ochranu
přírody na Vysoké škole zemědělské a posléze
botaniku (algologii) v Botanickém ústavu Akademie věd v Třeboni. V Arktidě a Antarktidě pracuje
již od roku 1988, zúčastnil se 28 expedicí. V letech
1991 až 1994 působil jako postdoktorand na univerzitě v Torontu, kde pracoval na projektu ve
vysoké kanadské Arktidě u profesora Josefa Svobody. Od roku 2005 je docentem na Masarykově
univerzitě v Brně a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde v roce 2011 založil Centrum polární ekologie. Na Svalbardu strávil výzkumem 16 arktických lét.

1/ Výstavba terénní základny Jihočeské univerzity v zátoce Petunia v roce 2015.
2/ Česká vědecká stanice Jihočeské univerzity v Longyearbyenu.
3/ V roce 2007 Jihočeská univerzita instalovala v zátoce Petunia na přístavním molu ruského hornického města
Pyramiden dva kontejnery. Kontejnery společně s ruskou chatou sloužily až do roku 2015 jako terénní základny
pro Český arktický výzkum.
Fotoarchiv: Centrum polární ekologie
1/

2/
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NyNy -Ålesund
Služebně téměř na konci světa
V listopadu minulého roku jsem byl v zaměstnání dotázán, zda bych nejel udělat jeden projekt na Svalbard . Po několika letech na projektech v Oslo a okolí se mi to zdálo jako více než
vítaná změna, tudíž jsem bez váhání souhlasil.

Ny-Ålesund, čas 13:39
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že
se projekt nachází v osadě Ny-Ålesund, kde je omezený přístup a jedinou možností, jak se tam v zimě
dostat, je malým dopravním letadlem z letiště v Longyearbyen. V létě existuje teoretická možnost přijet
i lodí s nákladem. Z výše uvedeného vyplývá, že
o drobné dobrodružství bylo postaráno.
Ny-Ålesund se nachází na jižním břehu
Kongsfjordu na západním pobřeží hlavního ostrova
Spitzbergen, 1231 km od severního pólu, 107 km od
města Longyearbyen a 2152 km z Oslo.
Původní hornická osada byla postupně přebudována na výzkumnou stanici. Uhlí, které patří mezi
nejkvalitnější na světě, se zde těžilo do roku 1962, ale
poté, co zde stalo největší důlní neštěstí v historii
Norska, se vláda, i z pietních důvodů, rozhodla těžbu
ukončit. Symbolem osady se staly 3 hory, které se
nacházejí v blízkosti, Svea-Dana-Nora (ŠvédskoDánsko-Norsko).
Nyní je Ny-Ålesund centrem výzkumu Arktidy,
atmosféry, globálního oteplování i vzdálených míst
mimo hranice Sluneční soustavy.
V osadě je celkem 69 budov, z nichž některé slouží jako výzkumné stanice a pomocné objekty, sklady
materiálu, ubytovny pro vědce, návštěvníky nebo
zaměstnance společnosti Kings Bay AS, která celou
osadu provozuje. Dříve byla tato firma soukromá,
nyní je zcela vlastněna státem.
Celkem 11 států si zde vybudovalo nebo pronajalo
prostory pro různé druhy výzkumu.

Dále se zde nachází malý hotel pro návštěvníky,
nejsevernější pošta na světě, malý butik se suvenýry
pro turisty, kteří se sem mohou v létě dostat lodí,
muzeum těžby uhlí, stará telegrafní stanice (dříve
jediné spojení se světem), mořská laboratoř, elektrárna, přístav, atd. V podstatě se zde nachází vše jako
v každém městě, jen s tím rozdílem, že je to v přiměřeném rozsahu a přizpůsobené místním drsným podmínkám.
Všechny budovy jsou z bezpečnostních důvodů
stále otevřené a u vchodu vybavené telefonem, jelikož tady člověk nikdy neví, kdy ho někde po cestě
venku překvapí milý bílý medvídek, značně hladový.
V takovém případě jsem byl instruován, že mám utíkat do nejbližšího objektu a zavolat „vakt”. Vakt je
zároveň strojník v elektrárně a tudíž je neustále přítomen na telefonu nebo nízkofrekvenční vysílačce.
Ten by se potom měl o nezvaného návštěvníka postarat. Já jsem naštěstí nic takového nepotřeboval a jediné polární medvědy, které jsem viděl, byly vycpaní
na letišti a ve správní budově.
Zajímavostí je, že v celé oblasti platí přísný radiový klid, tj. zákaz provozu radiových vysílačů (kromě
zmíněných vysílaček). Nelze použít ani mobilní telefon (v zásadě i proto, že chybí pokrytí signálem
GSM), ani Wi-Fi pro přenos internetu, bluetooth, atd.
Jediným komunikačním spojením se světem je kabelový telefon a kabelový internet. Ještěže tak, jinak si
tam člověk připadá jako bez ruky. V dnešní době, kdy
jsme přivykli na dennodenní používání mobilů a mo|9

bilního internetu, je to návrat, jak se někdy říká, jako
před převratem :).
Mým úkolem na místě bylo zprovoznit, otestovat
systém řízení budov a zaučit obsluhu na jeho provozování ve správní budově, mohli bychom klidně říci
mozku celé osady. V budově je kuchyně se společnou
jídelnou, prádelna, kanceláře, recepce a v zimním
období i zmíněná pošta a malý bar, který je otevřený
každou sobotu. Tady se lze za ceny na Norsko opravdu lidové občerstvit po náročném týdnu.
Jinak je každý večer připravený nějaký program,
o který se stará vždy někdo z pracovníků Kings Bay.
Přes léto jsou to aktivity jako střelba, fotbal, kajak, 2x
týdně otevřený bar mimo správní budovu. Přes zimu
jsem měl možnost se zúčastnit pečení tradičních placek „lefse”, oslavy svátku sv. Lucie, koupání ve venkovní jaccuzi, zápasu ve florbalu (Veidekke vs. Kings
Bay).
Další pro mě velmi zajímavou zkušeností byla polární noc, kdy jak víme, je černo-černá noc 24 hodin
a díky poloze osady se žádné ani minimální zblednutí
oblohy zde nekoná. Jelikož nikde v dosahu není žádné město, tudíž ani není na místě žádný světelný
1/

2/

4/
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„smog” a lze nádherně pozorovat hvězdy, měsíc
a v neposlední řadě také polární záři. I na mě se jeden
„večer” po práci usmálo štěstí a získal jsem svoji
první zkušenost s pozorováním tohoto stratosférického jevu.
Je to opravdu zvláštní, když člověk ráno vstane
a je tma, jde na snídani pořád je tma, pak jde na oběd
a je zase tma. A tak jediným společníkem v polární
noci je měsíc, který se zdá být velmi blízko, a je
možné při jeho svitu nádherně vidět.
Skoro člověk nepotřeboval čelovku. Dalším orientačním bodem je červené světlo na věži, kde byla
před mnoha lety ukotvena vzducholoď Alberta Nobileho „Italia”. Osada totiž dříve sloužila i jako základna pro výpravy na severní pól.
Na takto malou osadu má místo hodně rozmanitou
a pro mne zajímavou historii i současnost a proto
pevně doufám, že to nebyla moje poslední výprava na
tato místa nebo i jinam na Svarbald.
Miroslav Hletko

3/

5/

6/

7/

8/

1/ Přeprava z Longyerbyen
2/ Nejsevernější pošta na světě
3/ Lední medvěd ve správní budově
4/ Měsíc nad zálivem – zdroj „denního“ světla.
5/ Výzkumná stanice
6/ Polární záře nad osadou
7/ Mirek s „plnou polní“, jak ho zaznamenali pro článek ve firemním časopise
8/ Správní budova Ny-Ålesund
foto: archiv autora
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Český poutník na cestě Norskem
Krajané se v létě setkali s českým poutníkem Petrem Hirschem, který jde po etapách pěšky
kolem světa. Norsko bylo součástí jeho druhé etapy, kterou započal v červnu letošního roku
v dánské Kodani. Tato etapa má podtitul ‚třistapětašedesátka’, kdy se Petr pokusí putovat
365 dnů s vánoční přestávkou a plánuje ujít kolem 7000 kilometrů.

Značení svatoolafské poutní cesty v Dovrefjell.
Rodák ze Dvora Králové nad Labem došel na začátku
července do Oslo, kde strávil několik dní s krajany.
Z Oslo se vydal svatoolafskou poutní cestou
k ostatkům sv. Olafa v katedrále Nidaros v Trondheimu. Odtud pak pokračoval dále na sever, k polárnímu
kruhu, a poté stočil cestu do Švédska. V současné
době je poblíž Stockholmu, odkud se přeplaví do
Finska a bude pokračovat na Helsinky.
Svatoolafské poutní cesty
Svatoolafské poutní cesty jsou staré poutní cesty vedoucí do Nidaros. Poutníci a jiní cestovatelé po nich
putovali již od 11. století. Vystavěna na počest sv.
Olafa, norského vikingského krále, katedrála Nidaros
byla nejsevernějším cílem křesťanských poutníků za
dob středověku. V současnosti existuje 6 schválených
svatoolafských cest, které jsou pod správou Národního poutnického centra v Trondheimu. Všechny cesty
jsou značené logem svatoolafských poutních cest.
Logo kombinuje symbol zajímavosti a svatoolafský
kříž. Značení poutních cest začalo roku 1994 a nachází se na více než 5000 kilometrech podél poutních
cest.
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Petr si pro svou pouť zvolil 643 kilometrů dlouhou
takzvanou Gudbrandsdalenskou cestu z Oslo do
Trondheimu, která je nejdelší poutní cestou v Norsku.
Cesta začíná ve starém Oslo, které uchovává několik
chráněných pozůstatků středověkého města a kostelů,
jež sloužily jako východiště poutních cest. Z Oslo se
mohou poutníci vydat stejnou cestou jako Petr, kolem
nejstarší budovy v Oslo, kostela Gamle Aker, dále
pak podél Frogner parku, přes Skøyen, Jar a Hosle,
lesy Nordmarka přes Hadeland na západní straně
jezera Mjøsa, nebo východní variantou cesty, kterou
putovala Petrova přítelkyně Lucie. Tato cesta vede
přes Furuset a Stovner v Oslo na Jessheim, Eidsvoll
a podél východní strany jezera Mjøsa. Obě cesty se
spojují v Lillehammeru na severní straně tohoto jezera, odkud cesta dále pokračuje na sever přes Gudbrandsdalen. Z údolí se pak stezka šplhá do hor Dovre a po jejich přechodu se cesta dále vine krajinou
oblasti Trøndelag před jejím zakončením u katedrály
Nidaros. Tato pouť trvá přibližně měsíc.
Na trase existuje několik poutnických center, které
poskytují informace o ubytování, počasí, značení
cesty a podobně. Milou osobní zkušenost má Petr
z Dale-Gudbrand poutního centra. Na místo došel

brzy ráno po té, co strávil noc v lese. Bez váhání mu
zde nabídli možnost vysušit si promáčené boty, použít počítač a připojení k internetu. K tomu podali
horkou kávu.
Poutnický pas
Během své pouti mají poutníci možnost sbírat razítka
z míst po cestě a zapisovat si své osobní poznámky
do poutnického pasu. Tradice poutnického pasu pochází již ze středověku, kdy tento pas dokazoval, že
se jedná o opravdového poutníka a ne jen cizince,
který se právě vyskytl na určitém místě. Díky poutnickému pasu mají poutníci možnost získat i levnější
ubytování a služby podél cesty. Putování zanechává
v lidech vzpomínky nejen na místa po cestě, ale i na
setkání s lidmi na této cestě a zvláště pak na určitou
vnitřní přeměnu nebo uvědomění, které na dlouhých
poutích často nastává. Poutní pas či zápisky jsou pak
cenným společníkem na cestě a vzpomínkou na ni.
Poutníci, kteří absolvovali alespoň posledních 100
kilometrů pouti, obdrží jako dárek od katedrály
v Trondheimu dopis Olafa, podobný diplomům z
Evropských poutních míst, jako je Santiago de Compostela nebo Řím.

Petrův poutnický pas s razítky
Zeptali jsme se Petra
Jaké jsou tvé dojmy z putování Norskem?
Velmi pozitivní! Krásná krajina, slušné značení cesty,
milí lidé, kteří až na výjimky hovoří plynně anglicky
a neotočí se zády v případě prosby třeba o doplnění
vody. Snad jako jediné negativum pro Čecha, který
putuje s rozpočtem do 10 EUR na den, jsou místní
ceny. Ty jsou opravdu zatím nejvyšší, které jsem v
Evropě zažil.
Zaznamenal jsi nějaké rozdíly v tom, jak tě přijímali lidé v různých částích Norska?
V jednu chvíli jsem si říkal, že čím jdeme severněji,
tím jsou lidé přátelštější a pohostinnější. Nevím, zda
je to náhoda nebo to lze nějak zobecnit, ale takový je
můj pocit.
Jak bys to srovnal s jinými zeměmi, kterými jsi
putoval?
V Norsku je příjemné, že si vás nikdo nevšímá, pokud neděláte nějaké nepřístupnosti. Zákon, který
umožňuje volné táboření při dodržení určitých pravi-

del je skvělý pro ty, kteří milují pobyt v přírodě. Ale
i ve městech a na různých veřejných místech jsem se
setkal s vřelým přijetím.
Kteří lidé nebo situace z poutě Norskem ti obzvlášť zpříjemnily cestu?
Ze vzpomínek se mi noří tyto tři zážitky. Hned první
dny na jihu mezi Haldenem a Oslo jsme v podvečer
s Lucií hledali místo na přenocování. U jednoho osamoceného statku blízko jezera jsme oslovili muže,
který byl právě venku. Po krátkém povídání nám
nabídl možnost přenocovat v jeho stodole. Měl tam
různé stroje a zařízení za tisíce korun. Později nám
ještě umožnil dát si sprchu v jeho domě. Druhé setkání z doby, když jsem putoval sám a přicházel jsem
k vesnici nedaleko jezeru Mjøsa. Z předzahrádky
jednoho domku na mě mávla ruka. Za chvíli jsem už
seděl s rodinou nad kuřecím steakem. Age se svojí
ženou byli tak milí a pohostinní, že by mi to asi málokdo věřil. Nakonec mě pozvali na přespání k nim
domů. Sprcha a vyprání prádla byl bonus, smažené
vejce k snídani pak naprostý luxus. Poslední zážitek
je též od jezera Mjøsa. Dával jsem si pauzu u místního obchodu. Chlapík, který byl koupit zmrzlinu dceři,
mě míjí a prohodí pár slov. Když mu popíši, co podnikám, tak jen zalape po dechu. Povídá mi, že dělá
v IT oboru a má kolegu v ČR. Pak mi na stůl položí
200 NOK jako přilepšení na cestu. Tak asi takové je
putování Norskem. (usmívá se)
Jak jsi zvládal severské počasí?
To byla výzva. Letošní léto bylo extrémně deštivé
a chladné. Venku jsem už ale strávil přes 1000 dnů,
tak jsem na něco zvyklý. Také díky dobrému vybavení se nepřízni počasí čelí lépe. Některé úseky cesty
vedly skutečnými mokřady bez lávek, kde jsem ocenil mé nepromokavé boty. Potkali jsme jiné zahraniční poutníky, kteří po hodině chůze měli boty promáčené, a paní si stěžovala, že to není žádná poutní cesta!
Jaké máš zážitky z katedrály Nidaros? Jak jsi
vnímal toto významné místo?
Už jenom to, že se za vstup do katedrály musí platit,
ve mně vzbuzuje rozporuplné pocity, které napovídají, že se jedná více o turistickou atrakci než o svatostánek. Toto neplatí pro poutníky. Pokud se zaregistrujete, dostanete nálepku, která vás opravňuje k bezplatnému vstupu. Nálepka už ale neplatí pro výstup
na věž. Od cílového poutního místa očekávám větší
hloubku. Myšleno duchovní hloubku. Líbí se mi
ovšem norská upřímnost. Když jsem se ptal paní,
která měla v katedrále službu, kde jsou ostatky krále
Olafa, pokrčila rameny a pověděla mi, že byly uloženy pod oltářem. V dobách reformace, kdy uctívání
ostatků přestalo být „in“, prý byly vykopány a schovány. Nikdo však neví, kde jsou, ale existuje domněnka, že jsou stále v katedrále. Takže není kde
pokleknout a říci „děkuji Ti Olafe, že jsi mě vedl
a bezpečně dovedl až sem“, jako například v Santia| 13

gu, kde je uchována stříbrná truhlička, ve které se
ostatky sv. Jakuba údajně nacházejí. Olafovu sílu
a přítomnost jsem cítil i tak, a příchod před katedrálu
je vskutku skvělý zážitek. V sezóně je denně kolem
18. hodiny večerní meditace. V té době vítá příchozí
poutníky i kněz. My jsme bohužel přišli později.
Kolik mírových vzkazů jsi z Norska odeslal?
(Poznámka: Petr s sebou nosí papírová přání, která
pro něj vytvořila obecně prospěšná společnost Lemniskáta. Na svých cestách potkává mnoho lidí, z nichž
některé oslovuje s prosbou, aby na přání nějakým
způsobem zachytili, co cítí pod slovem mír. Tato přání pak z cest rozesílá lidem, kteří si o ně napíší na
jeho webových stránkách.)
Nakonec jsem odesílal 9 mírových vzkazů z poštovny
Severního polárního kruhu.
Zaujal tě výrazněji některý ze vzkazů?
Každý je osobitý a jedinečný, má svůj mikropříběh.
Ve Švédsku jsem se potkal s manžely, kterým když
jsem řekl, že jsem z Česka, tak Stuart na mne promluvil pár českými slovíčky. Před více než 30 lety
adoptovali z tehdejšího Československa chlapce
Františka.
Děkujume za rozhovor a přejeme mnoho šťastných kilometrů.
Kateřina Štemberová a Petr Hirsch

Petr Hirsch
35 let
2010 V červnu tohoto roku začal své putování
poutí do španělského Santiago de Compostela,
křesťanského poutního místa, kde jsou uloženy
ostatky sv. Jakuba, jednoho z 12 apoštolů.
20 kilogramů vážil jeho batoh, když se z domova
vydal na cestu. Místo stanu si s sebou raději vzal
laptop. Váhově to vyšlo nastejno, ale umožnilo mu
to nejen lepší komunikaci s lidmi přes laptop, ale
otevřel se i více lidem, když u nich hledal přístřeší.
2012 V prosinci tohoto roku doputoval po dvou
a půl letech do Jeruzaléma.
16090 kilometrů měl v nohách, když do Jeruzaléma ze Santiago de Compostela, přes Gibraltar,
Itálii, Albánii, Makedonii, Turecko a Řecko došel.
79 dní strávil na pouti Norskem, kdy z Haldenu,
přes Oslo, Trondheim, Stiklestad, Hattfjelldal
a kolem ledovce Okstindan došel 9. září v 18 hodin k návštěvnímu centru Severního polárního
kruhu v blízkosti národního parku Saltfjellet.
4 hlavní cíle poutnictví již Petr navštívil: Nidaros
na severu, Santiago de Compostela na západě,
Řím na jihu a Jeruzalém na východě.

Zdroje: Petr Hirsch, pout.eu, nidarosdomen.no, pilegrimsleden.no, gamleakerkirke.no

Petr Hirsch s Lucií Veselou před katedrálou Nidaros.
Pozn.: Výstavba katedrály Nidaros trvala více než dvě století. Dokončena byla kolem roku 1300. Později byla
poničena několika požáry. Náročná rekonstrukce započatá v roce 1869 trvala další století.
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Škola v Notoddenu

Můj norský rok, aneb Kapitola školní
Postřehy a dojmy psané průběžně přátelům v Česku
Od té doby, co jsem vyměnila zajímavé zaměstnání
v Praze za poklidný život důchodkyně na norském
venkově, pozoruji, že jsem čím dál tím lenivější, ani
ne tak tělesně jako spíš v činnosti mozkové. K domácímu učení norštiny přistupuji značně nedůsledně,
norští přátelé jsou nesmírně shovívaví a jsou schopni
pochválit každý nesmysl, který vyslovím, a tak to
dlouhodobě nevede k žádoucím výsledkům. Abych se
konečně dopracovala k pravidelnému studiu pod odborným dohledem, přihlásila jsem se do školy v nejbližším městě.
A tak jsem ve středu 12. srpna musela zapomenout
na sladké vyspávání, protože v 9 hod. už jsem měla
být v Notoddenu, kde mi začalo zas po dlouhé době
nějaké vyučování a pravidelný režim. Do města je to
cca 25 km, cesta pěkná ale úzká, klikatá a rychlost
vesměs omezená na 50 – 70 km, takže 40 min. musím
na jízdu počítat. I vstala jsem časně s pocitem odpovědnosti, nachystala si svačinu a připadala si jako
„odvážná školačka“. Do neznámé první třídy mě nikdo nevedl, vyrazila jsem sama svým autem jako
„velká holka“ (ha ha). Přijela jsem do školy trochu
dřív, abych se přihlásila v sekretariátě u pí Solveig
s titulem inspektor. To jméno mi připomnělo Edwarda Griega, ale dáma na uvítanou nezapěla žádnou
píseň, nýbrž přivolala kolegyni, se kterou jsme setrvaly v „krátkém srdečném rozhovoru zajímajícím obě

strany“. Tím bylo v norštině ověřeno, že vím, jak se
jmenuju a kde bydlím, umím se podepsat a počítat do
pěti. I něco o počasí jsme prohodily. Na to se obě
dámy s potěšením shodly, že můžu jít rovnou do druhé třídy! I když trochu nechápaly, proč se chci učit
norsky, když tu jsem jen na návštěvě, nevdala jsem se
do norské rodiny, nehledám azyl ani práci a domluvím se anglicky. Ale kdo chce kam, pomozme mu
tam (obzvláště, když to zaplatí, uprchlíkem nejsem).
Tak jsem se hrdě vrátila do vstupní haly, kde už to
pěkně vřelo a ode zdi ke zdi se černě vlnilo. Na schodišti jako sbor v opeře seřazeni učitelé (cca 10 lidí)
a paní ředitelka právě zahajovala uvítací proslov –
norsky, pomalu a zřetelně, aby tlumočníci mohli překládat hloučkům studentů seskupených podle jazykových oblastí: arabština, amharština, hindi, paštun,
svahili, tigri, urdu aj. „perspektivní“ řeči, o nichž
mnohdy ani netušíme, kde se jimi mluví, ale které
bychom se možná měli rychle začít učit. No English.
Dozvěděli jsme se, že je nás tam 185 studentů ze 17
zemí, které postupně všechny vyjmenovala – od Afghánistánu přes Barmu, Bangladéš, Ceylon (resp. Srí
Lanku, ze které je tu velká skupina Tamilů kudrnatých jako čertíci z Troškových filmových pohádek),
Eritreu, Etiopii, Filipíny, Kongo, Irák, Írán, Nepál,
Pákistán, Sýrii, Súdán, Somálsko, aj. až po Thajsko
a Turecko. Vše si nepamatuji, ale nezaznamenala
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jsem nic od Z, žádná Zambie ani Zimbabwe. Příslušníci každé země se vždy halasně hlásili. K „bledým
tvářím“ se pak, mimo mě, nesměle hlásila pouze 1
Ukrajinka, 1 Polka, 1 Ruska (v muslimském hábitu!)
a 1 Rumun. Proslov byl silně optimistický s důrazem
na norskou demokracii, solidaritu, mezinárodní pomoc a přátelství mezi národy. V první chvíli jsem se
v duchu trochu ušklíbla nad tou propagací, ale pak
jsem si uvědomila, že já jsem tam jen „z dlouhé chvíle“, ale kdybych byla o 30 let mladší a ocitla se na
druhém konci světa v úplně jiném prostředí a kultuře,
kde bych chtěla začít nový život, viděla bych to asi
jinak. A z pohledu štědrého hostitele, kterým nepochybně Norsko je, to je myslím zcela pochopitelné
a potřebné, aby si příchozí uvědomili, že vše, čeho se
jim tu dostává, není samozřejmost (i když to tak
mnozí leckde berou).
Svůj projev pak pí ředitelka mezi slovy nečekaně
prokládala rytmickým tleskáním a klepáním, což
posluchači ihned s nadšením a jásotem opakovali:
plác-plác-bumbumbum, nebo jen tak jednou „plác“ či
tleskání se synkopou, nevím jak to zaznamenat (možná by to chtělo noty na buben?). Ale snad si to představíte, něco podobného občas dělá dav na stadionech
při sportovních zápasech nebo některých koncertech.
Nevím, zda je to specialita místní školy nebo jestli to
patří k nějaké osvědčené norské vyučovací metodě,
jak navodit spontánní atmosféru v duchu domorodých
kmenových tanců a tím vyvolat ve studentech pozitivní přátelské pocity? Každopádně to mělo obrovský
ohlas, jen jsem čekala, kdy někdo z davu vyskočí
a začne rapovat nebo divoce křepčit. Nevím, kolik
bylo nově příchozích, kolik již pokročilých a podle
čeho byli rozděleni, ale po zahájení už všichni věděli,
do které třídy mají kam jít.
Společnost je to doslova pestrobarevná, jak co do
odstínů pleti, tak i oděvů. I když pravda, v oblečení
převládá „50 odstínů šedi“, zvláště u hábitů muslimských dívek. Ale i tam bylo pár výjimek. Líbila se mi
obzvláště jedna hezká snědá a výrazně nalíčená slečna v módně rozedraných džínách, k nimž měla džínovou bundičku a na ní přes celá záda barevného Mickey Mouse vyšitého blýskavými barevnými flitry.
K tomu pak na hlavě muslimský šátek. Nebo jiná
dívka v růžové teplákové soupravě Adidas, s vlasy
pod hidžábem. Některé dívky a ženy jsou zahaleny
hodně, jiné méně, některé i méně než málo. Ty, co
nenosí šátek, pak mají někdy na hlavách úžasné
účesové kreace, často v barvě ohnivě rudé, fialové či
zelené. Tak jen zírám, ale zatím mi připadá „žinantní“
spolužáky fotografovat. Mužská část žactva je uniformovanější - 100 % džíny a trička, džínové nebo
sportovní bundy a tenisky (vše Adidas, Nike, Puma
apod.). Všichni pak u ucha nebo v ruce chytrý mobil,
případně dva. Věk převážně 20 – 30 let.
Do psaní téhle školní kapitoly jsem se pustila plná
dojmů hned po druhé lekci a začala jsem popisem
spolužáků exotických jmen a původu. Ale to jsem
posléze vypustila, protože: na první hodině nás bylo
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7, na druhou přišli 4, třetí den to bylo 5 žáků; čtvrtý
den taky 5, ale ne ti samí; další den pak bylo místo
vyučování sportovní odpoledne na místním krásném
fotbalovém stadionu – ze 180 studentů školy se dostavilo cca 50, z naší třídy nikdo (tedy kromě jedné
zvědavé důchodkyně z Česka). Na jedné straně hřiště
čutalo fotbal pár kluků, na druhé straně běhaly za
míčem holky. Bylo krásně slunečno, ale ve vzduchu
už podzim, takové dny mám moc ráda. Tak jsem taky
pobíhala a připadalo mi to docela „morsom“, a dokonce jsem přihrála svému holčičímu týmu na jeden
gól. Netušila jsem ovšem, jak těžké je strefit se do
fotbalového míče a ještě ho někam kopnout, aniž by
člověk utrpěl zlomeninu nebo upadl. Takže mě to
zcela vyčerpalo a šla jsem radši sledovat jiné aktivity.
Pár zahalených muslimek házelo kroužky na kolík
nebo se strefovalo nějakým polínkem na cíl, asi 4 žáci
se nechali přesvědčit, aby běhali a přelévali skleničkou vodu z jednoho kýble do druhého. Taky „veldig
morsom“. Na velké tribuně se ztrácel zbytek žactva,
vč. hrstky přihlížejících rodinných příslušníků. Obzvláště půvabně se tam vyjímal jeden košilatý arabský dědeček s holí a „arafatkou“ na hlavě. A tak to
v té škole poklidně pokračuje, pár spolužáků je více
méně stálých, ale pokaždé se objeví i někdo nový,
kdo zase už třeba příště nepřijde. Od prvního dne
zatím naší třídou prošli kluci ze Somálska, Eritreje,
Sýrie a Súdánu, dívky a mladé ženy z Íránu, Palestiny, Konga, Filipín a Turecka, postupně se objevilo
i pár nových bledých tváří – Káťa z Ukrajiny, Johanna ze Severního Irska, Ruslan z Čečenska a naposledy dvě netypické Rumunky – blonďaté modelové
panenky, které o přestávce chodí kouřit a do školy
jezdí v audi. Začínám mít dojem, že demokracie tu
hlavně spočívá v tom, že přijde, kdo chce, kdy chce
a kam chce. Nebo když nechce, nepřijde, protože
docházku nikdo neeviduje a nekontroluje.
Trochu mě překvapilo, že spolužáci ve 2. třídě ještě neumějí číst, resp. dělá jim velké problémy něco
přeslabikovat. Ale pak jsem si všimla, že krásná Mashíd z Íránu, která sedává vedle mě (v džínách, bez
hidžábu) a občas si něco poznamená, maluje perské
kudrlinky. Tak mi došlo, že skoro všichni se doma ve
škole učili psát různé kličky, ornamenty a „rozsypaný
čaj“, a tak možná první rok potřebují na to, aby se
aspoň trochu domluvili a pak teprve „přeladili software“ na latinku a naši, resp. norskou abecedu. Některým to jde velmi dobře, ale rozdíly jen v naší třídě
jsou veliké. Většina spolužáků se v hodině nijak neprojevuje, převážně toužebně zírá z okna nebo do
mobilu a popíjí něco z termo-hrnku (ten mají skoro
všichni, že by je fasovali na uvítanou?). O přestávce
se pak mezi sebou baví svými domorodými jazyky.
Mezitím jsem já tak trochu otravná žákyně, protože
jako notorický frekventant mnoha kurzů vedených dle
starých učebních metod postrádám tu jakýkoliv systém; a tak jsem zpočátku pořád vyrušovala a přerušovala monolog učitele a chtěla vědět, PROČ a JAK to
či ono. Ale dozvěděla jsem se jen, že gramatika není

nejdůležitější a časem vše pochopím. Ten optimismus
ovšem již bohužel zcela nesdílím. Dostali jsme hned
první hodinu velkou učebnici a cvičebnici, ale otevřeli jsme je zatím jen jednou a zadaný úkol pak nikdo
nekontroloval. Včera, tj. v pondělí 14. září, totiž
v Norsku probíhaly komunální volby, a tak veškerá
výuka od první hodiny až dosud spočívala v přednáškách na téma norská demokracie, norské politické
strany, jejich programy a vůdci, jednak celostátně
a zvláště pak konkrétně ve zdejším okrese, vč. příslušných kandidátských videoprogramů a přehrávání
volebních diskusí z TV. Dozvěděla jsem se při té
příležitosti, že ti, kdo jsou v Norsku více než 5 let
a získají občanství, totiž už mohou jít volit. Pár takových se ve třídě objevilo, zjevně se na volby opravdu
připravovali a říkali, že je to pro ně velmi důležité,
čemuž ráda věřím. Jejich názory a představy by ale
byly na další samostatné líčení. Já jsem zdejší volební
kampaň až tak neprožívala a ze zmíněného způsobu
vyučování jsem toho zatím moc nepochytila; jednak
proto, že na dané téma nemám odpovídající slovní

zásobu, ale také proto, že už asi špatně slyším, a tak
nerozumím ani to, co bych eventuálně mohla. Připadá
mi, že v TV všichni hrozně drmolí a mluví různými
lokálními dialekty (mám dojem, že ty jsou v norštině
víceméně oficiálně povolené nebo tolerované i v tisku), ve třídě všichni jen stydlivě šeptají a kuňkají; pan
učitel Sigurd vypadá, že každou chvíli usne a mluvení
ho zjevně dost namáhá; moje opakované prosby
o hlasitější mluvu se u všech míjejí účinkem. Tak
jsem to prozatím vzdala a čekám, jestli se teď po
volbách ve výuce něco změní, a podle toho uvidím,
co dál.
Minulý týden jsme už ale nečekaně stačili absolvovat písemný test k tématům z prvních 3 lekcí učebnice, které jsme sice neprobírali, ale byly nám doporučeny k domácímu studiu. Což ovšem nikdo nebral
vážně, včetně mě. O písemce jsme se dozvěděli den
předem, takže většina těch, co to věděli, nepřišla, ti co
přišli a nevěděli, tak většinou hned odešli. A „bylo
nás pět“ (Éda Kemlink, Čenda Jirsák, Zilvar z chudobince a spol. ale chyběli), na tabuli byl jen nápis, že si

ČeskoČesko -norské fórum na Facebooku
Na jaře jsme spustili nové webové stránky Česko-norského fóra (www.cz-forum.no). Nyní bychom vás rádi
pozvali k návštěvě Česko-norského fóra na Facebooku. Vystupujeme zde pod názvem Tsjekkisk-Norsk
Forum (TNF). Na Facebooku najdete pozvánky na akce, které pořádá TNF, tipy na akce Velvyslanectví
České republiky v Oslo i tipy na akce pořádané dalšími krajany. Jsou tu i fotografie z krajanských setkání
a další zajímavosti. Klikněte na stránce na ‚To se mi líbí’ a zajistěte si tak přísun aktuálních informací od
komunity TNF.
https://www.facebook.com/czforum

Váš výbor TNF
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máme pustit magnetofon, začít poslechovým cvičením a pak pokračovat dále podle úkolů v desetistránkovém testu, se závěrečným slohovým cvičením na
jedno ze 3 témat: 1 – Osobnost, která mě v životě
ovlivnila, 2 – Příspěvek do novin o cenách bydlení,
3 – Vzpomínky na dětství. Měli jsme do 12 hod. co
dělat, práce to byla částečně kolektivní, protože
všichni už umí něco, ale každý něco jiného. Celou
dobu jsme byli sami, nikdo nás nepřišel kontrolovat,
papíry jsme pak nechali ležet na stole. Že do dneška
nemáme žádnou informaci o výsledcích mě ani nepřekvapuje.
Kurz trvá 3 roky, vyučování je 3x týdně, v úterý
a ve středu od 8.15 do 12.30, ve čtvrtek od 12.30 do
16 hod., vždy s jednou 15minutovou přestávkou.
Tedy přesněji, on to není klasický jazykový kurz, na
jaké jsme byli zvyklí z dřívějška, ale odborná škola
pro vzdělávání dospělých, která se specializuje na
pomoc imigrantům, kteří přicházejí do zdejšího okresu již několik let (tedy ještě před současnou uprchlickou invazí). Vyučování tak kromě norštiny zahrnuje
i občanskou výchovu, škola má celé jedno oddělení
pro psychologickou pomoc a zřejmě poskytuje i další
formy podpory, které jsem zatím přesně nezjistila
(snad pomoc s ubytováním a hledáním zaměstnání?).
Tušila jsem, že to bude asi něco trochu jiného, než

bych si představovala, a zatím se tedy snažím využít
danou příležitost tak, jak je. Každopádně je to něco
zcela nového a doufám, že mi to přinese nejen zlepšení komunikace v norštině, ale třeba i lépe pochopím, proč dnes lidi neváhají vydávat se na druhý konec světa, nebo možná i trochu změním svůj poněkud
skeptický názor na příčiny a důsledky současného
stěhování národů a vytváření „multi-kulti“ společností. Myslím totiž, že není na škodu vidět věci na vlastní
oči a nepodléhat jen zprávám účelově předkládaným
médii z té či oné strany; když má člověk příležitost
získat vlastní konkrétní zkušenost, může pak lépe
obhajovat svůj názor na věc. Ze všeho se dá něco
přiučit. Takže zítra zase hurá do školy!
Každopádně ale vidím, že k úspěšnému pokračování ve zmíněném studiu zde bych si měla co nejdřív
opatřit některé nezbytné pomůcky: silnější brejle,
naslouchací aparát a termohrníček. A možná ještě
džínovou bundičku. Nevíte, kde bych sehnala tu
s Mickey Mousem?
Dopsáno dne 15. 9. 2015 v Saulandu, okres Hjartdal, kraj Telemark, Norsko
Jiřina C.
foto: autorka

Stiftelsen Solgløtt, proč jsme tady
Po té co emigranti začali jezdit do vlasti a všechno
najednou bylo jinak, nemovitost ve Storsandu chátrala a byla nakonec v roce 2008 prodána.
Výtěžek z prodeje je základním majetkem nadace,
a finanční výtěžek z tohoto majetku, převážně úroky,
jsou zhruba ročním rozpočtem nadace, který umožňuje přispívat na činnosti podle následujících stanov:

Když si zadáte Stiftelsen Solgløtt na internetu
(www.stiftelsensolglott.no), objeví se vám obrázek
staršího norského domu, který už neexistuje, ale který
v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech byl
cílem malých návštěvníků z celého světa. Byly to děti
českých a slovenských emigrantů, které ve Storsandu
v Norsku trávily 3 týdny svých prázdnin, uzavíraly
přátelství, sportovaly a zpívaly u táboráku, učily se
česky, a každé ráno vztyčovaly československou
vlajku a zpívaly československou hymnu. Podívejte
se do archivu na té webové stránce a něco z toho tam
uvidíte. Jen tam neuvidíte, jak ty děti vždycky posledních několik hodin před odjezdem domů plakaly
a objímaly se, protože se jim nechtělo se loučit. Dobrovolníci z Norska nemovitost udržovali a Češi z celé
Evropy tam byli vedoucími, vařili českou kuchyni
a dotáhli to až do té doby, než to tam ve vlasti
„prasklo”.
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přispívání k většímu přátelství a porozumění
mezi národy České republiky, Slovenska a Norska
pomoc dětem a mládeži českého/slovenského
původu k dosažení zvláštního vzdělání v Norsku
přispívání na dobročinné účely v České republice,
na Slovensku nebo v Norsku.
Během uplynulých let jsme přispěli mnoha projektům, vydání knih a jiným aktivitám, i o tom se můžete
dočíst na internetu. Formuláře pro žádost o grant
najdete rovněž na webových stránkách nadace.

Za výbor Stiftelse Solgløtt
Eva R. Karal a Karel Babčický

Oslovina 5 – Moderní možnosti internetu
Nějakou dobu jsem přemýšlel, jaké téma zvolit pro další osloviny, a pak mě napadlo, že bych
mohl zmínit něco, s čím má možná zkušenost většina z nás.
Od přírody mám velmi dobrou paměť. Bohužel jen na
věci naprosto nepodstatné. Vědomosti o kdejakém
filmu, který jsem viděl, nebo znalost jmen některých
dinosaurů nejsou zrovna moc praktické pro všední
den. Jednu věc si ale pamatuji naprosto přesně. Jsou
to jména mých kamarádů a spolužáků ze školky a ze
základní školy. A tak mě někdy napadne zkusit se
zeptat všemocného internetu, co dnes děcka dělají.
Vzpomněl jsem si třeba na Patrika z mateřské
školky. Byl hrozně prudké a vznětlivé povahy. Vždy,
když jsme byli na vycházce a kolem projela třeba
obyčejná Liazka, fascinovaně se za ní ohlédl a vzrušeně volával „týjó." No, a když se paní učitelka nedívala, tak všem začal hrozit pěstí a pak se popral s tím,
kdo se nechal vyprovokovat. Patrik je dnes členem
boxerské asociace České republiky.
A pak je tu třeba Ivoš. Říkali jsme mu horská koza. Když se k němu přiblížil některý z kamarádů, tak
ho od radosti zvláštním způsobem poskákal. Byl trošku nevyrovnané povahy, ale uměl naprosto výborně
kreslit. Ve čtvrté třídě nakreslil neuvěřitelně přesně
Ninja želvy pro Martinu a Evu. Jen spletl jména želv.
Michelangelo je přece oranžový a Rafael je červený,
že? Když ho holky netaktně požádaly o opravu obrázku, dostal hysterický záchvat, obrázky roztrhal
a šel někoho poskákat. Ivoš je dnes šéfem grafického
oddělení v reklamní agentuře.
Milan si na základce neustále žužlal pravý palec
a druhou rukou si kroutil a žmoulal levé ucho. Ucho
si uměl zkroutit do ruličky tak dokonale, že se samo
nechtělo vracet do původní polohy. Rozbalení ušního
laloku bývalo pak dosaženo vytrvalým kmitáním

spodní čelisti. A pak se ušní rituál opakoval a to
i několikrát za hodinu, zejména pokud se Milan potřeboval na něco soustředit. Milan byl jeden z prvních
spolužáků, který měl doma počítač. Často nás zval na
počítačové hry. Tedy, ne že bychom si mohli taky
zahrát, to ne. Mohli jsme se akorát dívat Milanovi
přes rameno, jak zoufale buší do klávesnice ve snaze
překonat rekord ve videohře Zimní Olympijské hry.
Osud pak na sebe nenechal dlouho čekat a z Milana
se stal počítačový expert s vlastní firmou.
No a nakonec je tu Silvie, nebo Silvina jak jsme ji
říkali. Ta během školní družiny ve druhé třídě neústupně až zarputile trvala na tom, že s ní musím jít za
tělocvičnu, že mi tam chce něco ukázat. A tak jsem
šel a ona ukázala. Zajímalo by mně, co dnes asi Silvina dělá...
Jindřich

Vyhodnocení dotazníku
Spokojenost čtenáře s krajanským časopisem
ča sopisem TNF Forum
Chtěli bychom vám všem poděkovat za účast v naší anketě a také za váš čas, který jste si našli k vyplnění
dotazníku. Vážíme si vašich připomínek a podnětů, které jsou pro nás inspirující a motivují nás k další práci. S časopisem Forum jste byli spokojeni a rádi ho dostáváte v tištěné podobě, ale většině z vás nevadí zasílání občasníku e-mailem. Rozhodnutí, v jaké formě bude časopis zasílán, necháváme prozatím otevřené
a v některém z dalších čísel se dozvíte více.
Stále jsme zvědaví na vaše připomínky a podněty, které nám můžete napsat na e-mailovou adresu
info@cz-forum.no nebo v písemné podobě na adresu TNF, Løvenskiolds gate 22B, 0260 Oslo nebo vyplnit
dotazník na našich internetových stránkách www.cz-forum.no, odkaz na dotazník najdete na úvodní stránce
vpravo dole pod „Užitečnými odkazy".
Váš výbor TNF
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