Vážení čtenáři,
jaro klepe na dveře, a s ním přichází i první letošní
číslo krajanského časopisu Forum. Stejně jako jaro
přináší 85. číslo Fora ještě sníh v podobě článků se
zimní tematikou, ale i první jarní kvítka v podobě
zajímavostí z česko-norské komunity a pestré nabídky aktivit pro příští týdny a měsíce.
Fanoušky biatlonu jistě potěší exkluzivní rozhovor
pro TNF s Michalem Šlesingrem, reprezetantem české republiky v biatlonu a Ondřejem Rybářem, šéftrenérem České reprezentace, který nám poskytli během
Mistroství světa v Oslo. Dále se nám podařilo přímo
u trati potkat s paní Ludmilou Juráskovou. Že nevíte,
o koho jde? Více se dočtete v rozhovoru s touto milou
dámou.

Představíme vám novou lektorku češtiny pro dospělé. Několik členů a příznivců TNF se s námi podělilo o své zážitky ze života v Norsku. Přinášíme aktuální pozvánky a tipy na akce v česko-norské společnosti. Úsměv na tváři vám vykouzlí tentokrát dvojnásobný přísun Oslovin.
V tomto čísle Fora se s námi loučí Liba Janáková
jako jeho šefredaktorka. Na vydávání Fora se podílela
po celých 10 let. Rádi bychom Libě poděkovali za její
nasazení, se kterým se podílela na přípravě časopisu,
množství příspěvků, které jsme si od ní mohli s chutí
přečíst, a čas, který této práci věnovala. O časopise
Forum a jiných zajímavostech si budete moci přečíst
v rozhovoru s ní v příštím čísle.
Příjemné čtení Fora vám přeje Výbor TNF.
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Z vyjíždky po štafetě. Zleva: Jaroslav Soukup, Mirek Hletko s dětmi, Ondřej Moravec, Michal Krčmář
Díky Českému biatlonovému svazu jsme měli
možnost vyzpovídat naše reprezentanty v dějišti
Mistrovství světa v biatlonu v Oslo.
Ze svazu mně po delší pauze, když už jsem si říkal, že rozhovor nevyjde, odpověděli a poslali kontakt na šéftrenéra Ondřeje Rybáře. Mám se s ním
spojit a domluvit se, kdy jim to vyhovuje. Začíná mě
nervozitou šimrat v okolí žaludku. Přece jen jsem
nikdy nepotkal nikoho z reprezentace, natož abych
s nimi dělal rozhovor. Ale co jsem si uvařil, to si
i sním...
Na druhý den dopoledne si dodávám odvahy, vytáčím číslo a čekám poměrně dlouho na vyzváněcí
tón. V telefonu se ozve pouze „Prosím?“ Došlo mně,
že jsem se dovolal, a koktám, že volám ve jménu
spolku krajanů žijících v Norsku a že tady vydáváme
časopis a že mně ze svazu poslali kontakt. Načež se
mě pan Rybář zeptal, co tedy žádám. Požádal jsem
nesměle o rozhovor a čekal, co bude, tedy, že přijde
odpověď, že není čas pro kdejaké pisálky. Kupodivu
dostávám odpověď, jestli mám čas večer mezi půl
šestou a půl sedmou v ten samý den. Jasně, že mám,
i kdybych měl utéct, nevím odkud, třeba i z Alcatrazu. Načež si uvědomuji, že vlastně nemám ještě pořádně rozmyšlené otázky. Styl rozhovoru jsem si už
dopředu promyslel; chtěl bych se ptát hlavně na jejich
pocity v Norsku. A tak práce nepráce, sedám k počítači a sepisuji seznam otázek pro rozhovor. Díky

pomoci kolegyně z výboru TNF a její návštěvě sportovních fandů v Oslo u příležitosti této významné
sportovní události, dávám dohromady slušný seznam
možných otázek. Díky Hani! Jelikož jsme se s trenérem panem Rybářem nedohodli, kdo konkrétně poskytne rozhovor, musím být připraven na všechny
eventuality, ať už to bude závodník nebo závodnice
nebo někdo z trenérů.
Sraz na hotelu „Soria Moria“, kde byla reprezentace ubytována, jsem stihnul dokonce v předstihu,
i když mě odpolední provoz na silnicích v Oslo potrápil a já si v duchu huboval, že jsem nevyjel o půl
hodiny dříve. A tak znovu volám na zaslané číslo
a domlouváme se, že počkám na recepci, až skončí
tiskovka pro ČT a Idnes. Usedám do křesla poblíž
reportérů, kteří si bez nervozity ladí svoje nádobíčko
– diktafony a fotoaparáty – a já vytahuji telefon a
zkouším už po několikáté, jak funguje nahrávání.
Najednou se rozlítnou dveře ze schodiště a vchází pan
Rybář následovaný Michalem Šlesingrem a ještě
dalšími lidmi asi z televize. Pan Rybář se rozhlídne,
a je vidět, že se umí rychle zorientovat a jak vidí neznámou tvář – ty ostatní reportéry evidentně znal –
žene se ke mně a povídá: „Tady máte Bouška (Michala Šlesingra pozn. redakce), a ať to netrvá dlouho.“
Hmm, hezky, pomyslím si a otočím se na Michala,
abych se představil. Načež se Michal otočil na Ondřeje Rybáře a říká: „To jsme si nedomluvili, ty jsi říkal
něco o překládání, já se na to vyk....“ Rybář mu jen
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odpoví: „Vždyť bys jinak nikam nešel.“ Nato se ke
mně otočí přítomní novináři a smějí se na celé kolo
a dobírají si mě: „První rozhovor a hned jsi nafasoval
Bouška, jo? No, tak to si užiješ, ten je pro rozhovory
jak ďas.“ Hrkne ve mně jako v pendlovkách, ale nevzdávám se, a jdeme společně s Michalem do lobby
ke krbu, kde si vyhlídnu pěkný stůl a už se ptám,
jestli nebude vadit, když si budu rozhovor nahrávat.
Michal Šlesinger asi vidí, že jsem úplný zelenáč,
a tak hned dodává, že to nějak zmáknem. Usedáme ke
stolu a začínáme...
Chtěli bychom se Vás zeptat hlavně na Norsko.
Jaká první tři slova Vás napadnou, když se řekne
Norsko?
Když se řekne Norsko, fjordy, pak asi Ole (Bjørndalen), a jakmile se řekne Norsko, tak se mně vybaví
vlaječka, norská vlaječka.
Měli jste možnost a čas navštívit i jiná místa v
Norsku než Holmenkollen?
No to ne, určitě ne v rámci tohohle mistrovství, protože to je taková akce, kde je člověk koncentrovaný
na místo konání. Norsko už jsme navštívili v minulosti, např. v květnu jsme byli na ledovci nad Vikem
lyžovat. Dále pak na závodech v Trondheimu, v Geilu, no takže je pár míst, kam jsme se podívali.
No a líbilo se Vám tady v Norsku?
Já mám Norsko rád, líbí se mi tady.
Je Vám Norsko něčím blízké a čím? Třeba něčím,
co spojujete s Norskem, kromě vlaječky?
Adrenalinové sporty, zejména base jumping, protože
jsem trošku adrenalinový nadšenec, takže podle mě je
Norsko pro tohle země zaslíbená. Na letošek plánujeme pro tohle do Norska výlet.
Jak vnímáte norské závodníky jako lidi a jako
soupeře? Máte s nimi třeba kontakt i mimo tratě?
No ne, že bysme si přes léto dopisovali a tak podobně, to ne. Samozřejmě s těma lidma, co jezdíme
takhle po závodech, leckdy je to tak, že bydlíme na
podobných hotelech nebo máme v sezóně i různé jiné
akce, kde se můžeme potkat. Jako s Norama obecně
jsou ty vztahy úplně v pohodě, není to tak, že bychom
se vyhledávali, ale nemáme s nima žádný konflikty,
sváry a podobně. Jako závodníky je vnímám jako
velmi náročné soupeře.
Jak Vám chutná norské jídlo? Měli jste možnost
ochutnat přímo norské jídlo?
Já nevím, co bych si měl představit pod pojmem norské jídlo. Ta kuchyně je tu pro nás asi trošku přizpůsobená. Když se řekne Norsko, tak to budou asi nějaké ryby.
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A co norský chleba?
Tak já asi těžko posoudím, jestli je to norský chleba.
Když mně popíšete, jak vypadá typický norský chleba, tak si ho k jednomu z těch, co tu míváme, přiřadím.
No hranatý, vytažený z formy, světlý i tmavý se
zrníčky...
Jo, tak ten jsem měl zrovna dneska na snídani a byl
dobrý.
Která ze zahraničních zemí, kromě České republiky, je Vám ze seriálu světového poháru nejbližší?
Vidíte, jak to hezky říkáte, bydlíte v Norsku, takže
„kterou ze zahraničních zemí mimo Českou republiku
považujete za nejbližší“, no já Českou republiku nepovažuji za zahraničí. Ale hodně často trénujeme ve
Slovinsku na Pokljuce, takže to jsme skoro doma. To
zázemí, co tam máme, to je fajn. Taky Anterselva
(Itálie pozn. redakce) je krásná lokalita, tak tam člověk jezdí rád. Jako abych řekl úplně nejbližší, to je
trochu záludná otázka, protože na každém tom areálu
je něco. Někde mi vyhovujou tratě, jinde se mi líbí
zase něco jiného. Ale teď se mi líbilo např. v Canmore v Kanadě. Obecně s Kanaďanama mám dobrou
zkušenost. To jsou většinou ty země, co nebyly zasaženy komunismem a kde se lidé vyvinuli v přístupu k
životu lépe. Dále mám rád i asijské země, ale tam
moc závody nejezdíme. Ale klidně bych mohl jmenovat i to Norsko.
A nejoblíbenější trať?
Já jsem vždycky říkal, že mám docela rád ChantyMansijsk (Rusko, pozn. redakce).
Existuje nějaká rivalita mezi kolegy? Pomáháte si
třeba nějak na trati, jestli je to vůbec možné?
Nějaká rivalita vždycky je. Každý sportovec, který
má touhu vyhrávat a porážet soupeře, ať jsou z týmu
nebo z druhého konce světa, má v sobě tu rivalitu,
a je to i zdravé ji mít, a posouvá ho to dopředu. To
jestli si dokážeme pomoct, tak třeba s Michalem
Krčmářem, si vzájemně pomáháme s výběrem lyží,
protože oba jezdíme na lyžích od stejného výrobce.
U závodu na to moc prostor není, ale třeba když se
dva sejdou, tak se domluví a můžou se spolu vézt
v závěsu.
Máte speciální lyže na biatlon nebo používáte stejné jako na klasické běhání?
Ano, máme závodní speciály, ale ty samé používají
i běžkaři. Rozdíl proti běžným lyžím pro nezávodníky
je ve strukturách, a mají specifické vlastnosti pro
různé podmínky, např. mokrý sníh, a při jiných podmínkách prostě nepojedou. Já vozím na závody zhruba 30 párů lyží.

Kolik váží puška?

Jak motivujete svoje svěřence a spolupracovníky?

Minimální váha je 3,5 kg, ale ve výsledku je to trochu
více, protože se to váží bez zásobníků, a při závodě se
pak veze včetně čtyř zásobníků. Holky to mají většinou na hraně, muži klidně i 3,75 kg.

Tak nejlepší motivací je ten pokrok, progres ve výkonu, že se něco podaří. Je to asi individuální, je to práce s lidmi. Musí pochopit, že je to musí bavit, a že to
dělají proto, že jsou dobří a ne, že to dělají z donucení.

Co znamená „cvaknout si“? Je to posunutí mířidel
v závislosti na větru? Kdo dá pokyn o kolik si
„cvaknout“?
Šéftrenér dá pokyny na trať, a tam nám to předají
pomocní trenéři, abysme si nastavili mířidla dle momentálního větru. Na střelnici se už komunikovat
nesmí, ani verbálně nebo nonverbálně. Podle zkušeností a praxe se to upraví.
Při předchozí otázce se k nám přišel podívat šéftrenér
Ondřej Rybář, poslal Michala k dalšímu reportérovi
a sám ho v odpovědích vystřídal. Michal ještě stačil
poznamenat, že ty odpovědi sice už nebudou tak dobré, ale pan Rybář mu odvětil, že „nemůžou být jen
dobrý odpovědi.“ Takže dále jsem pokračoval v rozhovoru už jen s Ondřejem Rybářem, přezdívaným
Rybiz. Všichni si říkají přezdívkami, což poněkud
znesnadňuje orientaci, o kom je vlastně řeč.
Co to obnáší být šéftrenérem české reprezentace?
Je to práce jako každá jiná, samozřejmě práce s lidmi.
Není to úplně jednoduché, přeci jen reprezentujeme
Českou republiku a tlak na nás je, v souvislosti jak
biatlon roste na oblibě, větší a větší. Musím říct, že
jsme vděční za naše fanoušky, protože jsou s námi,
i když se nám nedaří. Teď každý čekal od Gábiny
medaili, a ono se to vždycky nedá, to je to kouzlo
biatlonu, že to není nikdy ložené. Musíme filtrovat
tlak na sportovce z médií a fanoušků, nechceme ho
přenášet na sportovce. Ale vždy to má dvě strany,
a bohužel profesionální sport se bez médií dělat nedá. To je pro trenéra to nejtěžší, udělat kompromis
a narýsovat to a vybalancovat.
Je cítit hodně tlak médií na sportovce? Je to pro
ně stresující? Cítíte to tak?
Určitě to je faktor, který může trochu ovlivnit výkon.
Jak jsem říkal, my už máme stabilní mediální partnery, kteří jsou s námi delší dobu a chovají se velmi
slušně. V tomhle směru si nestěžujeme, jsou na tom
sporty mnohem hůře. Ti novináři si uvědomují, že
u nás je těch faktorů více, co rozhodují.
Kdy si nejvíce užíváte, že trénujete biatlon?
Já bych to ani neřekl kdy, protože když něco takového děláte, tak musíte mít ten sport rádi, a v tom je
taková chemie, symbióza. Já za mnoho vděčím biatlonu, ale zase i na druhou stranu jsem mu hodně obětoval. Je to jako když práce je koníčkem. Nejde to
dělat jako rutinní práci, že si ve fabrice odmakáte osm
hodin a jdete domů.

Co bylo Vaším snem, než jste začal s trénováním
biatlonu?
Asi jako pro každého sportovce je nejvíce olympiáda
a medaile z olympiády. A nám se to splnilo v Soči
úplně nad očekávání. To si myslím, že je vrchol pro
každého.
Jak hodnotíte po téměř dvou letech model, který
jste sám zavedl, a to, že část roku jste s týmem na
akci a část ho řídíte z domova?
To takhle nefunguje. Pro mě se nic nezměnilo. Já
jsem stále trenérem, stále odpovědným trenérem, ať
už Gábiny nebo mužů, takže já jsem s nima ca. 90%
času. Takže jako model šéftrenéra ano, já si myslím,
že to je jako dobrý krok, ať už to dělá, kdo dělá. Tady
už to není malý tým, minule ve světovém poháru nás
bylo 31, a někdo to musí vést. Já už jsem po Soči
avizoval, že budu chtít být doma s rodinou, protože
jsem tomu, myslím si, obětoval hodně. Ale my jsme
se dostali opravdu tam, kde jsme si nemysleli, že
budeme, a biatlon nabral takovou popularitu, že
z toho nešlo úplně tak couvnout a navíc, mám tam
sportovce, se kterými jsem strávil hodně času. Myslím si však, že je to jen otázka času, protože mám
malý děti, 3 a 7, a těm je úplně jedno jestli trénuji
reprezentaci nebo žáky, a chtějí mě mít doma.
Proč mají závodníci řemínek na levé paži?
Zlepšuje stabilitu v poloze vleže, kdy si sportovci
zaháknou popruh pušky do řemínku, je to pak stabilnější.
Stejná otázka jako pro Michala, která první tři
slova se Vám vybaví, když se řekne Norsko?
Tak jak už jsem zmínil, je to lyžování, pak je to
vždycky spojitost s krásnou přírodou, vždy se mně
vybaví vlaječka s losem na autě a pak rybolov. Ale
jsem deformovaný tím biatlonem, tak i ten biatlon,
biatlonová velmoc.
Jak celkově vnímáte Norsko?
Pro mě je Norsko velkým vzorem. Lyžování i biatlon
tady má obrovskou tradici, takže z tohohle pohledu
vnímám Norsko jako zemi s velkou podporou a zázemím. Byl jsem tady i 3 týdny na dovolené, cestovali jsme, je tu moc hezká příroda. Co jsem měl zkušenost, že lidi jsou příjemný.
Jak Vám chutná norské jídlo?
Já si myslím, že česká kuchyně je výborná, takže té se
hned tak něco nevyrovná. Jinak já mám docela rád
ryby, když jsou dobře upravené. Norská kuchyně, co
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jsme tady tak potkali, tak třeba ve Viku jsme měli
takový ten jejich sýr, tak to mě nechutnalo. To bylo
tak moc až čpavé, výrazné.
Rozhovor proběhl ve velmi poklidném duchu a byl
okořeněný průletem první dámy SP – Gabriely Sou-

kalové, kterou jsem měl posléze možnost slyšet hrát
na piano Vltavu, a navíc věnovala čtenářům našeho
časopisu a krajanům zdravici společně i s Michalem
Šlesingrem a šéftrenérem Ondřejem Rybářem. Kopie
pozdravu je na titulní straně časopisu.

Paní Ludmila (vlevo) v zápalu fandění.

Při společném fandění nad Holmenkollen kapellen
jsem se dal do řeči s dámou v letech, paní Ludmilou Juráskovou, a kupodivu jsem zjistil, že je na
návštěvě u jednoho z našich dlouholetých členů
TNF a dříve běhávala biatlon nebo spíše to, co
biatlonu předcházelo. Proto mě napadlo udělat
s ní malý rozhovor pro porovnání, jak to bylo dříve a jak je to nyní. Doufám, že vás její zážitky
a postřehy budou bavit stejně jako mě.
Jak jste se k biatlonu dostala a kdy jste začala?
Dřív to nebyl vůbec biatlon, ale běhával se „Sokolský
závod branné zdatnosti“ u Svazarmu. To mně bylo
tehdy 15 let, když jsem běžela 1. mistrovství České
republiky, to už je 57 let. Ježíši, to už je tolik? Ze
zmíněného sportu asi po 15 letech postupně vznikl
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biatlon. Tam byly i jiné branné disciplíny jako třeba
granát a ještě i plížení nebo co. To se postupně odbourávalo.
Nutno dodat, že paní Ludmila má 72 let a je velmi
vitální milá dáma.
Jakou zbraň jste tehdy používali?
Malorážku bez dioptru, jenom prostě na jedné kšandě. To byla jen jedna kožená kšanda, a druhou jsme si
uvázali jen jako obinadlo a převázali šátkem, a tak
jsme jezdili. To se jezdilo tak do mých 30 let. Takže
asi před těmi 42 lety se začal jezdit biatlon samostatně bez těch branných závodů. To se tehdy jezdívalo
jen na přebory a pak se postupovalo do federálu
a potom do republiky. Strašně málo se jezdívalo do
zahraničí, a když tak jenom do Německa (DDR), ale

nikam jinam. Kdo měl peníze, tak měl i dioptr, kdo je
neměl, tak musel mít dobré oči.

Jak dlouho jste závodila? A jaké bylo vaše nejlepší
umístění?

Za který oddíl jste jezdila?

Takových 20 let, od 15 do 35. Na mistrovství republiky jsem byla nejlepší na 2. místě. Na začátku to bylo
okolo 10. místa, postupně lepší. První místo nikdy.

Já jsem jezdila za TJ Jiskra Rýmařov. Ale spadalo to
pod Svazarm. Ti nám vyřizovali povolení na zbraně,
kupovali jsme si tam náboje. Malorážky to byly
s pětipatronovým zásobníkem. A měla 3,5 kg, čili
stejně jako dnes. A chlapi jezdívali s těžší flintou.
Závodů nebývalo tolik, jak se dnes jezdí český pohár.
Jakou vzdálenost jste běhali?
Běhali jsme 5 km, jedna střelba spíše ke konci, protože si vzpomínám, že jsme si to pak už moc nezavazovali a běželi do cíle. Terče tenkrát nebyly sklopné,
střílelo se do papírových terčů. A postupně se vyvíjely ty sklopné.

A něco o Norsku, jaká první slova Vás napadnou,
když se řekne Norsko?
Klid, příroda a taková zvláštní architektura. I lidé se
mi zdají tak nějak v pohodě.
Jak vnímáte Norsko celkově?
Hodně bohatou zemi, hodně přírodních zdrojů, a je to
tady cítit. Nádherná příroda.

Kde všude jste závody běhali?
No já pamatuji hlavně severní Moravu, Staré Město
pod Kralickým Sněžníkem, Bílá v Beskydech, v Rýmařově.
A co Nové Město, to už taky fungovalo?
Ne, tenkrát se tam běhaly pouze „hladké“ běhy.
A taky v Rožnově se hodně běhalo. Výhodou bylo, že
my jsme měli před republikovými závody třeba 14
dní soustředění a to bylo placené ze zaměstnání. Volno jsme měli na „paragraf“. Soustředění jsme mívali
na různých místech, Štrbském plesu, Rotavě a tak.
A co jste měli za oblečení?
Nic speciálního, běžné oblečení, jen na mistrovství
republiky jsme dostali každý kraj stejnou bundu, takovou prošívanou dlouhou bundu do půli stehen
a s kapucí. Jinak jsme měli vlastní oblečení, tříčtvrtky, štulpny, kombinézu. Boty byly hrozné, byly
z jemné kůže, projelo se mokrým sněhem a bylo hned
morko. Na střelnicích kolikrát nebylo nic pod námi,
takže jsme lehli do vody a pak museli běžet dále do
cíle.

Čeští reprezentanti přijeli po závodech děkovat fanouškům. Gabriela Soukalová s paní Ludmilou.
Doufám, že jste si rozhovory užili stejně jako já. Byly
to zajímavé dny během mistrovství světa v biatlonu v
Oslo, okořeněné možností setkat se tváří tvář s nejlepšími českými biatlonisty, ať už z doby současné
nebo minulé.
Děkujeme všem zúčastněným za rozhovory, jejich
čas a neméně také za nádhernou reprezentaci České
republiky. Přejeme hodně úspěchů do dalších sezón.
S pozdravem Sportu zdar a biatlonu zvláště se
s Vámi loučí novopečený reportér
Mirek Hletko, foto autor

Česko-norské fórum usiluje svou činností o rozvíjení zájmu u dětí o jejich mateřský jazyk, češtinu. Organizuje
kroužky češtiny pro školní děti, podporuje provoz České školky a nově nabízí i půjčování knih z vlastní knihovny.
Část knih nakoupilo naše krajanské sdružení ze svých prostředků, ale většina pochází z daru Velvyslanectví ČR
v Oslu, za což velvyslanectví touto cestou velmi děkujeme. V knihovně naleznete především krásnou literaturu pro
děti a několik odborných publikací, které se mohou hodit i dospělým, vše v českém jazyce.
Seznam knih najdete na webových stránkách www.cz-forum.no Knihy půjčujeme členům TNF a žákům kroužků
češtiny na jeden měsíc s možností prodloužení. Půjčování knih a další informace o knihovně prostřednictvím emailové adresy knihovna@cz-forum.no Tak neváhejte a půjčujte si! Rodiče a prarodiče, čtěte svým dětem a vnoučatům české knížky, podporujte čtení u těch větších. Máte-li tipy na kvalitní a oblíbené tituly, napište nám, abychom
naši nabídku postupně rozšířili. Pokud doma máte knihy, které jsou natolik zajímavé, že jste je četli už pětkrát,
a chtěli byste je darovat naší k
Na všechny čtenáře, malé i velké, se těší Barbora Nentwichová
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V rámci své výzkumné práce na Masarykově univerzitě v Brně jsem se rozhodl vyjet na stáž do
Norska na Státní zdravotní ústav (Folkehelseinstituttet) do Oslo. Získal jsem grantovou podporu
z Norských fondů a fondů EHP na 4 měsíce (duben-srpen 2015).
Je mi 33 let, mám ženu a 2 malé děti, od kterých
jsem se na 4 měsíce nechtěl odloučit. Jasnou, i když
komplikovanější, volbou byl výjezd s celou rodinou.
Začalo plánování, které zahrnovalo třídenní cestu
autem, hledání přiměřenějšího bydlení v drahém Oslo
a vymýšlení možností rozptýlení pro mou ženu, tříletého a téměř ročního syna během dne, kdy budu
v práci. Nyní již vím, že Norsko, a potažmo Oslo, je
tak drahá destinace, že volba cesty s rodinou s pouhou podporou grantů individuální mobility není
nejšťastnější nápad. Štěstěna k nám ovšem byla nakloněna, a přes skvělé kolegy na Zdravotním ústavu
jsme se dostali k pronájmu celého domu na Holmenkollenu s výhledem na Oslofjord za cenu běžného
2+1.
Před odjezdem jsme hodně přemýšleli o jedné důležité věci. Českými médii a celou společností již
několik let rezonuje případ českých dětí a Barnevernetu. Ať se člověk brání předsudkům, jak chce, tak
takto velká publicita na něm nechá jisté stopy pochybností a nejistot. Více méně jakýkoliv rozhovor,
ve kterém jsme zmínili, že jedeme i s dětmi do Norska na kus jara a léto, byl doprovázen dotazem týkajícím se strachu z možného odejmutí dětí. Nebudu nic
skrývat a přiznám, že jsme měli před cestou obavy
ohledně podivuhodného nastavení sociálního systému
v Norsku.
Po příjezdu do Norska jsme byli velmi opatrní
a s hlavou plnou podivuhodných pouček, co dělat
a co nedělat s dětmi ve Skandinávii. Pamatuji se na
vyvrácení první poučky, kdy jsme při procházce
k Vigelandsparku spatřili maminku, která nechala
svou dcerku odskočit na malou u stromu. Před odjezdem jsme se totiž dozvěděli, že v Norsku je nepřípustné, aby si dítě někde venku na veřejnosti odskočilo. Druhá podivuhodná poučka byla, že se sladkosti
mohou dávat dětem pouze v sobotu. I to jsme z krátkého pozorování vyhodnotili jako hloupost.
Díky manželům Janákovým jsme se dozvěděli
o české školce, která funguje jednou týdně kousek od
metra Majorstuen. Starší syn byl velmi rád, že ji mohl
navštěvovat, hlavně proto, že těmto „cizím lidem"
rozuměl. Školka bohužel končila již začátkem června,
a tak jsme si ji moc neužili. Ve školce jsme také zjistili, jak se mají jiné české nebo poločeské rodiny
v Oslo. Obecně bych shrnul, že nikdo z nich nepociťuje nějaké příkoří, které by se jim v „jiném" prostředí dělo. Z jednoho rozhovoru si například pamatuji,
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že občasné návštěvy prarodičů z Česka bývají zajímavým střetem názorů na vedení dítěte především ve
„výchovném" plácnutí ratolesti, což je v Norsku absolutně neakceptovatelné. Tento a další rozpory mně
pomohly více přemýšlet o odměnách a trestech pro
děti. Myslím, a doufám, že mě posunuly směrem
k lepšímu porozumění dětem.
Na základě českého názoru na velmi liberální přístup k výchově dětí v Norsku jsme očekávali, že se
v Oslo budou prohánět hordy nezvladatelných dětí.
Tato presumpce se nepotvrdila, a občas jsme si říkali,
že naše děti jsou ty „živější". Nicméně musím zmínit
fakt, že mnoho dětí jsme po městě neviděli. Divili
jsme se, kam se poděly. Je možné, že rodiče neradi
okřikují děti na ulici, a proto je raději drží stranou?
Možná je to jiným nastavením vzdělávacího systému,
kdy děti navštěvují mateřské školky zhruba od 1-1,5
roku, takže jsou děti buď ve školce, nebo doma
s rodiči skoro celý den? Nevím. Za ty pouhé čtyři
měsíce jsem odpověď nenašel. V červenci jsou sice
všichni na prázdninách, ale v květnu a červnu by
měly být ve městě.
Naše nižší finanční možnosti nás vedly hlavně
k probádávání první zóny městské dopravy, na kterou
jsme si kupovali měsíční jízdenky. Řekl bych, že to
bylo nakonec velmi dobře. Našimi nejoblíbenějšími
procházkami se staly cesty z konečné zastávky Frognerseteren, procházky podél městských vodopádů na
Akerselvě a výlety poblíž Lysakerselvy. V srpnu,
když jsme byli již mnohem zkušenější, jsme vyrazili
na několik výletů, které nám ukázaly i další krásy
Norska, takže jsme si tedy užili i jako turisté. S limitací malého dítěte v kočárku jsme si troufli i na kraj
Hardangerviddy s pomocí lanovky z městečka Rjukan
s neskutečným geniem loci. A překvapivě jsme si na
severu Evropy užili i letní koupání na Rødtangenu a
v Åsgårdstrandu.
Z důvodů výše zmíněných nesrovnalostí mezi
českým a norským prostředím jsme byli velmi rádi za
skvělou a ochotnou pomoc od manželů Janákových
a Dreiseitlových. To ovšem nemůžu říci o české ambasádě, kterou jsem se před naším odjezdem do Norska několikrát snažil kontaktovat ohledně jakékoliv
pomoci či rad pro mne a mou rodinu, a nebylo mi ani
jednou odpovězeno. Ani stránky velvyslanectví nám
nebyly příliš nápomocny. Dá se tu hlavně zjistit, kolik
můžete vézt alkoholu a jak můžete jet autem do Norska. Já bych rád apeloval na velvyslanectví, aby poskytovali také rady typu: jak získat telefonní číslo,
jak a proč zažádat o dočasné rezidenční číslo, jak
postupovat s případným zdravotním problémem
u dětí i dospělých, a třeba k tomu vyvrátit některé
zmíněné mýty o výchově dětí v Norsku, jak postupovat v případě ztráty dokladů (což se mi bohužel stalo), atd. Zcela určitě by toho mohlo být více, ale

v mezích tohoto příspěvku to bude, myslím, stačit.
Výchova dětí v Norsku jiná je, a mám k ní určité
výhrady, ale rozhodně jsme jako rodina nestrádali.
Nyní s odstupem času můžu říct, že jsme v Norsku

strávili čtyři krásné měsíce, které jsme si, hlavně ze
začátku, nechali trochu kazit hloupými mýty.

Opět zdravím všechny z nepříliš chladného Severu,
kam jsme se v sobotu v poledne zase přesunuli
z předvánoční Prahy. Měli jsme zpoždění skoro hodinu už při odletu, ale to bylo asi hustou pražskou mlhou. Ráda cestuji s norskými aerolinkami, protože
létají každý den, a tak si člověk vždycky najde datum,
které mu vyhovuje, jsou levné, přesné a spolehlivé
(tedy zatím byly, i když i jejich piloti už také občas
stávkují dle evropského vzoru). Na Norwegianu se mi
líbí také to, že na každém letadle mají portrét nějaké
významné skandinávské osobnosti – spisovatelů,
herců, vědců, aj. a když si pak člověk vyhledá ke
jménu další informace, leccos zajímavého se dozví.
Nás tentokrát vezl pan Celsius, ten, co nám měří teplotu.

že zrovna cestují někde na druhém konci světa. Ke
každé příležitosti si dají tu práci, aby vyrobili
a doručili ručně malované pozvánky, jmenovky na
stoly nebo jiné osobní pozornosti. Stále žasnu, jak
dovedou spontánně vstát a přednést bez přípravy
a bez pomocných papírků smysluplný proslov; k narozeninám skládají básně a písně na počest oslavence
a pak je společně s chutí recitují nebo zpívají mezi
konzumací jednotlivých chodů, což přispívá nejen k
dobré družné náladě, ale já myslím, že i k lepšímu
trávení. V Česku jsem podobné akce zažila jen při
oslavách kulatých jubileí, a to ještě většinou v neosobním prostředí nějaké restaurace. Je to velmi povzbudivé a motivující k tomu, aby člověk překonal
lenost a nehledal výmluvy, proč něco nejde, když se
mu prostě jen nechce z pohodlnosti „měnit polohu“.
(V Praze se stále ujišťujeme: „zavoláme si, musíme
se sejít, určitě něco podnikneme“, ale když dojde na
věc, je to většinou stejná písnička: „jé, to je škoda,
teď zrovna nemůžu“ – toho bolí záda, ta nemůže na
nohy nebo zrovna přijdou děti a vnoučata nebo instalatér.)

V Oslo to po příletu s počasím vypadalo skoro
stejně jako v Praze – mlha, kolem nuly. U letiště jsou
rozsáhlá odstavná parkoviště (prý až pro 3 000 aut,
placená), která objíždí letištní autobus a zdarma vozí
odlétající nebo přilétající cestující. Let z Oslo do
Prahy trvá necelé 2 hodiny. Přistáli jsme v poledne,
ale než jsme se dočkali kufrů, pak se dostali busem na
správné parkoviště a našli a vyhrabali zpod sněhu
naše auto, bylo pozdní odpoledne. A protože jsme
vezli navíc 1 kufr plný českých dobrot (mražená husí
stehna, telecí líčka aj. „exotické“ pochoutky), tak
jsme zavrhli původní plán zůstat ještě den v Oslo
a jeli rovnou do Saulandu. Dorazili jsme už za tmy,
ale tma bývá v tuto roční dobu a hodinu už v Praze
taky. Takže jako jediný podstatný rozdíl mezi Prahou
a středonorským krajem Telemark shledávám zdejší
čistý vzduch a trochu sněhu, právě tak akorát na
vánoční romantiku.
V neděli ráno jsme tentokrát po příjezdu z Prahy
nevyspávali, protože hned dopoledne už jsme byli
pozvaní na „Christmas Tree Safari“, tedy lov
vánočních stromků, který každoročně pořádá zdejší
parta Vilémových norských kamarádů (všichni už
znáte Viléma). Letos akci o týden odložili, aby
počkali, až se vrátíme z Česka – není to milé?
Asi se opakuji, že všem přátelům zde je přes 70,
ale stále obdivuji jejich vitalitu a optimismus. I když
každý už má všelijaké zdravotní potíže a fyzických sil
postupně ubývá, nechybí jim upřímný zájem o druhé,
a nejsou líní pořád něco vymýšlet a organizovat.
Když někdo sezve partu, všichni si vždy udělají čas
a s nadšením se zapojí, jediná omluva pro neúčast je,

V Brně 29.11.2015, Ondřej Mikeš

Ale zpět k tomu „safari“. Sjeli jsme se kolem poledne na Høgstol v Tuddalu u Anne Kjerstin a Thoralfa, kteří vlastní a obhospodařují rozsáhlé lesy, a tak
zásobují kamarády stromky na Vánoce. Ale aby to
nebylo tak nudné, že by jen někde ukázali na hromadu nařezaných smrčků a řekli „vyberte si“, udělají
z toho společenskou akci. Když jsme přijeli, už stál
před jejich domem velký traktor s přívěsem vzadu
a zdvihací plošinou vepředu – na valníku židle jako
na vyhlídkové lodi, na přední plošině připevněná
lavice, vše vystláno kožešinami a plédy.
I nasedli jsme, zabalili se, plošina se zvedla
(docela vysoko) a stroj vyrazil pohádkově zasněženou
krajinou. Uháněli jsme „hore-dole kopcom“,
zákrutami vpravo vlevo, a byl z té výšky rozhled
krásný, provázený pocitem trochu neskutečným, jako
bychom skoro letěli nad zemí (viz foto 3). Thoralf
řídil stroj rychle a suverénně jak na sněžné rallye, až
jsem měla trochu obavy, aby mi kožešiny z lavice
nesklouzly a já nepřistála nosem do závěje („no safety belts available“). Připadala jsem si jako na
divoké lochnesce na Matějské pouti – trocha nejistoty
a strachu, ale současně úžasná euforie. Takovou jízdu
jsem ještě v životě nezažila, a tak se o to s Vámi
musím podělit. Byl to úžasný pocit, hlavně když jsme
po té jízdě konečně bezpečně dorazili do cíle na pase|9

ku, kde nás Thoralf složil z traktoru a vypustil do
divočiny, kde jsme zahájili lov mezi stromky
vhodnými k řezu. Každý si nějaký stromeček dle
svých představ našel, Thoralf ho zručně a rychle uřízl
a naložil na valník. Ale tím to neskončilo. Kousek dál
po cestě se ukrývala malá chatička, kde se už kouřilo
z komína a v útulně vyhřáté místnosti čekala Anne
Kjerstin s občerstvením pro „lovce“ – jako „welcome
drink“ horký gløgg (něco jako svařák, ale je to víc
kořeněné a sladší a dávají se do toho rozinky a sekané
mandle), pak grilované párky, výborné losí karbanátky, k tomu zde obvyklá smažená cibulka aj.
pochutiny, nakonec káva, čaj, nezbytné sladké „kake“

a samozřejmě trochu aquavitu. Když jsme se hezky
zahřáli a občerstvili, traktorová lochneska nás zase
dopravila stejnou cestou do výchozího bodu, kde
jsme se rozloučili a rozjeli se domů. A cestou zpátky
jsme ještě potkali obrázek jak z ruské pohádky
(Mrazíka, kdo si ještě pamatuje, viz foto 4). Druhý
den dovezl Thoralf vybrané stromečky každému až
před dveře. Tak krásný vánoční strom jsem v dětství
ani později nikdy neměla, a připadá mi úžasné, že i
když člověk „trochu povyroste“, může si užít spoustu
nových věcí a snad i lépe prožít to, co mu dříve
připadalo samozřejmé.

Tak už tu máme březen, za kamna nelezem, protože
počasí je i zde na Severu spíš aprílové. Chvíli sněží,
chvíli prší, teď po ránu jsou zatím -2°C, ale sluníčko
už svítí a zbytky sněhu kolem rychle ubývají. Minulý
weekend bylo v poledne +13°C, tak už jsme seděli
vysvlečení na zápraží, nechali svá bledá těla olizovat
mlsným sluníčkem a bylo to velmi příjemné. Život tu
plyne stále celkem klidně, na všechno je spousta času,
ale místní přátelé jsou velmi aktivní a pořád se něco
děje. A tak se mi koncem února naskytla příležitost
zúčastnit se zase jedné pro mě neobvyklé akce –
„Torskeaften“ (kostrbatě přeloženo asi jako „treskový
večírek“). A to bylo tak:

než v nějaké rafinované úpravě televizních experimentátorů. Ještě teď se mi sbíhají sliny, když o tom
píšu. Servíruje se tak, že kolem stolu se několikrát
dokola posílají mísy s jednotlivými dobrotami a každý si nabírá, na co má chuť a co se do něj vejde. Mezi
jídlem se samozřejmě jako obvykle hodně řečnilo,
kromě uvítacího veršovaného projevu pak kdosi přečetl úryvek z nějaké známé povídky barvitě popisující
dramatický lov tresek na Lofotech někdy v 19. století,
a mezi jednotlivými chody se také pěly písně, aby
lépe trávilo. Jako welcome drink bylo šampaňské (vč.
nealkoholického pro řidiče), k jídlu pivo, víno (obé
taky v nealko variantě) a nepostradatelný aquavit (tak
ten je zatím jen alko, a to dost). Zábava byla družná
a veselá, ale nikdo se nepřejedl ani nepřepil. Po večeři
se ještě konala tombola, jejíž výtěžek věnují rotariáni
na podporu péče o postižené děti.

Doma známe hlavně norské lososy, ale chutných
ryb je tu k mání daleko víc a jednou z nich je treska.
Ovšem není treska jako treska a podle toho se i různě
jmenují (torsk, sei, skrei, lyr, brosme aj.), což ale
většina Čechů asi nijak zvlášť neocení. Tresky se tu
připravují na mnoho způsobů - vařené, pečené, nebo
grilované a jedí se vždy s vařenou zeleninou a bramborami nebo zeleninovými kašemi. Je to výborné bílé
a tuhé maso, které se rozpadá na tenké plátky, kosti
jsou velké a dají se snadno oddělit. Právě teď je prý
nejvhodnější doba na jejich konzumaci, protože jsou
v nejlepší kvalitě. A tak jsem se minulý týden mohla
zúčastnit setkání se členy a přáteli Rotary klubu
v Notoddenu, kde hlavním bodem programu byla
slavnostní večeře a pojídání tresek. Byly to ryby zcela
čerstvé, speciálně dovezené až ze severních Lofotských ostrovů, kde jsou tradičně nejlepší. I pojídali
jsme tresku jednoduše pošírovanou, k tomu jen vařenou mrkev a brambory; pro zvýraznění požitku si to
člověk mohl ještě polít jemnou sandefjordskou omáčkou, což je rozpuštěné máslo, ve kterém jsou najemno
rozsekaná natvrdo vařená vajíčka (úžasná dobrota).
A kromě masa se podávaly ještě stejným způsobem
upravené tresčí jikry, tresčí játra a tresčí jazyky! Netušila jsem, že nějaké ryby mají také jazyky, že by
byly k jídlu a ještě ke všemu tak dobré. Všechno vypadalo na talíři zdánlivě trochu chudě, ale chutnalo to
báječně lahodně, přirozená chuť ryby vynikla lépe
10 |

Kuriózní na celé akci pro mě bylo ale především
to, že se konala v prostorách místní lóže svobodných
zednářů, kteří nás také obsluhovali. Měli dlouhé černé zástěry jako sbor z Mozartovy Kouzelné flétny, ale
jinak to žádná mystika nebyla. Jídelna příjemná, ale
zcela běžná, káva se pak podávala v útulné klubovně,
kde na stěnách visely portréty velmistrů řádu a goblén
se znakem místní lóže. Trochu jsem se podivila, že
jsou prostory zednářů takto přístupné, ale bylo mi
vysvětleno, že už je jiná doba a dávné důvody pro
utajování činnosti některých spolků mizí. A tak
i když k přijetí nového člena do těchto spolků nestačí
se jen přihlásit, ale musí ho někdo doporučit a zaručit
se za něj, mezi rotariány už jsou i ženy a je jistě jen
otázkou času, kdy budou i svobodné zednářky. Každopádně to byl zase jeden nový zajímavý zážitek.
No, a aby těch ryb nebylo málo, příští sobotu jedeme na „fiske festival“, který každoročně začátkem
března pořádají přátelé v nedalekém Tuddalu, a budeme soutěžit v lovu pstruhů dírkami v ledu na jezeře
a potom zase jíst, pít, zpívat a tančit až do rána. Ale
o tom zase někdy jindy.
Jiřina C., Sauland, 3. 3. 2016

Anežka Sobotková

Rádi bychom vám představili lektorku českého
jazyka, Anežku Sobotkovou. Anežka vede od ledna kurzy češtiny pro dospělé namísto Nicol Mard,
kterou nyní zaměstnávají mateřské povinnosti.
Anežka má zkušenosti s výukou češtiny pro cizince ještě z Brna, odkud pochází. V České republice
také studovala na univerzitě norštinu. Od jara 2015
působí v Norsku, v Oslo, kde dále studuje a vyučuje
norštinu pro cizince. Ráda tančí, čte a chodí na borůvky.
Proč sis vybrala jako studijní obor právě norštinu?
To je otázka, kterou dostávám často. Byla to vlastně
náhoda – chtěla jsem studovat angličtinu, to byla a je
moje láska, ale studovat jenom angličtinu mi přišlo
jednak málo praktické a jednak jako nevyužitý potenciál, když jsem najednou viděla, kolik zajímavých
oborů univerzita nabízí. Rozhodla jsem se pro dvojobor ve složení angličtina a k ní jeden zajímavý
a „exotický” jazyk a norština na mě zamrkala ze studijního katalogu. Norové se smějí, když jim řeknu, že
norština moje požadavky na exotičnost hravě splnila.
Ale je to tak, v Česku umí norsky opravdu málokdo.
Co pro tebe bylo při jejím studiu největším oříškem?
Čtení! Čtu ráda a moc, ale musím přiznat, že nijak
rychle. No a na literárně-lingvistickém dvojoboru

člověk čte, až se z něj kouří. A kdo čte pomalu, ten
čte vlastně úplně pořád, v některých obdobích jsem
četla i u jídla. Horší než články a učené knihy pro mě
paradoxně byla beletrie. Bylo jí moc a nebyla podle
mé volby. Četla jsem a četla, až jsem už vůbec nemohla. Po ukončení studia mi trvalo několik měsíců,
než jsem se znovu s chutí začetla do románu.
Co se týče norštiny samotné, je pro mě nejtěžší asi
rozlišovat mezi jednotlivými způsoby vyjadřování
budoucnosti a také naučit se, které sloveso se může
(nebo musí) psát s předponou a které jenom jako
frázové. Å tilsette je fajn, ale å oppusse se říct nedá,
musí se říct pusse opp. Přijde mi těžké si to všechno
pamatovat.
A jaké oříšky se obvykle snaží rozlousknout tvoji
studenti češtiny?
Většina studentů češtiny bojuje s výslovností. Čeština
má velice jednoduchý systém samohlásek, problém
dělá v podstatě jen rozlišení délky, zato se souhláskami je to horší. Některé souhlásky jsou hodně neobvyklé, například slavné české ř nebo znělé h. Náročné
jsou i další souhlásky a především jejich skupiny.
Slova jako vzkřísit nebo vstřícný jsou pro cizince
často zdánlivě nepřekonatelná. No a pak samozřejmě
skloňování a časování – tvarů a možností je taková
spousta! Často narážíme na to, že výrazy, které jsou
si kvůli skloňovacím koncovkám nebezpečně podobné, znamenají něco úplně jiného, například hodní lidi
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a hodně lidí. Tím se dostáváme k tomu, že studenti
navíc od rodilých mluvčích slyší nespisovné koncovky, jako by systém koncovek už tak nebyl dost složitý.
Svoje studenty češtiny upřímně obdivuju. Myslím, že
naučit se česky je daleko těžší než naučit se norsky.
Jaká metoda se ti při studiu jazyků nejlépe osvědčila?
Jakkoli nepopulární ta odpověď asi je, osvědčila se
mi píle a vytrvalost – v kombinaci s nadšením. Na
učení jazyků je hloupé, že to člověk často neurychlí,
jak by si představoval. Našprtat se slovíčka je dobrý
začátek, ale člověk je ještě musí být schopný vytáhnout v pravou chvíli, což je vlastně další krok v učení,
který taky vyžaduje svůj čas a energii. Jsem tedy na
jednu stranu zastánce šprtání, často na vlastních kurzech vidím, že studenti, kteří „se poctivě učí“, mají
nejlepší výsledky, i v komunikaci, porozumění textu
a dalších oblastech, o kterých se ve spojení s domácí
pílí tolik nemluví. Na stranu druhou ale šprtat se
z učebnice nestačí, navíc pokud někdo není „učící
typ“, může ho to zlomit a znechutit, což za náskok,
který to poskytne těm, které to baví, určitě nestojí.
Moc se mi osvědčuje obklopovat se cílovým jazykem, jak to jen jde. Sehnat si lehké knihy a audioknihy, pouštět si dokolečka poslechy z učebnice, najít si
například v archivu norské televize duchaprosté reality show s anglickými titulky, aktivně číst reklamy
a jiné nápisy po městě a rozjímat o nich. Když pak
vidím nebo slyším příklad něčeho, co jsem se dřív
učila, zapadne to na místo. Blahodárnost obklopování

Když si zadáte Stiftelsen Solgløtt
(www.stiftelsensolglott.no) na internetu, 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”.
Po té, co emigranti začali jezdit do vlasti a všechno
najednou bylo jinak, nemovitost ve Storsandu chátra12 |

se příklady dobré praxe navíc potvrzuje i současný
výzkum na poli osvojování jazyků, je to tedy metoda
podložená nejen selským rozumem, ale i vědou! :)
Jakou knihu bys doporučila začínajícím či pokročilým studentům jazyka – v češtině a norštině?
Myslím, že to hodně záleží na vkusu. Motivace ke
čtení je často důležitější než objektivní náročnost
textu. Tedy do určité míry, samozřejmě: Jednou mi
jeden kamarád Nor, který se učil česky, řekl, že je
česká literatura hrozně těžká, jednou prý zkoušel
jednu knihu číst, ale vůbec to nešlo. Ta kniha se jmenovala Babička. :)
Osobně mám moc ráda norské obrázkové knihy pro
děti od Sveina Nyhuse a jeho ženy Gro Dahle. Ty
bych doporučila i mírně a středně pokročilým studentům norštiny. Obrázky jsou překrásné a texty mírně
filozofické, a přitom nijak zvlášť náročné. Doporučit
něco studentům češtiny je trochu náročnější, český
literární jazyk je, jaký je. Jako dobrý nápad mi ale
přijde přečíst si překlad něčeho, co už člověk četl ve
vlastním jazyce. Napadají mě skvělé dětské knihy
švédské autorky Astrid Lindgrenové, na kterých jsem
doslova odkojená, a které i Norové většinou dobře
znají. Baví i dospělé, a když člověk ví, co se tam píše,
jde to i s češtinou o něco lépe. A nebo oblíbenou detektivku. Existuje totiž velká šance, že je přeložená
do češtiny. Češi se po norských detektivkách můžou
utlouct!
Kateřina Štemberová

la 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:
 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

Anděl, Mikuláš a Čert na Mikulášské zábavě 2015

I desember 2015 var jeg med på å planlegge og
arrangere feiringen av Svatý Mikuláš sammen med
TNF. Før dette hadde jeg ikke feiret Svatý Mikuláš
siden jeg var en liten jente. Det var både spennende
og gøy for meg å kunne være med på denne dagen
som jeg husker så godt fra jeg var liten. Jeg fikk også
muligheten til å få et innblikk i hva som skal til for
å planlegge og gjennomføre et såpass stort og
innholdsrikt arrangement.
Min motivasjon for å gjenoppta kontakten med
TNF i voksen alder kommer delvis av at jeg er halvt
tsjekkisk og synes det er hyggelig å ha mer kontakt
med tsjekkisk kultur. Jeg har også vært spesielt interessert i religion og kultur på grunn av mine studier
på universitetet, og dette har ledet meg til en spesiell
interesse for Svatý Mikuláš feiringen. Derfor var jeg
veldig glad for at TNF var positive til at jeg kunne
delta og bidra på fjorårets feiring.
Da jeg var barn feiret vi Svatý Mikuláš sammen
med TNF. Feiringen foregikk på en skole, og jeg
husker spesielt godt alle de tsjekkiske kakene som sto
fint plassert på rekke og rad. Selv hadde jeg fått være
med på å lage kaker til feiringen, og jeg var veldig
stolt av dette. Under feiringen lekte jeg med andre
barn som var tilstede. Det var litt rart og veldig gøy at
det var andre barn i Norge som kunne snakke tsjekkisk akkurat som meg.

Foto: Tomáš Netopil

Om du hadde spurt meg som barn: Tror du Svatý
Mikuláš er ekte? Så hadde jeg nok svart nei. Likevel
husker jeg tydelig at jeg var veldig spent, bekymret
og redd for hva som skulle skje når Mikuláš kom. Jeg
kan ikke huske engelen i det hele tatt, jeg husker bare
Mikuláš og djevelen. Det jeg husker aller best er djevelens malte ansikt, de klirrende lenkene og sekken
til å ha barn i. Jeg husker ikke om jeg hadde noen
samtale med Mikuláš og følget hans, men det var en
lettelse da jeg fikk min pose med godteri og kunne gå
et annet sted.
Min opplevelse av Mikuláš feiringen i 2015 var
veldig positiv. Jeg har sett at det er mye arbeid med
å få til en slik feiring. Jeg ble overrasket over hvor
mange timer med planlegging som ligger bak dette
arrangementet. Det var også utrolig mange mennesker
som var villig til å gjøre en innsats for at alt skulle
komme i orden i tide. Jeg mener de frivillige i TNF
gjorde en flott jobb med fjorårets feiring. Mikuláš
feiringen har vokst med antall deltakere og blitt et
større arrangement enn da jeg var barn. Det er også
gøy å se at det er så mange underholdningsbidrag fra
for eksempel den tsjekkiske barnehagen og skolen.
Selv satte jeg også pris på god mat og underholdende
musikk. Det var fint å se at så mange deltar på feiringen, og jeg håper dette er en tradisjon som vil bli satt
pris på i årene som kommer også.
Hedda Šebesta
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Český večer v Židovském muzeu Oslo, rabín z brněnské židovské obce Menaše Kliment

Ve dnech 3. až 5. února 2016 se uskutečnilo v Oslo několik akcí, které byly výsledkem spolupráce
mezi českými a norskými institucemi.
Ve středu dne 3. února 2016 se uskutečnil v Židovském muzeu Oslo za účasti cca 120 hostů český
večer, jehož hlavní náplní byly přednášky o Ottovi
Eislerovi. Osud Otto Eislera přiblížil historik Mats
Tangestuen. Ottovi Eislerovi jako modernímu architektovi se věnoval Prof. Petr Pelčák. Pozdravy na
začátku večera pronesli zástupce vrchního ředitele
Ministerstva zahraničních věcí Norského království
Niels Engelschiøn, velvyslanec Milan Dufek a rabín
z brněnské židovské obce Menaše Kliment.
Ve čtvrtek dne 4. února 2016 se konala ve Vile
Stenersen v Oslo vernisáž výstavy o vile Tugendhat,
kterou připravily Židovské Muzeum Oslo a norské
Národní muzeum umění, architektury a designu ve
spolupráci s židovskou obcí Brno a vilou Tugendhat.
Úvodní projevy patřily bývalé ředitelce Židovského
muzea Oslo Sidsel Levin, vedoucí oddělení architektury Národního muzea umění, architektury a designu
Nině Berre a ředitelce vily Tugendhat architektce
Ivetě Černé. Výstavu slavnostně otevřel velvyslanec
Milan Dufek. Stejně jako v rámci českého večera i na
vernisáži vystoupilo Janáčkovo kvarteto. Výstava,
která je pro veřejnost otevřena do 24. dubna 2016,
přibližuje historii vily od jejího vzniku až do současnosti. Tato známá funkcionalistická vila v Brně, která
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je jako jediná památka moderní architektury v ČR
zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO, byla zdrojem inspirace architekta Vily
Stenersen. V pátek dne 5. února 2016 se uskutečnila
ve Vile Stenersen přednáška na téma "Mnoho životů
ve vile Tugendhat a její památková obnova" architektky Ivety Černé, ředitelky vily Tugendhat. Přednáška i vernisáž byly podobně jako český večer velmi
dobře navštíveny.
Program v Oslo v prvním únorovém týdnu je součástí česko-norského projektu podpořeného EHP
a Norskými fondy (Kulturní dědictví a současné
umění – programová oblast č. 16).
Gabriela Jáčová
Velvyslanectví ČR v Oslo
Foto: Lenka Trkalová

Vernisáž výstavy o vile Tugendhat, ředitelka vily Tugendhat architektka Iveta
Černá

Nedávno jsem zjistil, že ve svém profesním životopise uvádím elementární znalost španělštiny.
Pojďme si tedy přátelé povědět, co taková elementární znalost španělštiny obnáší, a jak ji lze získat.
Když jsem nastoupil na střední školu, nastal čas
přibrat k angličtině studium dalšího cizího jazyka.
Původně jsme se s kamarádem provokativně přihlásili
na ruštinu. Měli jsme za to, že ruštinu, jakožto slovanský jazyk, ovládneme zcela bez nejmenší námahy.
Nakonec se však kurz neotevřel, protože jsme se
s Honzou přihlásili jen my dva.
Dal jsem se tedy na němčinu. Přišla paní učitelka
a začala diktovat slovíčka. První slovíčko bylo stůl,
tedy der Tisch. Avšak já jsem si do sešitu omylem
zapsal there tish, tak, jak by se to zhruba psalo v angličtině. To se opakovalo i s dalšími slovíčky. Došlo
mi, že mi němčina v uších zněla příliš podobně
s angličtinou, a všechno jsem to pletl dohromady.
Vzdal jsem to tedy hned po první hodině, a protože
byl teprve začátek roku, stihl jsem se ještě přepsat na
španělštinu.
Měli jsme mladou perspektivní a ambiciózní učitelku, která dokonce pobývala i v jižní Americe.
V hodinách to muselo pěkně svištět. Test ze slovíček
střídalo zkoušení z gramatiky, a pak následovala konverzace. A my věděli, že když to tak půjde dál, tak
brzy obstojíme v plynulé diskuzi třeba i se samotným
Pablem Picassem. Naše mladá a perspektivní paní
učitelka však měla jednu chybu. Záhy otěhotněla a už
ji nikdo nikdy neviděl.
Jako náhradu jsme dostali učitele jménem José
Ferreiro-Caramel rovnou až z Peru. Prý se víc naučíme, když budeme v kontaktu s rodilým mluvčím.
Tato teorie dostala brzy na frak. Ukázalo se, že José
samotný, přestože byl s českými rodilými mluvčími
denně v kontaktu, česky neuměl ani slovo. Což je
u učitele docela podstatná závada. A tak se z hodin
španělštiny stala spíše výuka znakové řeči. Nakonec
jsme ale všichni dostali na vysvědčení jedničku,
v podstatě za vytrvalé máchání rukama každou hodinu. Kromě spolužáka Mlčáka. Ten přestože máchal
stejně jako všichni ostatní, dostal z nějakého důvodu
dvojku. Z Josého se pak u Mlčáků stal rodinný nepřítel, protože synkovi zcela prokazatelně pokazil tak
dobře rozjetou kariéru budoucího státního zástupce.
Možná však Mlčák dostal dvojku za to, že při povídání na téma „Co dělají naši rodiče“ zaměnil výraz
enfermera za slovo alfombra, a tak nechtěně označil
svoji matku namísto zdravotnice za koberec.
Další rok jsme dostali malou Španělku Santa Maria de Pinto-Niňa. Ta si dokonce vedla přehledný graf
naší aktivity v hodinách. Jednou si mě předvolala,

neboť podle údajů v grafu moje aktivita v posledních
hodinách nepřiměřeně poklesla. Na svoji obranu jsem
prohlásil, že údaje v grafu nemohou být správné,
jelikož jsem aktivní v hodinách španělštiny ještě nikdy nebyl. Po této zkušenosti s námi odjela, nebohá
Maria, s vidinou snadnějšího úspěchu, vyučovat španělštinu zpět do rodné země.
Ředitelství, které se stále ještě nepoučilo, že i učitel cizích jazyků by měl umět česky, nám dodalo
učitelku z Ukrajiny. Labina Slepičnaja uměla česky
jen jednu větu: „Naučjiť nazpameť!” A tak jsme se
učili všechen předložený text zpaměti bez sebemenší
schopnosti mu alespoň trochu rozumět. Ještě dnes
jsem schopný odvykládat celý odstavec textu Cuando
era pequeňo vivía en el pueblo del norte tedy něco
jako když jsem býval malý, bydlíval jsem ve vesnici
na severu. Pak si ještě vzpomínám na text jménem
Valladolid. Je to město někde v Kastílii. Já se po naučení celého textu dlouhou dobu domníval, že se jedná
o prací prášek. Labina nám do hodin konverzace přivedla Marcela, hostujícího studenta z Chile. Usilovnou týmovou prací celé třídy se nám podařilo dát
dohromady jednu otázku. Zajímalo nás, jestli Marcel
umí plavat. Marcel odpověděl Si, tedy ano, že plavat
umí a tím šla celá konverzace zase do kytek.
V posledním ročníku jsme dostali paní učitelku
Potužníkovou. Okamžitě zjistila, že už s námi nic
nenadělá, ale že se v podstatě nic neděje, pokud se
nikdo s touto nulovou úrovní španělštiny nebude
hrnout k maturitě. Naneštěstí se přihlásilo pár děvčat
z předních lavic a pak spolužák Kužílek. Kužílkovo
hrdinství jsme nebyli schopni pochopit, neboť Kužílek měl sám problém i s jazykem mateřským. My
ostatní, co jsme španělštinu k maturitě nepotřebovali,
jsme měli poslední hodiny volnější. Já jsem se například pravidelně věnoval spánku, který jsem mistrně
maskoval pomocí předstírání četby učebnice. Tuto
činnost jsem pak na vysoké škole vypiloval k naprosté dokonalosti.
Kužílek se na maturitu připravil. U zkoušky dostal otázku na téma Můj denní program. Bystře se jí
chopil a prohlásil: „Dnes se neposnídám.”Zde student nešťastně použil zvratného zájmena. Paní učitelka, nevědoma si zlatého pravidla, že hodíš-li studentovi záchranné laso, zaručeně se na něm oběsí, se mu
pokusila napovědět:
„Ale, Kužílku, proč by jsi sám sebe měl posnídat?”
Kužílek zaváhal a pokusil se celou podivnou snídani vysvětlit. Zaměnil však slovíčko hambre (hlad)
za slovíčko hombre a suverénně před komisí prohlásil:
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„Dnes se neposnídám, protože nemám chlapa!”
To způsobilo v komisi rozpačité úsměvy, načež se
Kužílek urazil a po zbytek zkoušky jen rýpal prstem
do lavice a odmítal výpověď. Nakonec dostal čtyřku,
zřejmě proto, že se maturitní komise kvůli jedinému
nešťastníkovi už nechtěla scházet.

Dnes jsem rád za svoji elementární znalost španělštiny. Když nám před pár lety na letních prázdninách
ujel autobus se všemi kufry i věcmi a to včetně pasů,
musel jsem pak nadiktovat číslo rezervace do telefonu. Dokázal jsem to, ale ze všeho nejdřív jsem jim
všem chtěl říct, že když jsem byl malý, bydlíval jsem
ve vesnici na severu.

Na mé první Velikonoce v Norsku jsme se velice
těšili. Byla to moje první dovolená z nové práce,
a tak jsme chtěli vyjet autem za Oslo a navštívit
nějaké památky a atrakce v okolí. Dokonce jsme
k nám pozvali i rodiče na první návštěvu. To jsme
ještě netušili, jak to v Norsku o Velikonocích chodí.
Když jsme přijeli do Rjukanu, doufali jsme, že informace o místních zajímavostech nalezneme v turistickém infocentru. K velikému překvapení jsme zjistili, že jsou zavřené nejen atrakce, ale i infocentrum
samotné. Podobné to bylo i při hledání ubytování.
Dnes již víme, že o Velikonocích nezbývá nic jiného,
než sbalit kufry, lyže a pomeranč a zmizet někam na
chatu. Další možnost je rovnou opustit zemi směrem
někam na jih. Celé Norsko se totiž na týden zavírá.
Před pár lety jsem na ulici vyfotil obrázek, o který
bych se rád podělil, protože naprosto přesně vystihuje
tu pravou norskou velikonoční náladu. Jmenuje se
Otevírací doba o Velikonocích. Posuďte sami.

Nazývat toto otevírací dobou považuji za veliký
optimismus. Nakupte si radši včas. Veselé velikonoce
všem!
Jindřich

Česko-norské fórum a České velvyslanectví v Oslo Vás zvou
na jarní promítání české filmové pohádky

Tři bratři (2013).
Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka,
hudbu složili Jaroslav Uhlířa Michal Novinski.
Režisérem snímku je Jan Svěrák.

Projekce se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 17 hodin
na Českém velvyslanectví v Oslo, Fritzners gate 14.
Délka filmu je 90 minut a film bude promítán v češtině.
Občerstvení bude zajištěno.
Tĕšíme se na Vás!
Váš výbor TNF
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Loni na jaře úspěšně proběhl první ročník soutěže ve
stavění ze stavebnice Lego na téma „V čem bych
chtěl bydlet.” Sešly se nám naprosto skvělé výtvory,
které jsme rozdělili do kategorií Duplo a Lego. Výbor TNF všechny výtvory pečlivě vyhodnotil. Vyhlášení proběhlo v rámci Dětského dne 2015 na Holmekollenu. Výherci obdrželi medaile a jak jinak než
věcné ceny ze stavebnice Lego. Všem zúčastněným

moc děkujeme a upozorňujeme, že soutěž probíhá
i tento rok, viz. následující strana. Dovolujeme si
povzbudit všechny děti i jejich rodiče, zkrátka všechny, kteří si rádi staví. Rádi uvítáme i příspěvky od
rodičů. Moc se těšíme na vaše výtvory.
Váš Výbor TNF

Výherci z roku 2015 – Kategorie Duplo:
1. místo - Farma zvířátek
Autor: Nicole-Sophie
Věk: 2 roky

Také 1. místo - Chaloupka na kuří nožce
Autor: Michalka
Věk: 4 a pul roku

Výherci z roku 2015 – Kategorie Lego:
1. místo - Malý velký domeček
Autor: Jonáš
Věk: 7 let

2. místo - Moderní koutek
Autor: Helenka
Věk: 9 let
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3. místo - Strašidelný dům
Autor: Daniel
Věk: 6 let

4. místo - Dům zázraků
Autor: Magdalénka a Vojta
Věk: 7 a 9 let

Fantazii ani věku se meze nekladou! Nejlepší výtvory budou odměněny zajímavými cenami!
Pravidla:
1) Postavte legový model podle vaší fantazie na dané téma.
2) Vyfoťte se společně s vaším výtvorem a pořiďte také detailní fotku výtvoru samotného. Soutěžící
se může zúčastnit pouze s jedním výtvorem.
3) Obě fotografie spolu s názvem výtvoru, jménem a věkem autora, posílejte do 1. května 2016 na
email: soutez@cz-forum.no
Vyhlášení proběhne během Dětského dne 29. 5. 2016.
Nejlepší výtvory otiskneme v letním vydání časopisu Forum.
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Invitasjon til årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum
Ve čtvrtek 21. dubna 2016, 18-20 hodin / Torsdag den 21. april 2016, kl. 18:00-20:00
Velvyslanectví ČR v Norsku / Den Tsjekkiske Ambassade,
Fritznersgate 14, Oslo
Program / Dagsorden
1. Volba referenta a revisorů / Valg på referent og revisorer
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2015 / Årsberetning for året 2015
3. Přehled spolkových financí v roce 2015 / Regnskap for året 2015
4. Došlé návrhy / Innkomne forslag
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise / Valg på styret, formann og valgkomiteen
6. Plán činnosti pro rok 2016 / Aktivitetsplan for 2016
7. Návrh rozpočtu pro rok 2016 / Budsjett for 2016
8. Případné / Eventuelt

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím svoje návrhy na kandidáty volební komisi.
I tilfelle De ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag
(Edita Daulová: editadaulova@centrum.cz , Petr Dreiseitl: dreiseitl@email.cz ).
Budeme podávat jednoduché občerstvení / Enkel servering. Hjertelig velkommen.

Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou / For Styret i TNF
Miroslav Hletko
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for behandling på TNF`s årsmøte den 21. april 2016
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: Miroslav Hletko, Løvenskiolds gate 22B, 0260 Oslo
Styret har bestått av:
Januar- april 2015: Leder Edita Daulova, nestleder Petr Dreiseitl, styremedlem Renata Haugen, styremedlem Ivana Lantova Wiulsrød, styremedlem Lenka Sommerseth, styremdlem Jindrich Kania, styremeblem Hana Netopil-Ciganikova.
April-desember 2015: Leder Miroslav Hletko, nestleder Renata Haugen, styremedlem Ivana Lantova
Wiulsrød, styremedlem Lenka Sommerseth, styremedlem Jindrich Kania, styremedlem Hana NetopilCiganikova, styremedlem Katerina Stemberova.

Valgkomité
Edita Daulova, Petr Dreiseitl
Medlemskap
TNF hadde 102 betalte medlemmer i sin database ved utgangen av 2015. Medlemskontingent for 2015
var kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 350,- for familier og kr. 200,- for pensjonister.
Ansvarsområder
Regnskapsfører: Miroslav Hletko; økonomi: Barbora Nentwichova; webside og medlemsblad: Petr
Dreiseitl; kommunikasjon med medlemmer: Renata Haugen, Jindich Kania; adresselisten: Renata Haugen, språk kurser: 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 2015 fikk vi pengegave til 5 prosjekter: 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 behov og etter avtale i mai, juni og oktober og november. På
årsmøte 27.4.2014 var det godkjent årsberetning for forrige år med tilføyelse. Styremedlemmer har også
vært i kontakt ved uformelle møter i Kafé Asylet, Grønnland.
Aktiviteter
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For tretten år på rad pågår regelmessige sammentreff kl. 18, alltid hver andre onsdag i måneden, på Kafé 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.
I 2015 fortsatt TNF med tsjekkisk undervisning. Vi hadde 2 grupper av skolebarn og 2 grupper 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 Zuzana Kulisek.








Den 14. og 15. mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støte tsjekkiske ski løpere som deltok i Holmenkollen Worldcup.
Kreative kurs for voksne var utsettet til 2016 pga. personal problemet av kurs holder. Kursene
blir hold innstedfor i 2016.
Den 7. juni ble holdt barnedag. Både tsjekkiske, norske og slovakiske familier deltok for
å fullfylle forskjellige oppgaver, kose seg med mat og hyggelig konversasjon.
Den 5. desember 2015 arrangerte TNF tradisjonelle ”St. Nicolas” feiring (Mikulasska zabava) med samme arbeid av Norsk – Slovakisk forening . Også denne gangen ble det servert tradisjonell tsjekkisk/slovakisk mat og drikke og det var mange som kom for å nyte en hyggelig før juleatmosfære. Vi kunne se forestillingen av småbarn og skolebarn, lage juledekorasjon og vinne
i lotto, vi hadde musikkorps på stedet og de spilte mange fine sanger både fra Tsjekkia og Slovakia. Vi hadde også folk marked, hvor man kunne kjøpe forskjellige produkter. 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 jobbet mye på modernisering av websiden. Ny design og redaksjonssystem er i bruk og
det er mye positive tilbakemeldinger fra brukere. Vi har lansert Facebook sider også, hvor er mulig enkle å publisere nyheter fra TNF og hjelper oss å kommunisere med medlemmer på ny måte.

Medlemsblad:
I 2015 ble utgitt 3 utgave av medlemsblad Forum: nr. 82, 83 og 84. 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: Miroslav Hletko, leder

Inntekter
Medlemskontingent

15,600

Bidrag/gave fra ambassaden

20,728

Aktiviteter – tsjekkisk kurs, barnedag, st. Nikolas
feiring, arrangementer for voksne

69,265

Annen inntekt
Sum inntekter

63
105,656

Kostnader
Administrasjonskostnader

2,135

Medlemsblad Forum - 3 utgaver

13,666

Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st. Nikolas
feiring, arrangementer for voksne

89,651

webhotell

11,509

Sum kostnader

116,962

Resultat = underskudd

-11,306

BALANSE PR. 31.12.2015
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Eiendeler
Saldo bank

58,430.86

Kasse

21,882.00

Gjeld og egenkapital

-11,305.59

Årets resultat - underskudd

Annen egenkapital

94,586.45

(=akumulert resultat fra forrige år i løpet av TNF`s
drift)

-2,968.00

gjeld (=betalinger og innskudd realisert i 2016)*
SUM

80,313

80,313

Kommentar:
TNF`s regnskap viser et totalt underskudd på kr. 11306,-.
* det ble betalt inn 5900 kr for medlemskap og 1484 kr for st.Nikolas feiring i 2016
* det ble utbetalt 1275 kr for aktiviteter og overført gave 3141 kr i 2016
Vi har i 2015 mottatt en pengegave fra den Tsjekkiske ambassaden på kr.
Pengegaven ble brukt til:

Tsjekkisk kurs for barn, leie av lokaler

8,250.00

Tsjekkisk kurs - materiell til undervisning

3,403.00

Tsjekkisk kurs - lærer

4,050.00

Modernisering av websider
Barnedag
Kurs og arrangementer for voksne

628.00
1,256.00
0.00

St. Nikolas feiring

3,141.00

Overført til 2016 - kurs for voksne

3,141.00

Balanse:
Saldo i banken pr. 31.12.15 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.
Barbora Nentwichova 31-3-2016
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23,869.00

„Když jsem já ty koně pásal...“ Věděli jste, že zápis této české lidové písničky, kterou snad všichni
známe již od dětství, pochází z 16. století? A co
vaše děti a vnoučata? Nejkrásnější české a slovenské lidové písničky, tradiční lidový tanec, hry
a říkanky si teď mohou připomenout spolu s Dejnou, která povede dětský folklórní soubor tady
v Norsku, v Oslo.
Dejna – Danka Ďuriacová – pochází z malé vesničky na středním Slovensku. Celý její život je protkaný folklórem a lidovou tvořivostí, ať už v podobě
hudby, tance, zpěvu či krojů. Od 16 let působila ve
folklórním souboru Vojanica, který vedla její maminka. Později vedla soubor Briežok, který se věnoval
převážně obnově gajdošské tradice. Díky tomu
v Jedľových Kostoľanoch znovu po 25 letech zazněly
dudy v podání místních obyvatel. Jako amatér hraje
na několik hudebních nástrojů – dudy, píšťalku, kytaru, tahací harmoniku – a když nehraje, tak tančí. Doma uchovává poklad v podobě přibližně 100 let starého lidového kroje z její rodné obce. Kroj je vyrobený
z konopného plátna a ručně vyšívaný starými symboly. Dejna je učitelka stejně jako všechny ženy v její
rodině. Jejím oborem je tělesná výchova a angličtina.
Máme štěstí, že Dejna nyní žije v Norsku a díky ní
můžeme vstoupit do světa českého a slovenského
folklóru. Kromě návštěvy jejích vystoupení s dalšími

hudebníky budou mít již brzy čeští a slovenští krajané
v Norsku jedinečnou možnost pro děti – folklórní
soubor. Začínáme 7. 4. Sledujte stránky TNF na
Facebooku, kam přineseme více informací, nebo nám
napište.
K. Štemberová, foto archiv: Danka Ďuriacová

‘Tancuj, tancuj, vykrúcaj…’ Tanec, písničky a zábava. Takto vypadaly dětské volné chvilky v minulosti. Přijďte si s námi vzpomenout na nejkrásnější české a slovenské lidové písničky. Rozehřejte se při
tanci a při tradičních lidových dětských hrách a říkankách. Zahrajte si i na některé lidové hudební nástroje, například píšťalky.
Budeme se setkávat pravidelně ve čtvrtek. Začínáme 7. 4., a do léta nás společně čeká 9 veselých hodin.
Cena za celý blok 640,- NOK, členové TNF 544,- NOK
První hodina je zdarma.
Pro přihlášení nám napište na info@cz-forum.no do 29. 3. Do přihlášky prosím uveďte věk dítěte nebo dětí.
Kurz otevřeme při dostatečném počtu zájemců.
Již teď se těšíme se na první setkání s vámi!
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Váš výbor

BŘEZEN 2016

KVĚTEN 2016

SRPEN 2016

8 Út 17:15 Předvelikonoční výtvarné
setkání

3+10 Út 17:15 Výtvarné setkání pro
dospělé

10 St 18:00 Asylet

Máte chuť si na letošní Velikonoce
vyrobit kraslice malované voskem?.

Téma: Jazyk kompozice – jak plochy
ovlivňují celkový dojem díla, aneb
v jednoduchosti je krása.

– Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4, Majorstuen, Oslo.
9 St 18:00 Asylet
Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.
– Asylet, Grønland 28, Oslo
14 Po 17:00 Beseda na téma Barnevern

– Solbærtorvet barnehage na Majorstuen, Gardeveien 4, Oslo
11 St 18:00 Asylet
Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.
– Asylet, Grønland 28, Oslo
29 Ne 13:00 Dětský den

Beseda s českou pracovnicí norského Barnevernetu s cílem přiblížení
činnosti a funkce tohoto úřadu krajanům a následnou diskusí.

Odpoledne plné aktivit pro celou
rodinu s českými pohádkami, písničkami a piknikem. Vyhlášení Lego
soutěže s cenami

– Velvyslanectví ČR, Fritzners gate
14, Oslo

– Oslo, Holmenkollen

Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.
– Asylet, Grønland 28, Oslo
ZÁŘÍ 2016
14 St 18:00 Asylet
Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.
– Asylet, Grønland 28, Oslo
18 Ne Drakiáda
Pouštění draků pro malé i velké příznivce létání.
– Oslo
ŘÍJEN 2016
2 Ne Sv. Václav
Akce pro děti se zábavným programem na téma vinobraní, povídání
o legendě sv.Václava, podzimu
a pouštěním českých animovaných
pohádek.

DUBEN 2016
10 Ne 11:00 Krajanský bazárek
Chcete provětrat své skříně, uvolnit
sklep? Přineste věci, které už vám
neslouží a prodejte je na krajanském
bazárku. Nebo se přijďte podívat po
pěkných kouscích pro obohacení
vašeho šatníku, ať už dětského nebo
dospěláckého.

– Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4, Majorstuen, Oslo.
12 St 18:00 Asylet
Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.

– Solbærtorvet barnehage na Majorstuen, Gardeveien 4, Oslo.

– Asylet, Grønland 28, Oslo

13 St 18:00 Asylet

Út 17:15 Výtvarné setkání pro dospělé

Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.

Téma: Podzimní dekorace – aranžerský kurz. Datum bude upřesněn.

– Asylet, Grønland 28, Oslo
Skákání v pytli na Dětském dnu 2015
Foto: Jindřich Kania

– Solbærtorvet barnehage na Majorstuen, Gardeveien 4, Oslo

ČERVEN 2016

LISTOPAD 2016

8 St 18:00 Asylet

9 St 18:00 Asylet

19+26 Út 17:15 Výtvarné setkání pro
dospělé

Pravidelné setkání krajanů u piva a
kávy v kavárně Asylet.

Pravidelné setkání krajanů u piva
a kávy v kavárně Asylet.

Téma: Klasické zátiší.

– Asylet, Grønland 28, Oslo

– Asylet, Grønland 28, Oslo

– Solbærtorvet barnehage na Majorstuen, Gardeveien 4, Oslo

ČERVENEC 2016

PROSINEC 2016

13 St 18:00 Asylet

3 So 15:00 Mikulášská zábava

Pravidelné setkání krajanů u piva a
kávy v kavárně Asylet.

Tradiční Mikulášská zábava s Mikulášem, Čertem a Andělem. Pro děti
jsou připraveny tématické aktivity,
které souvisí s adventním časem.

14 Čt 17:00 Promítání: Tři bratři
Promítání české filmové pohádky
režiséra Jana Svěráka.
– Velvyslanectví ČR, Fritzners gate
14, Oslo

Školka se nachází blízko stanice Tbane Majorstuen.
21 Čt 18:00 Výroční schůze TNF
Výroční členská schůze Českonorského fóra (TNF).

– Asylet, Grønland 28, Oslo

– Ris Storstue, Oslo

– Velvyslanectví ČR, Fritznersgt. 14
Kalendář akcí průběžně doplňujeme. Na webových nebo Facebook stránkách TNF se můžete dočíst více informací
o plánovaných nebo již proběhlých akcích, podívat se na fotky. Těšíme se na setkání s vámi!

24 |

