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Milí krajané,  

vítejte na stránkách letního čísla časopisu Forum. 

Toto, v pořadí již 86. číslo, je opět tak trochu speciál-

ní. Z velké části totiž obsahuje literární a výtvarná 

díla českých dětí žijících v Norsku. V rámci meziná-

rodní soutěže Český Honza s dětmi pomocí stroje 

času zavítáme do minulosti dávné i nedávné. Pro-

hlédneme si výstavku tvorby dětí z výtvarného 

kroužku pro nejmenší a oblíbená zvířátka dětí z Lego 

soutěže. Krátkou reportáží si pak připomeneme letoš-

ní oslavu Dětského dne. 

Liba Janáková má ve své knihovně více než polo-

vinu všech vydání časopisu Forum, od černobílých po 

barevné. V tomto čísle Fora si s Libou povídáme 

právě o časopisu Forum, na jehož přípravě se mnohá 

léta podílela. Nejen, že pomohla časopis v těžších 

dobách udržet, ale navíc se jí podařilo jej dále rozví-

jet, za což ji s obdivem a úctou děkuji. 86. číslo Fora 

je první, na kterém se podílím jako redaktorka a o to 

více vnímám, jak je důležité a motivující pracovat 

s lidmi, kteří mají chuť Forum spoluvytvářet a číst. 

Z tohoto čísla mám radost.  

Ale dost povídání… další stránky Fora na vás již 

čekají. Přeji vám příjemné čtení a léto, ať jste kdeko-

liv. 

 

Kateřina Štemberová 
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Liba Janáková 

Kdy jsi poprvé přišla do styku s krajanským spol-

kem v Norsku? 

Je to tak trochu paradoxní. Chtěla jsem najít krajan-

ský spolek ještě před naším definitivním přestěhová-

ním do Oslo, ale to se mi nepodařilo. Po příjezdu do 

Oslo, v srpnu 1997, jsem brzy začala pracovat na 

Folkehelseinstitutt a na oddělení jsem se setkala 

s norskou kolegyní, jejíž dcery chodily do SFO (pozn. 

red. – norské školní družiny), kde pracovala paní 

Libuše Jevnaker, která byla v té době ve spolku velice 

aktivní. 

Bylo to ještě před TNF?  

Já jsem vlastně poznala jen TNF v podobně dnešního 

názvu – tedy Tsjekkisk-norsk forum. Krajanský spo-

lek a život v Norsku má podle mě velmi bohatou 

a zajímavou historii, která se mi postupně odhalovala 

prostřednictvím útržkovitých a většinou neformálních 

rozhovorů s krajany, kteří zažili a pamatují více než 

já. I když v této souvislosti bych se ještě mohla zmí-

nit o moji a manželově pravidelné účasti na setkáních 

krajanů ve Švédsku. Mnozí švédští krajané pamatují 

tábory na Storsandu a rádi o tom vyprávěli. Věřím, že 

pro tvoji generaci krajanů, kteří pokračují s nadšením 

v krajanské práci to může působit nepřehledně. Neby-

la by špatná sepsaná historie československého 

a českého krajanského spolku v Norsku v časové 

linii. Myslím si, že písemných dokumentů o kraja-

nech v různých epochách je dostatek. Ale o souhrnné, 

výstižné a dobou nezatížené publikaci, která by ob-

sáhla charakteristiku vln českého přistěhovalectví 

a krajanského života až do dnešního dne, nevím. 

Jakých aktivit spolku jsi se ráda účastni-

la/účastníš? 

V počátcích našeho působení ve Skandinávii to byly 

především akce pro děti. Naše dvě děvčata byla ve 

věku, kdy vítala možnost potkat se s jinými českými 

dětmi. Z akcí pro dospělé to bylo především promítá-

ní českých filmů a setkání se s českou hudební a di-

vadelní kulturou, což zprostředkovávala především 

ambasáda, a krajané byli zváni. Velmi zajímavá byla 

setkání v kavárně Asylet, u jejíchž zrodu jsem stála 

spolu se Zitou Požárovou. Letos v květnu to bylo 12 

roků od prvního setkání organizovaného TNF v této 

kavárně. Také jsme se rádi účastnili výletů. V paměti 

mi uvízla plavba parníkem po jezeře Mjøsa, dobývání 

smaragdů v opuštěném lomu u jezera Mjøsa, prohlíd-

ka pevnosti Oscarsborg s výkladem, dětské dny 

a karnevaly. Rozvinutí spolupráce s Českou ambasá-

dou v Oslo považuji za zdařilou prioritu v počátcích 

mého aktivního působení ve spolku.  

Jak dlouho tě provází časopis Forum? 

Na tuto otázku mohu odpovědět docela přesně – do-

ma mám výtisky časopisu Forum od čísla 40, vyda-

ného v březnu 2001. Můj první příspěvek byl otištěn 

v čísle 49 (květen 2004). Od té doby se mé jméno 

objevuje pod články, rozhovory a v souvislosti s pří-

pravou některých akcí pořádaných spolkem. V obdo-

bí, kdy bylo opravdu těžké najít nadšené dopisovatele 

příspěvků – nazvala bych to „dobou výměny dopiso-

vatelů” – jsem hledala lidi, kteří by do Fora napsali. 

Nebylo to lehké získat lidi k psaní; strávila jsem tím 

spoustu času. Ale i za těchto pro Forum obtížných 

časů se nám dařilo naplnit čísla zajímavými články. 

Forum vycházelo za technické podpory Aleny Barto-

ňové, a příspěvky byly originály pro otištění ve Foru. 

Jen výjimečně jsme otiskli přejatý článek. Toto bych 

označila za jeden z milníků v činnosti spolku. Děkuji 

tímto všem, kteří přispěli. 

Kdy jsi se stala šéfredaktorkou? 

Slovo šéfredaktorka zní příliš vznešeně. Necítila jsem 

se tak. V podstatě celou dobu mého aktivního půso-

bení kolem vydávání Fora jsem cítila, že to byla a je 

práce více ochotných a nadšených lidí. A když se 

v souvislosti s přípravou vydání čísla 68 rozdělila 
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zodpovědnost za redakci a technickou stránku při 

vydání čísla, tak jsem to považovala za správné 

i oceňující.  

Proč jsi se v této práci (vydávání Fora) angažova-

la? Pro jaké čtenáře? Jaký obsah? Jak často? 

Formát? 

Proč? Aby se vědělo, informovalo, sdělovalo, inspi-

rovalo a těšilo se na zajímavé a přitom oddychové 

čtení.  

Pro jaké čtenáře? Pro všechny, co mají chuť Forum 

číst. Je zajímavé, a já jsem tomu velice ráda, že časo-

pis koluje – je půjčován mezi krajany. 

Jaký obsah? O všem možném, co může být pro čtená-

ře zajímavé; místo, kde se časopis vydává a obec jeho 

dopisovatelů a čtenářů tak trochu předurčuje, široké 

téma krajanského života. 

Jak často? Myslím si, že tři čísla za rok jsou dostaču-

jící. 

Formát? Jsem pro papírové vydání. Vím, že i zastánci 

a fandové e-publikací se těší, až ve schránce najdou 

nové číslo Fora. 

Jaké jsi měla představy o budoucím vývoji časopi-

su, když jsi se stala redaktorkou? 

Měla jsem opravdu velkou chuť přispět k tomu, aby 

časopis pokračoval, aby byl pestrý a jazykově jak 

v norštině tak i v češtině správný. Pro mě byla velice 

důležitá spolupráce a rozdělení odpovědnosti na re-

dakci a technickou úpravu. Věděla jsem, že shánět 

příspěvky a technicky dát dohromady číslo je časově 

náročné, a navíc, víc lidí znamená víc nápadů, jak 

nové číslo uspořádat. Takže zde bych opravdu chtěla 

ocenit a moc poděkovat za Petrův přínos (pozn. red. – 

Petr Dreiseitl). Spolupráce s ním byla skvělá. Tech-

nickou stránku časopisu povznesl a vylepšuje každým 

číslem. Obdivuji jeho trpělivost při korekturách 

a doplňování již nasázeného textu. Myslím si, že 

v současné době je vás více, co mají chuť Forum 

i nadále vydávat, psát příspěvky a vylepšovat design. 

To je potěšitelné i ulehčující pro mě, která s minulým 

číslem skončila aktivní činnost kolem vydávání Fora. 

Zaujal tě nějaký z příspěvků natolik, že si jej opa-

kovaně připomínáš? 

Pokaždé, když se rozhodnu péct moravské koláče, tak 

si vzpomenu, že používám recept, který byl otištěn ve 

Foru. Jinak v každém čísle se najdou zajímavosti. Z 

vlastní tvorby bych chtěla jmenovat rozhovory se 

třemi lidmi a to s paní Vlastou Sehnalovou, s paní 

Olgou Portheim a s panem dirigentem Tomášem Ha-

nusem. Setkání s těmito lidmi v rámci rozhovoru 

zanechalo dojem a pěkné vzpomínky. 

Máš nějaké oblíbené téma, o kterém ráda píšeš, 

nebo formát?  

V hodinách jazyka českého na základní škole jsem 

psala ráda slohovky na téma, co jsem prožila např. 

o prázdninách. Na univerzitě při vědecké práci bylo 

žádoucí se vyrovnat s technickým jazykem a popisem 

experimentů, což se stalo časem nudné a hlavně bez 

možnosti používání přídavných jmen, které text krás-

ně dokreslují a obohacují. Mám ráda autentické pří-

běhy a o rozhovorech jsem se zmínila již v předešlé 

otázce.  

Jaké články ráda čteš a jaké příspěvky bys ráda v 

časopisu viděla? 

Povídky. 

Tak to se máš ve Foru určitě na co těšit.  

Děkuji za rozhovor. 

Kateřina Štemberová 

Foto: archiv Liby Janákové 

Představujeme vám nový výbor TNF zvolený na vý-

roční členské schůzi TNF, která se konala 21. 4. 

2016.  

Maximální šestileté působení ve výboru v letoš-

ním roce završila místopředsedkyně Renata Haugen. 

Novou členkou výboru se stala Barbora Nentwicho-

vá. Barbora se již několik let aktivně zapojuje v kra-

janské činnosti, zejména v rámci výuky českého ja-

zyka pro děti a vedení účetnictví TNF. 

Hana Netopil Ciganiková a Jindřich Kania byli 

znovuzvoleni na další dva roky. Hanka připravuje 

výtvarné kurzy pro dospělé a děti, kde je i lektorkou. 

Spolupodílí se na přípravách dalších aktivit TNF 

stejně jako ostatní členové výboru. Jindra je hlavní 

postavou za organizací oslavy Dětského dne a Lego 

souteží, a... že by měl něco společného i s postavou 

Mikuláše?  

Dalšími členy výboru jsou pak Lenka Sommer-

seth, Ivana Wiulsrød Lantová, Kateřina Štemberová a 

Miroslav Hletko. Lenka stojí za výukou češtiny pro 

dospělé. Díky ní se zlepšuje i naše komunikace v 

norštině. Iva je naprosto nepřehlédnutelná jako mode-

rátorka na mnohých akcích TNF. Katka spolu s Han-

kou komunikuje s krajany prostřednictvím webu a 

Facebooku a zaměřuje se spíše na pohybové a ven-

kovní aktivity. Letos byla zvolena předsedkyní TNF a 

po Libě Janákové přebírá redakci časopisu Forum. 

Mirek se, spolu s bývalým členem výboru Petrem 

Dreiseitlem, věnuje technickým záležitostem v sou-

vislosti se správou emailových adres, databáze, do-

mény, apod. Mimo jiné aktivity má lví podíl na orga-

nizaci loňské Mikulášské zábavy. Ve výboru TNF 

působí od letošního roku jako místopředseda. 

Váš výbor TNF
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Hranicu s Ruskom tvori rieka Pasvik s jazerami a močiarmi. 

 

Keď som sa dostal k určovaniu prvých vzoriek potra-

vy pôtika kapcavého (sýc rousný, Aegolius funereus) 

z Alty, našiel som v nich rovnaké druhy cicavcov, 

ako z tajgy pri Bajkale na Sibíri. Naznačil som 

nórskemu kolegovi Georgovi Bangjordovi, že by som 

rád videl tento kraj na vlastné oči.  

Georg naplánoval spoločnú akciu na koniec mája 

2015. V tom čase by sa ešte nemali rojiť komáre, 

ktoré sú neznesiteľným problémom v letných mesia-

coch. A zároveň zastihneme jarný ťah vtáctva. 

Na Slovensku poznáme tento kraj ako Laponsko, 

kde žijú Laponci so stádami sobov. Finnmark je jeden 

z 19 krajov Nórska, ktorý zo severu obmýva Barent-

sovo more, na východe sa nachádza 196 km dlhá 

hranica s Ruskom a na juhu susedí s Fínskom (dĺžka 

hranice 736 km). Finnmark má rozlohu porovnateľnú 

so Slovenskom (48 637 km2) a počet obyvateľov 

približne ako okres Martin (okolo 75 000). Početnú 

národnostnú menšinu tvoria Saamovia (Laponci), 

ktorí majú svoj parlament v Alte. 

Dňa 18.5.2015 som o 20. hodine priletel do mes-

tečka Kirkenes (2000 obyvateľov), ktoré leží blízko 

ruskej hranice. Vzdialenosť od Oslo je väčšia, než 

medzi Bratislavou a Oslo. Z okna lietadla som pozo-

roval zasneženú krajinu a ľadom pokryté jazerá. 

Vonku pršalo, teplota 5°C. Na letisku ma čakal Georg 

so starým Volvom, do ktorého okrem kempingového 

vybavenia na jeden týždeň zmestil aj 20 búdok pre 

pôtiky. Upozornil som ho, že som si nezobral návleky 

do hlbokého snehu a že netuším, kde budeme vešať 

búdky, keď vôkol sa nachádza len tundra so zakrpa-

tenými brezami. Uistil ma, že tam, kde ideme, už 

sneh nebude, ale severská borovicová tajga. A sku-

točne, po 20 km sa začali objavovať prvé borovice 

a do polnoci sme stihli vyvesiť 2 búdky. Stále pršalo, 

preto sme na prenocovanie využili opustenú vojenskú 

strelnicu. Pod prístreškom strielne sme si rozložili 

rozkladacie postele. Pred spaním som ešte nadstavil 

pasce na myši. 

Naše expedičné auto na strelnici v údolí Pasvik. 
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Búdka pre hlaholky severské pri miestnej farme. 

Medveď a hranica s Ruskom 

Zobudili sme sa do slnečného dňa. Do jednej pasce sa 

chytil hrdziak (norník, Clethrionomys rufocanus), 

ktorého už stihol načať piskor (rejsek). Po celý deň 

sme pokračovali po asfaltovej ceste popri ruskej hra-

nici smerom na juh. Každých 5 km sme zavesili jednu 

búdku do koruny hrubšej borovice. Podobné búdky 

zavesené nízko nad zemou sme videli aj pri miest-

nych usadlostiach. Tie však boli určené pre hlaholky 

severské (hohol obecný, Bucephala clangula). Zne-

sené vajcia farmári vyberajú a pochutnávajú si na 

nich rovnako, ako na slepačích. Populácie týchto 

divých kačíc tým vážnejšie neohrozujú.  

Hranicu s Ruskom tvorí rieka Pasvik, ktorá sa 

miestami rozlieva do širokých jazier a rozsiahlych 

močiarov s množstvom vodného vtáctva. Časť týchto 

plôch je vyhradená na ochranu vtákov. Rezervácia je 

vybavená pozorovateľňami pre ornitológov, o ktoré 

sa starajú zamestnanci Národného parku Pasvik. Ge-

org bol v tomto kraji pohraničníkom. Počas vojenčiny 

sa intenzívne venoval ornitológii a jeho pozorovania 

prispeli k ochrane miestnej fauny.  

Asfaltová cesta končí po 100 km v osade Nyrud, 

kde sídli pohraničná posádka. V jej okolí sme vyhľa-

dali búdky pre pôtiky, ktoré Georg zavesil pred 30 

rokmi. Niekoľko sme ich našli na stromoch, ale mali 

vypadnuté dná, takže boli už dlhší čas nefunkčné. 

Pred polnocou sme sa vracali k vode, keď sme na 

ceste stretli medveďa. Georg ho nafotil s teleobjektí-

vom. Snímky potom hrdo rozposlal svojim kolegom 

cez mobil. Medvede sem prichádzajú takzvanou zele-

nou hranicou z Ruska. Podobne aj utečenci, ktorých 

tadiaľto do Nórska v minulom roku prišlo okolo 

2000. Územie Pasvik bolo pričlenené k Nórsku po 

expedícii v roku 1826. Dovtedy bolo územím nikoho. 

Celý deň sme mali pekné počasie a teplota stúpla 

na 18°C. Slnko prebudilo po zime prvé komáre. Preto 

keď sme sa po polnoci ukladali na spánok, museli 

sme použiť repelent.  

Ráno začalo mrholiť. Dopoludnia sme ešte zemnými 

cestami stihli prejsť 30 km do najjužnejšieho cípu 

Pasviku, kde sa stretáva ruská a fínska hranica.  

Belaňa tundrová na snehovej pláni. 

Rozvešali sme tam zvyšných 5 búdok. Popoludní, 

keď sme sa vracali do Kirkenes, už vytrvalo pršalo. 

Cez mobil Georg zistil, že od západu sa má počasie 

zlepšovať, tak sme prešli ešte 50 km k osade 

Bugøyfjord. Táborili sme na kopci nad fjordom. 

V trávnatej tundre som videl množstvo myších nôr. 

Ráno som mal v jednej pasci hraboša severského 

(hraboš hospodárný, Microtus oeconomus).  

Belaňa tundrová a najsevernejší bod Európy 

Pri plánovaní našej cesty som písal Georgovi, že by 

som chcel navštíviť vtáčí ostrov v Barentsovom mori, 

kde na skalných útesoch hniezdia tisícky morských 

vtákov. Mojim druhým želaním bolo vidieť belaňu 

tundrovú (sova sněžní, Bubo scandiacus) v jej prirod-

zenom prostredí. Na Slovensku som našiel niekoľko 

fosílnych hniezd tejto sovy z plejstocénu, kedy bola 

u nás tundra. Tretí deň ráno mi Georg vysvetlil, že 

oba ciele do môjho odletu z Alty nestihneme navští-

viť, preto som si mal vybrať jeden z nich. Rozhodol 

som sa pre belaňu tundrovú a neskôr som toto roz-

hodnutie neoľutoval. Cestovali sme na najsevernejší 

pevninský okraj Európy na polostrov Nordkynn. Na-

vštívili sme mnoho zaujímavých miest a napriek fo-

toaparátu s malým zväčšením (do 140 mm) sa mi 

s ním pošťastilo zachytiť zaujímavé severské druhy 

vtákov: labuť spevavú (labuť zpěvná, Cygnus cyg-

nus), snehuľu horskú (kur horský, Lagopus muta), 

snehuľku severskú (strnad sněžný, Plectrophenax 

nivalis), lastúrničiara strakatého (ustřičník velký, 

Haematopus ostralegus), orliaka morského (orel moř-

ský, Haliaetus albicilla), pomorníka veľkého (chalu-

ha velká, Stercorarius skua) a belaňu tundrovú. Našli 

sme aj hniezdo sokola poľovníckeho (sokol lovecký, 

Falco rusticolus). 

Najprv sme nasledovali Varangerfjord, potom sme 

pokračovali údolím rieky Tana k Tanafjord a cez 

zasnežené hory do Ifjord (súvislá snehová pokrývka 

od 300 m nad morom). Odtiaľ sme postupovali na 

sever najprv popri pobreží Laksefjord a ďalej zasne-

ženými pláňami k morskej úžine, ktorá oddeľuje po-

lostrov Nordkinn. Jeho najsevernejší výbežok Kinna-

rodden (71° 08´ 01˝) je najsevernejším bodom pev-

ninskej Európy. Všeobecne je známejší výbežok  
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Soby na snehových pláňach. 

Nordkapp, ktorý ročne navštevujú tisíce turistov. Leží 

približne na rovnakej rovnobežke, avšak na ostrove, 

ktorý spája s pevninou 10 km dlhý podmorský tunel. 

Nórsko má veľmi členité pobrežie s množstvom hl-

bokých fjordov (zálivov). Pri kopírovaní všetkých 

zálivov dosahuje dĺžka jeho pevninského pobrežia 

vyše 25 000 km.  

Cestou sme stretávali menšie stáda sobov, ktoré 

patria miestnym Saamom. Georg ma upozornil, že 

saamske domy sa líšia od nórskych farbou a veľkos-

ťou: spravidla sú menšie a natreté sivou alebo žltou 

farbou. Nóri majú domy namaľované na bielo alebo 

na červeno. 

Po celý deň nás sprevádzali dažďové prehánky, 

teplota okolo 5°C a čerstvý vietor. V rybárskej osade 

Mehamn som si všimol, že aj mamičky chodia na 

prechádzku s kočíkom oblečené v overalovej kombi-

néze. Georg si navliekal takúto kombinézu zakaždým, 

keď monokulárom pozoroval vodné vtáctvo. Večer 

sme došli do poslednej osady Gamvik. Lektorka 

z miestneho rybárskeho múzea nás zaviedla ku 3 km 

vzdialenému majáku Slettnes, kde nás ubytovala vo 

vykúrenom dome so sprchou. V ňom sme si užili 

chvíľku pohodlia uprostred drsnej arktickej prírody. 

Narodeninová oslava na severský štýl 

Keď som sa zobudil do slnečného rána, Georg už 

sedel v závetrí majáku s ďalekohľadom a pozoroval 

morskú hladinu. Neďaleko boli zaparkované karava-

ny s ornitológmi z Holandska, Nemecka a Fínska. Na 

severnom okraji kontinentu sa v tomto čase zastavujú 

desiatky arktických druhov vtákov pred preletom na 

600 km vzdialený Medvedí ostrov a ďalej na 

Špitzbergy (po nórsky Svalbard). Pred 20 rokmi sa 

Georg zúčastnil vedeckej expedície, ktorá na lodi 

brázdila severné pobrežie Nórska s cieľom vytypovať 

najcennejšie územia pre vtáčie rezervácie. Neďaleko 

majáku je umiestnená ornitologická stanica.  

Bol to druhý a posledný slnečný deň môjho pobytu 

vo Finnmarke. Premiestňovali sme sa na rôzne zaují-

mavé miesta polostrova Nordkinn a užívali sme si 

vzácne chvíle arktickej jari. Niekoľko hodín som sa 

sám túlal v tundre, kráčal kobercom plazivých vŕb 

a briez, fotografoval prvé kvietky a málo plaché vtáky 

a na vlhších miestach som hľadal vývržky myšiarky 

močiarnej (pustovka obecná, Asio flammeus). Pred 

polnocou sme sa vrátili na snehové pláne pozorovať 

belaňu tundrovú. Aj tu sme narazili na karavany orni-

tológov s rovnakým cieľom. Až o 3. hodine nad rá-

nom sme sa zastavili pri Ifjord na krátky nočný odpo-

činok.  

Zo stanu som vyliezol o 7.30 hodine. Znova bolo 

zamračené a slabo mrholilo. Pri fjorde sa páslo nie-

koľko sobov. Georg spal v aute na sklopených seda-

dlách. Zobudil som ho až po hodine, lebo nás čakala 

dlhá cesta do Alty. Ale títo severania sú počas bielych 

nocí stále v pohode: čo nestihnú cez deň, dobehnú 

v nočných hodinách. Cez snehové pláne sme sa pre-

sunuli do údolia pri Børselv. Tam je priaznivejšia 

klíma s najsevernejším výskytom borovicových lesov 

v Európe. V nich sme za vytrvalého dažďa hľadali 

vývržky pôtika a myšiarky ušatej (kalous ušatý, Asio 

otus). Niekoľko hodín sme strávili pozorovaním vtác-

tva v dvoch prírodných rezerváciách a do Alty sme 

dorazili po 21. hodine. Aj tu je údolie s borovicovými 

lesmi. Po chvíľke pohody pri káve u Georgovho 

ochranárskeho kolegu sme s ním znova v daždi zbie-

rali vývržky kuvička vrabčieho (sýc nejmenší, Glau-

cidium passerinum) okolo hniezdnej búdky. Potom 

sme vymenili obsah z 2 búdok po vyhniezdení pôtika 

za čisté piliny a až po polnoci sme došli do chaty, kde 

sme mali prenocovať. 

Na stôl som položil fľašu môjho bylinného likéru. 

Veď sa práve skončil deň mojich narodenín. Po 2. 

hodine v noci som zaliezol do spacáku, ale moji 

nórski kolegovia pokračovali v družnej debate. Keď 

som sa prebudil, na stole ma čakali raňajky s horúcim 

čajom. Tí dvaja snáď vôbec nespali! Po 8. hodine sa 

Georg so mnou rozlúčil na letisku v Alte a vracal sa 

autom cez Švédsko domov do Trondheim (vyše 1000 

km!). 

Od rána snežilo a fúkal silný vietor. Plánovaný od-

let do Oslo o 9. hodine sa však nekonal. Po 10. hodi-

ne nám oznámili, že pre zlé počasie naše liedalo ne-

mohlo pristáť a skončilo v Tromsø. Let bol zrušený. 

Bezradný som zatelefonoval dcére, ktora žije na juhu 

Nórska. Vybavila mi presunutie letenky na večerný 

spoj o 21. hodine. Naše lietadlo napokon odletelo 

z Alty až po polnoci, keď sa utíšil vietor. Aj takéto 

bývajú zážitky z krásnej jarnej Finnmarky.  

Ján Obuch, foto autor 
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Petr Horký při setkání s Thorem Heyerdahlem.                dobové foto: www.piranhafilm.cz 

Petr Horký je velice dobře znám z obrazovky České televize. Mimo jiné přešel na lyžích Grónsko, do-

byl Severní pól a objevil a zmapoval vraky lodí v okolí Malediv. Když jsme se dozvěděli, že Petr Horký 

bude mít přednášku v muzeu Kon-Tiki, nemohli jsme si toto setkání nechat ujít. 

Celé přednáška pojednávala o osobním setkání Petra s Thorem Heyerdahlem a jeho vlivu na Petrova 

budoucí dobrodružství. S Thorem Heyerdahlem pojí Petra ještě jednazajímavá věc. Oběma dobrodruhům 

byla v počátku jejich objevitelské kariéry velice často opakována tato věta: „Vy chcete být objevitel? Ale 

prosím vás, vždyť už přece bylo všechno objeveno.” 

Jak jsme se však z přednášky dozvěděli, objevitelským cestám ještě zdaleka není konec. Pokud vás za-

jímají dobrodružství Petra Horkého, navštivte jeho internetové stránky na adrese www.piranhafilm.cz 

Po přednášce jsme využili příležitost a položili Petrovi pár otázek: 

Ve své přednášce jste zmínil, že jste původně uči-

tel. Jak se z učitele stane cestovatel, milovník ji-

ných kultur a vlastně ten, kým teď jste? 

Že tomu věří, že to chce, a že to dělá. Jeden z důleži-

tých lidí, který mě v tom mém přesvědčení dál posílili 

je právě Thor Heyerdahl. Když člověk něco opravdu 

chce a opravdu na tom pracuje, tak, byť je to už mili-

onkrát otřepané klišé, to pak doopravdy funguje. Já se 

celý život živím jako režisér dokumentárních filmů, 

ale dostudoval jsem to až předloni, i díky pochopení 

mé manželky. A to je takové naplnění toho, že to, 

v co člověk věří, se pak může doopravdy stát. 
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S Thorem Heyerdalem jste dělal mnoho interview, 

co říkáte na jeho angličtinu? Ptám se proto, proto-

že sami Norové používají pojem Heyerdahlská 

angličtina. Vnímal jste nějak zvlášť jeho angličti-

nu, bylo mu třeba ze začátku těžko rozumět? 

Vůbec ne, já si dokonce myslím, že ta jeho angličtina 

je taková proto, že on ji cíleně nechtěl mít příliš an-

glickou, aby byla snadněji srozumitelná. Protože když 

například člověk odjede na Srí Lanku a tam měsíc 

dva měsíce mluví anglicky, tak se vrátí a hovoří tako-

vou pomalou..., zřetelnou... angličtinou, aby i ti Si-

nhálci mu dobře rozuměli. A já jsem to tak automa-

ticky vnímal, že Thor Heyerdahl má angličtinu, která 

je mezinárodně srozumitelná. Většinou mají totiž 

rodilí mluvčí angličtiny problém, aby jim ti, kteří se 

angličtinu museli naučit, rozuměli. Kdežto cizinci, 

kteří se angličtinu naučili, si s jinými cizinci rozumí 

mnohem lépe než s tím rodilým mluvčím. Takže já 

jsem vnímal tu Heyerdahlskou angličtinu, že to je 

takové anglické esperanto, kterým se dá domluvit 

a kterému lze rozumět. 

Dočetli jsme se, že jste byl na expedici v Severní 

Mongolii, jak se povedla a jaké jsou vaše další 

plány? 

Děkuji, povedla se, protože jsme přešli jezero 

Chövsgölod, které jsme chtěli přejít. Bylo to asi 

150km a věřili jsme, že by se nemělo stát nic, co by 

tomu zabránilo. Měli jsme na cestě dva dny bouřku, 

ale to bylo spíš takové zpestření. 

Další plány jsou vrátit se do Mongolska, protože 

Mongolsko mám velice rád a vracím se tam. Teď 

aktuálně po této přednášce za týden přijíždí Thor 

Heyerdahl jr. do České republiky a s ním budeme 

dělat dvě přednášky, jednu v Praze a jednu ve Zlíně 

v rámci festivalu Neznámá země. A až budou tyto 

přednášky za mnou, tak se rozhlídneme a začneme žít 

náš normální život, protože rekonstruujeme celé pří-

zemí našeho domu.  

Ale samozřejmě cesty jsou, je jich spousta. Já to s 

dovolením neříkám, protože jsem pověrčivý. Když se 

to totiž řekne dopředu, tak se to pak nemusí naplnit. 

Já už jsem takto dvakrát jel na Denali, dvakrát jsem 

o tom mluvil a dvakrát jsem tam neodjel, takže od té 

doby jsem poučený a plány dopředu neříkám. 

Vy jste vzpomínal, že když jste poprvé přijel do 

Oslo, lístek na autobus byl velice drahý a tak, 

abyste nemusel jezdit sem a tam po Oslo, přespá-

val jste ve stanu blízko muzea Kon-Tiki na 

Bygdøy. Jak při vašem cestování zvládáte nelehké 

situace, ať už finančního nebo kulturního rázu? 

Když jsem přijel do Norska, bylo to hned po revoluci 

a tehdy to tady bylo velice drahé. I přesto se mi ale 

podařilo splnit si sen a dostat se sem. Ta doba se ale 

úplně změnila. Všude je teď skoro stejně draho, takže 

na toto už člověk nenaráží, ať cestuje kamkoli po 

světě. Co se týče určitého kulturního šoku, k tomu 

dochází i uvnitř Evropy, pro to nemusíte jezdit do 

Afriky. Ale pro mě je to úplně jiné, když odjíždím 

a vím, že se třeba za pár měsíců vrátím zpátky do 

Čech. Mentálně tak zůstávám ukotvený v českých 

pravidlech a tradicích a poznávání jiných kultur je pro 

mě jakési občerstvení, nová víra, nová energie. A je 

to věc, která mě nesmírně obohacuje a je jedním 

z pilířů mého života. Viděl jsem kolem 100 zemí 

světa, ale nejdelší výpravy jsem měl na dva, dva a půl 

měsíce a mentálně jsem byl stále doma. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodně štěstí 

do budoucna.  

Bylo mi potěšením. 

Petra a Jindřich 

Petra u muzea Kon-Tiki po přednášce. 



10 | 

Vítězný tým v průběhu letního biatlonu pro rodiče na dětském dnu. 

 

Už cestou na Holmenkollen jsem se dozvěděla, že 

předešlé roky celou akci propršelo, ale tentokrát vyšlo 

po dlouhé době krásné slunečné počasí, které přiláka-

lo rodiče s dětmi, mezi nimiž byli i takoví, pro které 

tato akce byla první. Před mým odjezdem do Oslo 

jsem byla nervózní z toho, jak mě spolek přijme. Byla 

jsem ale mile překvapena a ukázalo se, že jsem se 

obávala zbytečně. V centru mě vyzvedla Katka a po 

příchodu do lesíku na Holmenkollen jsem se sezná-

mila se všemi pomocníky. Začali jsme připravovat 

stanoviště a občerstvení. 

Všichni byli skvělí, přátelští a zajímali se o mou 

práci. Když rodiče s dětmi dorazili na místo, proběhlo 

zahájení, kterého se ujal organizátor Jindřich. Dětem 

byly rozdány kartičky s obrázky stanovišť a začalo se 

soutěžit. Děti obcházely stanoviště, která byla ozna-

čena kreslenými postavičkami z pohádek, a plnily 

úkoly, za které byly odměněny. Po soutěžích přišel 

čas na párky, výbornou domácí polévku a později 

i cukrovou vatu, na kterou se vrhly jak děti, tak i do-

spělí. V průběhu dne proběhlo také vyhlášení Lego 

soutěže na téma Moje oblíbené zvířátko. 

Překvapilo mě, jaká je mezi krajany přátelská at-

mosféra, jak se s radostí zapojili do soutěžení i dospě-

lí a všichni se při tom dobře bavili. Celý den jsem si 

pořádně užila a věřím, že stejně vydařený ba i lepší 

bude Dětský den také příští rok. 

Text a foto Kristýna Hoďáková 
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Byl pátek dvĕ hodiny odpoledne a skončila nám 

škola. Byl jsem tak rád, že mám už celý týden za 

sebou a mám celý víkend před sebou. Taky jsem se 

moc tĕšil na fotbalový turnaj, který mĕ v sobotu če-

kal. Byl asi hodinu jízdy autem od nás ve mĕstečku 

Gran. Museli jsme vstávat hodnĕ brzy, asi už 

v 6 hodin, abychom mohli v sedm vyjíždĕt a na os-

mou dorazili na rozcvičení. Všechno probíhalo jako 

vždycky. První dva zápasy jsme mĕli dopoledne, 

další po obĕdě, a tak dále jsme postupnĕ vyhrávali 

jeden zápas za druhým, až jsme nakonec vyhráli celý 

turnaj a skončili až v sedm hodin večer. Ach jo. To 

jsem si teda moc neodpočinul. 

Na jednu vĕc si ale pamatuju. Když jsme začali 

hrát první zápas, všiml jsem si velkého šedivého 

kudrnatého psa, který byl na turnaji a který běhal 

okolo hřištĕ a neustále dost hlasitĕ štĕkal. Také nebyl 

přivázaný na vodítku. Vždy, když jsem mĕl míč 

a snažil se prokličkovat k bránĕ, tak bĕžel za mnou, 

a jak nebyl přivázaný, tak nĕkolikrát vbĕhl na hřiště. 

Když jsme mĕli přestávku, šel jsem si ho pohladit. On 

byl na mě moc hodný a už vůbec neštĕkal. A taky 

jsem zjistil, že vlastně nikdo nevĕdĕl, kde se tam ten 

pes vzal. K žádnému človĕku tam nepatřil. To byla 

trošku záhada. 

Ale jinak jsem byl hroznĕ rád, že jsme ten turnaj 

vyhráli. Jsme perfektní tým.  

Pak přešel celý týden a byl zase další víkend. Ten-

tokrát jsem přespal u kamaráda, který bydlí v naší 

ulici. K jídlu jsme mĕli pizzu a po jídle jsme šli do 

jeho pokoje a dívali se na film.  

Ale potom jsem se probudil. Byla úplná tma, vů-

bec jsem nic neviděl. Až když jsem se trochu rozkou-

kal, tak jsem zjistil, že spím ve velkém stanu a okolo 

sebe jsem slyšel v dálce zvuky, které připomínaly 

střelbu z dĕla, hrozný křik lidí. Vylezl jsem ven ze 

stanu a okolo bylo mnoho podobných stanů. Do ně-

kterých jsem nahlédl, ale nikdo tam nespal. V dálce 

na kopci jsem vidĕl svĕtla a oheň. 

Dostal jsem strach, vůbec jsem nevěděl, kde jsem. 

A teprve nyní jsem zjistil, co mám na sobě. Velkou 

šedivou drátĕnou košili. Všude venku okolo ležely 

kuše, sekery, cepy a kopí. Byly volnĕ poházené; na 

jeden cep jsem dokonce šlápnul. Bylo mi to všechno 

nĕjaké divné. Kde jsem se to vlastnĕ ocitnul? 

Vyběhl jsem na kopec a teprve na nĕm, když jsem 

se podíval do dáli, jsem zjistil, že vidím bitvu husitů 

s jejich nepřáteli. Ale nevĕdĕl jsem kterou. Potřebo-

val jsem se dostat k nim trochu blíž. Sebĕhl jsem dolů 

z kopce a postupnĕ jsem se k nim dostával blíže 

a blíže. Nejvíc jsem chtĕl vidĕt hradbu z vozů. 

A v tom jsem se připletl do jedné bitky a uvidĕl 

postavu s páskou přes jedno oko. „To musel být Jan 

Žižka z Trocnova,” uvědomil jsem si a dlouho jsem 

ho pozoroval. Byl to dobrý velitel a voják. A jak tak 

stojím a pozoruji bitvu (musela to být asi bitva u Su-

domĕře), tak se podívám do strany a vidím, že se ke 

mnĕ přibližuje voják s kopím namířeným na mĕ. Za-

čal jsem utíkat smĕrem k lesu, ale cítil jsem, jak jsou 

moje nohy tĕžké a že vůbec nemůžu běžet rychle. Už 

jsem dobíhal k lesu, když slyším, jak nĕco vrčí a po 

chvíli začne strašně hlasitĕ až zuřivĕ štĕkat. Otočím 

se a vidím velkého kudrnatého psa. Říkám si, že toho 

už jsem nĕkde vidĕl. Také jsem dostal strach, jestli 

nechce skočit na mě. Ale pes vyrazil prudce proti 

mnĕ, minul mĕ a bĕžel proti vojákovi, který se právě 

chystal na mĕ zaútočit. Vyskočil na nĕj a kousl ho do 

nohy. Voják okamžitĕ upustil kopí na zem a i sám 

upadl. Byl jsem zachránĕn! 

Pes popobĕhl zpĕt ke mně. Šel jsem k nĕmu a po-

hladil ho. Byl to ten pes, kterého jsem vidĕl na fotba-

lovém turnaji, který jsme celý vyhráli, a který tam 

pobíhal a také hodnĕ štĕkal, když mĕ například nĕkdo 

fauloval. A už tam jsem si všiml, že tam byl sám, bez 

svého pána. No a nyní mi zachránil život.  

„Dane, Dane vstávej,” slyším, jak na mĕ volá 

máma mého kamaráda. A probudil jsem se. Bylo 

nedĕlní ráno a už bylo skoro 10 hodin. „Už je 10 ho-

din, vstávej, od 11 máme trénink na stadionu,“ říká 

můj kamarád. Takže to, že jsem se ocitl v bitvĕ mezi 

husity byl jen sen? Ano, naštĕstí… 

 

Daniel, 7. třída 
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Tohle je vyprávění o tom, jak jsem objevila stroj času 

a náhle byla v době Rudolfa II. 

1. Buch! Buch! Najednou jsem se ocitla na krá-

lovském dvoře. Bylo velmi brzo ráno, ticho a nikde 

nikdo. Rozhlédla jsem se a vidím vysoké hradby, 

nově natřenou červenou střechu a velké, nahusto vy-

rostlé stromy okolo hradu. Byla zima, slunce ještě 

nevyšlo, tak jsem utíkala přes dvůr dovnitř Pražského 

hradu. 

2. Šla jsem potichu temnou, studenou chodbou. 

Bylo v ní hodně dveří, jak dřevěných, tak i železných. 

Ale neodvážila jsem se žádné otevřít, ani nakouknout 

se mi do nich nechtělo. Co nechtělo! Chtělo! Ale bála 

jsem se. Na konci chodby byl ten největší sál, jaký 

jsem kdy viděla! Bylo tam tolik báječných obrazů. 

S chutí jsem u každého stála nejméně pět minut. Na 

posledním obraze ale vidím známou tvář, s tělem 

obaleným v ovoci a zelenině. Že by..., že by tohle 

byla nejen podobizna, ale i doba Rudolfa II.? 

3. Šla jsem dál, ale najednou jsem uslyšela žen-

ský hlas, jak volá: „Vstávej Pepo! Ať jsi za chvíli 

v kuchyni, jinak...“ Rychle jsem spěchala dál a nená-

padně vklouzla do prvních dveří. Hned nato bylo 

slyšet naštvané kroky, ale brzy bylo ticho. Rozhlédla 

jsem se po pokoji, všude byly vysoké skříně a v nich 

velké staré knihy. Došla jsem do kouta pokoje k té 

největší skříni a chystala se vytáhnout knihu Zápisky 

Rudolfa II. Nešlo to, tak jsem zatáhla tak silně, že 

kniha ze skříně úplně vyletěla. Skříň se najednou 

uprostřed rozpůlila a zničehonic jsem stála před úz-

kým schodištěm dolů do podzemí... 

4. Chvíli jsem tam jenom stála a váhala, co 

dělat. Věděla jsem, že v knihovně dlouho zůstat ne-

můžu, za chvíli by mě tu určitě objevili, dali by mě 

do vězení, pověsili by mě nebo by mi možná i usekli 

hlavu! Jen na to pomyslet a hned jsem měla husí kůži. 

Popadla jsem hořící svíčku a pomalu vstoupila dov-

nitř. Bum! Otvor z knihovny se za mnou těžce a hla-

sitě zavřel. Potichounku jsem scházela dolů po scho-

dech, do té nejtemnější temnoty... 

5. Konečně jsem došla až dolů, do temného 

pokoje. Přiznám se, že jsem chvíli hledala vypí-

nač/zapínač světla, pak mi ale došlo, že v tomhle čase 

o tom ani pánové nesnili. Zapálila jsem pár svíček 

a hned bylo lépe vidět. Přede mnou byla obrovská 

výzkumná laboratoř. Bylo tam hrozně moc lektvarů, 

různých skleniček, chemikálií a spousta dalšího. Pro-

šla jsem celou laboratoř, ale najednou stojím před 

obrovským kamenným obrem Golemem. Viděla 

jsem, že mu z čela vyčuhuje jakýsi kámen, tak jsem 

ho opatrně přimáčkla do díry v čele. Obrovy oči se 

rozsvítily a Golem obživl.   

6. Pomalu, ale velice hlasitě ke mně šel. „Ne, 

stůj!“ vykřikla jsem. Golem se hned zastavil. „Běž 

rychle pryč, ať mě nikdo nenajde.“ Golem opravdu 

začal běžet. Běžel ohromně rychle. Ale ne! Obrova 

obrovská ruka zavadila o mnoho různých lektvarů, 

které s hlasitým břinknutím spadly na kamennou zem. 

A najednou slyším nejspíš hlas strážce, jak volá: 

„Hej! Je tam dole někdo? Ani se nehněte!“ 

7. Co teď? Teď už mi bylo všechno jedno. Po-

padla jsem první lektvar, co jsem viděla, a rychle ho 

vypila. Chutnal sladce, ale dobrý nebyl. Chvíli jsem 

tam stála a přemýšlela, jakou příchuť ten lektvar, co 

jsem právě vypila, zrovna měl, ale v tom dolů přiběh-

li strážci. „Teď umřu,“ pomyslela jsem si. „Sbohem.“ 

8. Strážce ale řekl: „Vždyť tu nikdo není, ty 

trdlo! To určitě jen ty pánovy lektvary se trochu 

zbláznily.“ „Ppp-promiňte, pane.“ „Tak ty se opová-

žíš si ze mě, tvýho vůdce, dělat legraci?!“ Po dlouhé 

chvíli všichni strážci konečně odešli, ale jedno mě 

pořád zajímalo. Proč mě neviděli? Najednou mi to 

dojde. Vždyť nejsem vidět! Jsem neviditelná! 

9. „Goleme?“ Obr se zase objevil. „Pomoz mi 

najít cestu domů.“ Golem chvíli váhal, ale nakonec 

našel velikou starou knihu. Bylo na ní napsané Kniha 

Kouzel. Golem nalistoval na stranu 975. Bylo tam 

zaklínadlo. Rychle a nahlas jsem ho přečetla: 

„Abraka Dabraka, ven z pohádky, pomoz mi Goleme, 

najít cestu zpátky!“ A najednou jsem zase byla doma. 

 

Z tohohle výletu vznikla dokonce povídka. Chceš si ji 

přečíst? Není třeba. Zrovna jsi ji přečetl/a. 

 

Helenka, 5. třída 
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Byl krásný letní den 5. července 2015. Byl jsem na 

prázdninách v České republice u mé babičky a dědy. 

Tento den se nijak nelišil od ostatních dnů u babičky 

na farmě. Ráno jsem vstal z postele, nasnídal jsem se, 

vyčistil si zuby a šel nasypat kachnám zrní. Odpoled-

ne jsme jeli s babičkou do města nakoupit potraviny 

a zajít si do knihkupectví podívat se, jestli tam nemají 

nějakou pěknou knihu. Nejdřív jsme zašli do obchodu 

nakoupit potraviny a potom jsme spolu vyrazili do 

knihkupectví. Vešli jsme do dveří a přivítala nás paní 

prodavačka. 

Zeptala se, jestli prý nějak může pomoci, a babič-

ka pouze odvětila, že se jenom podíváme. Babička 

začala vytahovat a listovat mezi různými knížkami, 

tak já jsem si je taky začal prohlížet. Ale jak jsem 

hledal, tak jsem hledal, nemohl jsem žádnou knížku, 

která by se mi líbila, najít. Tak jsem přišel k paní 

prodavačce a zeptal jsem se: „Omlouvám se, nemáte 

nějakou knížku o farmaření?“ „Ale zajisté,“ řekla 

paní prodavačka. „Ale asi bude ve skladu,“ řekla. 

„Ale jestli chceš, tak můžeš jít se mnou a prohléd-

nout si ji.“ „Mohl bych?“ zajásal jsem. „Ale zajisté,“ 

odvětila paní. Tak jsme šli spolu do skladu a tam paní 

prodavačka vytáhla jednu knížku z bedny a řekla: 

„Tady je, prohlédni si ji, a já se za chvíli vrátím.“ 

„Ano,“ řekl jsem a otevřel jsem knížku. Paní odešla 

a já si knihu prohlédl, ale paní se nevrátila. Bylo mi 

blbé jen ji tam nechat ležet, takže jsem se rozhodl, že 

na tu paní počkám. Sklad byl docela malý, jen pár 

krabic a nějaké poličky. Ale v jednom z rohů míst-

nosti byla jedna velká krabice přikrytá dekou. Paní se 

pořád nevracela, takže jsem se rozhodl kouknout se 

pod deku. Deky jsem se sotva dotkl a celá spadla. 

Málem jsem se lekl. Když jsem se pozorněji na tu již 

odhalenou krabici zadíval, zjistil jsem, že to vlastně 

není žádná krabice, ale nějaká zvláštní věc krychlovi-

tého tvaru, co vypadala skoro jako nějaké ty zvláštní 

mimozemské přístroje z hollywoodských filmů. Za-

myslel jsem se, přemýšlel jsem, zda se mám podívat 

dovnitř či ne? Napadlo mě, že je to třeba nějaká re-

kvizita do nějakého filmu. Ale nakonec jsem dospěl 

k závěru, že když už jsem z té krabice shodil deku, 

tak že budu mít problém tak či tak. Rozhodl jsem se 

a otevřel jsem dveře a vstoupil dovnitř. Jediné, co 

jsem tam viděl, byla tři tlačítka. První ukazovalo 

dvouciferná čísla do 31, druhé ukazovalo dvouciferná 

čísla do 12 a třetí ukazovalo úplně všechna čísla, co 

jen byla známa. Ovšem dole pod tím byla další dvě 

malá kolečka, co ukazovala čísla od 1 do 24 a od 1 do 

60. Velmi zajímavé bylo, že na těch knoflících stálo 

dnešní datum, tedy 5. červenec 2015, a na těch ma-

lých dole stál současný čas, tedy 15:35. A protože 

jsem se nudil, tak jsem si s nimi začal různě otáčet do 

všech možných směrů a skončil jsem na 23. duben 

1971, 16:58 a nakonec mě to přestalo bavit. Ale pod 

těmi menšími tlačítky byl ještě jeden velký zelený, 

tak jsem ho zmáčkl. Najednou se celá krabice roztřás-

la, ze strany jsem uviděl velký záblesk světla, a nako-

nec se krabice přestala třást a já rychle vyšel ven. 

Všechno vypadalo normálně, ale moc jsem se vydě-

sil, takže jsem utíkal rychle za babičkou do obchodu, 

pryč ze skladu. Ale jakmile jsem otevřel dveře ze 

skladu, uleknul jsem se ještě víc. Místo mojí babičky 

stála u regálu stará paní, co měla na hlavě zastaralý 

šátek, místo paní prodavačky za pultem stála nějaká 

korpulentní paní oblečená ve velmi zvláštní šatovce. 

Místo krásných barevných knih byly v regálech 

zvláštní černobílé knihy, venku jezdila stará vozidla, 

která ovšem vypadala nová a udržovaná. V tu ránu mi 

to došlo, ta bedna nebyla žádná rekvizita, nýbrž doo-

pravdický stroj na cestování časem. A že já jsem se 

posunul o neuvěřitelných 44 let v čase. A že jsem 

v dobách mládí mé babičky a dědy. Jak jsem si tohle 

uvědomil, tak ve mně hrklo. Okamžitě jsem se otočil, 

že půjdu zpět do toho přístroje a přepravím se zpět do 

mé současnosti. Ale najednou jsem uslyšel křik pro-

davačky, která mě chytla za límec od mikiny. „Kam 

jsi měl namířeno, ty malý zloději?!“ vykřikla na mě. 

Já jsem tichým hláskem pouze odvětil: „Nic.“ „No, to 

teda doufám! A už tě tady nechci nikdy vidět, rozu-

míš?“ „Ano prosím,“ řekl jsem a rozběhl jsem se 

k východu. Bylo odpoledne a já nevěděl, co dělat, tak 

jsem si jen sedl do rohu ulice a začal jsem brečet. 

Upřímně jsem doufal, že si mě někdo všimne a bude 

mi chtít pomoci, ale nikdo nikde. Nakonec jsem se 

zvedl a přestal jsem brečet, protože jsem si sám 

v sobě řekl, že pláčem nic nevyřeším a že jestli chci 

ještě někdy vidět rok 2015 jako 12letý kluk a ne 

60letý pán (zda bych se toho vůbec dožil), tak s tím 

musím něco udělat. Sedl jsem si ještě jednou do toho 

samého rohu ulice, ale už jsem nebrečel, nýbrž pře-

mýšlel, jak by se mi mohlo povést vrátit se do toho 

obchodního skladu. Věděl jsem, že ta protivná paní 

mě tam jen tak za žádných okolností nepustí, takže 

jsem zkusil vymyslet něco jiného. Najednou mě to 

napadlo! Vzpomněl jsem si na fotku mě a mé babič-

ky. No jo, jenže mé babičce je teď 15 let, a na fotce je 

vyobrazená jako 55letá. Jenže mi nezbylo nic jiného 

než doufat, tak jsem se rozhodl vyrazit k domu mé 

babičky. Také jsem věděl, že má babička žila jako 

malá, tedy právě teď, v tom samém domě, co žije 

dnes, totiž co bude žít i za 44 let. Tak jsem se vydal 

na cestu. Znal jsem cestu, a taky jsem věděl, že ta 

cesta trvá autem zhruba 10 minut, takže pěšky to taky 

nebude nějak moc dlouhé. Tak jsem vyrazil, šel jsem 

a šel už asi hodinu a zjistil jsem, že autem to vypadá 

velmi krátké, ale ve skutečnosti cesta byla velmi 

dlouhá. Už jsem byl asi v půlce cesty, když mi došly 

síly. Byl jsem vyprahlý, hladový a unavený po dlou-

hém náročném a stresu plném dni. Na kraji silnice 

jsem uviděl malou hospůdku, tak jsem se rozhodl, že 
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se tam zastavím. Vešel jsem dovnitř a zeptal se hos-

podského, kolik stojí sklenice vody a krajíc chleba, 

protože navíc jsem neměl dost peněz. Hospodský 

řekl: „1 korunu.“ „Jen jednu?“ zeptal jsem se udive-

ně. „No ano chlapečku, nezdá se ti na tom něco?“ 

zeptal se. „Ne ne,“ řekl jsem spokojeně a nechal jsem 

si to přinést. Když mi to pan hospodský donesl, tak 

jsem ze své peněženky vytáhl 1 korunu a dal jsem mu 

ji do ruky. Ale on se na ni s údivem zadíval a řekl: 

„To je nějaký hloupý vtip?“ „Ne,“ řekl jsem. „A proč 

by měl být?“ Načež on odpověděl: „Tady stojí, že ta 

mince je vyražená roku 2001“. Pak mi došlo, že tady 

nemůžu platit penězi 21. století, tak jsem řekl: „Ne 

pane, moc se omlouvám, to byl jen omyl. Za to jídlo 

a pití vám mohu dát své hodinky. Přijímáte?“ „Ale 

prosím tě, co já bych si bral tvé hodinky za sklenici 

vody a krajíc suchého chleba? Nech to tak a pij,“ řekl 

mi. Najednou jsem trochu změnil názor o lidech, kteří 

tady v té době žijí. Uvědomil jsem si, že v této době 

nežili jen protivní a zlí lidé, ale také hodní a laskaví. 

Tak jsem pokračoval v cestě. Sice bych rád ještě něco 

snědl, ale už mi bylo hloupé ptát se hospodského, zda 

by mi nedal ještě něco zdarma. Byl už večer, když 

jsem konečně došel k domu své historické babičky. 

Zazvonil jsem na zvonek a ven vyšel můj praděd, 

totiž otec mé babičky. „Co tu chceš!“ vykřikl na mě. 

„Rád bych se setkal s vaší dcerou Katkou (mojí ba-

bičkou).“ „Teď v noci!? To tak, padej, odkud jsi při-

šel!“ vykřikl. Řekl to takovým hlubokým hlasem, že 

jsem se neopovážil vyřknout ani hlásku. Pouze jsem 

odešel pryč. No jo, jenže kde přespím do příštího 

dne? Vzpomněl jsem si na starou hospůdku nedaleko 

babiččina domu, tak jsem se rozhodl vyjít tam. Ta 

hospůdka tam vážně stála i před 44 lety. Tak jsem 

otevřel dveře a doufal jsem, že tam bude nějaký las-

kavý hospodský. Tak jsem k němu přišel a řekl jsem 

mu: „Rád bych poprosil o nocleh. Kolik by to stálo?“ 

„5 korun,“ odpověděl hospodský. „Peníze nemám, ale 

mohu vám za to dát tuto zcela zánovní peněženku.“ 

Podal jsem hospodskému svou peněženku. Hospod-

ský si ji vzal do ruky, prohlédl si ji a řekl: „Beru.“ A 

já na to: „Domluveno, jenom mi prosím vás dejte ty 

papírky a obrázek, co je uvnitř.“ Hospodský neváhal 

a podal mi je. Nakonec mi podal klíče od mého poko-

je a já jsem vyšel směrem k němu. Pokoj byl malý, 

ale zato útulný. A postel tvrdá, ale přitom příjemná. 

Ráno jsem vstal a vyšel jsem ven před dveře hospody. 

A vyrazil jsem k domu své babičky. Zrovna jsem šel 

kolem školy, do které chodila, když mě náhle zastavil 

nějaký pán. „Kde máš tašku?“ zeptal se mě. „Jakou 

tašku?“ zeptal jsem se. „No do školy snad, nebo ne?“ 

„Ale já do školy nejdu,“ řekl jsem mu. „Haha. Ale, 

jak to?“ zasmál se. Nevěděl jsem, co mám říct, nako-

nec jsem řekl, že jsme se právě dneska přistěhovali 

a že tady ještě nechodím do školy. Ale on odpověděl: 

„No tak to ale není žádný problém! Já ti dám sešity 

a psací pomůcky a můžeš se jít učit.“ Najednou mě 

zamrazilo v břiše nervozitou. „Ale to by se moji rodi-

če zlobili, kdybych nedorazil včas domů,“ dodal 

jsem. „No tak to není žádný problém, jen mi ukaž, 

kde tvoji rodiče bydlí, a já se jich tam zajdu zeptat.“ 

Najednou jsem se lekl ještě víc. „Já si myslím, že to 

snad ani nebude potřeba“. „To je dobře, a kdy ses 

narodil?“ řekl. „11. 11. 2002. Takže 6. třída.“ Vzal 

mě za ruku a odvedl mě do ředitelny. Tam jsem se 

setkal s panem ředitelem, který si mě zapsal, dal mi 

sešity a tužku. Nakonec mě ten pán odvedl do třídy 

6.B, ve které akorát začalo vyučování. Zrovna měli 

hodinu matematiky, tak jsem si usedl sám do poslední 

lavice a poslouchal jsem. Vůbec jsem té látce nero-

zuměl, protože v roce 2015 jsem měl odklad, takže 

jsem nechodil do 6., nýbrž do 5. třídy. Po nějakém 

čase mě vyvolala paní učitelka a zeptala se mě na 

výsledek. Já jsem malou chvilku přemýšlel, co by to 

tak asi mohlo být, ale nakonec jsem řekl: „Já nevím, 

paní učitelko.“ „Jak, co? Že nevíš? Co? Paní učitel-

ko? Já jsem soudružka učitelka, kde jsi nechal slušné 

vychování!“ „Omlouvám se, paní souručko učitelko,“ 

řekl jsem. „Žádná souručka, ale soudružka, ty ne-

vzdělanče!“ Paní učitelka nakonec vyvolala někoho 

jiného, kdo jí dal správnou odpověď na její otázku. 

Tímto skončila první hodina. Na druhé hodině jsme 

měli český jazyk, který nemám rád, takže když začala 

druhá hodina, tak jsem si jen maloval do sešitu. 

A najednou mě trefil nějaký rychle se pohybující 

tvrdý předmět do hlavy. Byly to klíče paní soudružky 

učitelky, která když viděla, že si maluji do sešitu, po 

mě ty klíče hodila. „Ještě jednou si budeš čmárat do 

sešitu a ničit tím školní pomůcky, tak půjdeš do ředi-

telny!“ Po této ráně, po které budu mít zcela jistě 

bouli, jsem po celý zbytek dne pozorně poslouchal, 

co paní soudružka učitelka říkala. Konečně odzvonila 

3. hodina, a my jsme mohli jít domů. Ten pán zase 

stál před školou, a když mě uviděl, tak řekl: „Dou-

fám, že zítra také přijdeš.“ „Určitě,“ řekl jsem, a sám 

pro sebe jsem si zašeptal, že už nikdy víc. Potom 

všem jsem si sedl před školou a čekal jsem, až skončí 

8. třída, do které chodila má babička. Bylo to docela 

zvláštní čekat před školou na svou 15letou babičku. 

Čekal jsem a čekal, když tu babička konečně vyšla ze 

dveří. Rychle jsem se postavil, aby mě neměla za 

nějakého vandráka. Rychle jsem si stoupl vedle ní 

a řekl jsem jí: „Ahoj, ty jsi Kateřina viď?“ „Ano“ 

odvětila babička. „A proč se vůbec ptáš?“ řekla. „No 

protože teď ti povím něco, co se ti možná bude zdát 

zvláštní, ale je to pravda.“ A pak jsem jí vypověděl 

celý svůj příběh. Nakonec jsem vytáhl naši společnou 

fotku a ukázal jsem ji babičce. Babička začala pře-

mýšlet. Chvilku to trvalo, ale nakonec babička ote-

vřela pusu a jemným hlasem se mě zeptala: „A proč 

mi tohle všechno vůbec povídáš?“ „Potřeboval bych, 

abys šla se mnou k jednomu knihkupectví a pomohla 

mi dostat se dovnitř do skladu.“ „Ale jak můžu vědět, 

že nelžeš?“ řekla. „Nemám žádný jiný důkaz než tu 
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fotku, a hele podívej se třeba na tohle, toto jsou mé 

hodinky, fungují na baterky, jiný důkaz nemám.“ 

„Tak já ti teda pomohu.“ Najednou mě zachvátila 

obrovská radost, ale nedal jsem to na sobě ani trochu 

znát. „Děkuji ti moc,“ řekl jsem elegantně. „A co, 

kdy vyrazíme?“ zeptal jsem se. „Klidně hned, ale 

musím si doma vzít peníze na autobus a nechat si tam 

tašku.“ Kývl jsem hlavou a vyrazili jsme směrem k 

babiččinu domu. Celou cestu jsme si povídali a byla 

to velmi zajímavá konverzace, protože bylo velmi 

zajímavé dozvídat se nové věci o babičce a o minu-

losti. Když jsme dorazili k babiččinu domu, řekla mi: 

„Stůj tady a já zajdu domů pro věci, co potřebujeme.“ 

„Dobře,“ řekl jsem a čekal jsem venku. Ovšem 

uviděl mě její tatínek a řekl: „Není to doufám žádný 

tvůj kluk, že ne?“ „Ne ne,“ řekla babička. Jestli uvi-

dím, že to není jen kamarád, tak ti zakážu veškerý ty 

tvý výlety, rozumíš?“ „Ano,“ řekla klidně babička 

a přišla za mnou ven. Potom jsme spolu došli na au-

tobusovou zastávku a čekali jsme na autobus. Když 

konečně přijel, tak jsme nastoupili dovnitř, babička 

zaplatila 2 koruny za jízdenky a autobus vyjel. Když 

jsme dorazili do města, přišli jsme ke dveřím od toho 

knihkupectví a snažili jsme se vymyslet plán. Věděl 

jsem, že ta paní si mě asi bude pamatovat, ale s ba-

bičkou snad splynu a ona si mě nevšimne. Ale ještě 

nám zbývalo vymyslet, jak se dostat do skladu. Dlou-

ho jsme přemýšleli, jak to udělat, dokud jsem nedo-

stal nápad. „No ano!“ vykřikl jsem. Do skladu se 

dostaneme stejně, jako jsme se tam dostali v roce 

2015. Tak jsme vešli do obchodu a začali jsme si 

prohlížet knížky. Po nějaké době jsme přišli k paní 

prodavačce a řekli jsme, jestli se prý nemůžeme po-

dívat na knížky do skladu. „Ale zajisté,“ řekla proda-

vačka. Zavedla nás do skladu, a tam už na nás čekal 

můj stroj času. Ale najednou přišla ta prodavačka 

a řekla: „Nejsi ty ten kluk, co se nás onehdá pokoušel 

vykrást?“ 

„Ale ne,“ řekl jsem. „Ale jo, já si to moc dobře 

pamatuju, pojď se mnou,“ řekla mi. Já jsem rychle 

vykřikl: „Chyť ji za límec!“ a babička bez váhání 

chytla prodavačku za límec. Prodavačka mě pustila, 

vzala babičku a řekla: „Ty, mladá dámo, z toho budeš 

mít velký problém a ty, zloději, mi nikam neutečeš.“ 

A zamkla mě ve skladu. Já jsem samozřejmě nečekal 

ani okamžik a skočil jsem do stroje času a nastavil 

jsem tam 05/07/2016 a na malá kolečka jsem nastavil 

15:37, což byl čas, kdy jsem se přesunul v čase. Ale 

najednou se rozrazily dveře. Ta protivná prodavačka 

už mě skoro chytla za ruku, když jsem konečně 

zmáčknul zelené tlačítko. Záblesk a třes a najednou 

jsem ve skladu a na polici je otevřená farmářská kni-

ha. Nečekal jsem ani okamžik a vyběhl jsem ven za 

mojí 60letou babičkou a objal jsem ji. Babička se 

tomu ani trochu nedivila a řekla mi: „Mám tady pro 

tebe dárek.“ „Jaký, koupila jsi mi nějakou knížku?“ 

zeptal jsem se. Ale babička na to: „Ne ne, něco lepší-

ho. Otevři si tento balíček.“ Rychle jsem otevřel balí-

ček a rozum mi zůstal stát. Byla v něm zabalená ta 

peněženka, co jsem dal tomu hospodskému za nocleh. 

„Ty jsi věděla, že se to stane, babi?“ zeptal jsem se. 

„Ano, věděla,“ odpověděla klidným hlasem. „Proč jsi 

něco neudělala, proč jsi mě tam nechala jít?“ vykřikl 

jsem. Babička se na mě s klidem podívala a řekla: 

„Nikdo nesmí měnit historii.“ 

 

Lukáš, 7. třída 
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Znovu se ukázalo, že fantazie je nekonečná a že třeba oblíbené zvířátko nemusí být jen jedno, ale třeba 

i celý zvěřinec. Děkujeme za všechny příspěvky. Výtvory jsme rozdělili do kategorií Duplo a Lego. Vy-

hlášení proběhlo v rámci Dětského dne 2016 na Holmekollenu. Úspěšní stavitelé obdrželi zajímavé sta-

vebnice Lego. Všem přejeme pěkné léto při stavění a těšíme se na vaše výtvory zase někdy příště. 

 

 

Matyáš (2 roky) – Housenka  

 

 

Michalka (5 let) – Zvěřinec 

 

 

 

 

 

 

Nicole-Sophie (3 roky) – Zoologická zahrada 

 

 

 

Daniel (7 let) – Dany a jeho drak 
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem 

a také jejich rodičům, kteří navštěvovali „Výtvarný 

kroužek pro děti od 2 do 5 let“. Setkávali jsme se 

každý sudý týden od loňského října do května letoš-

ního roku.  

Děti si vyzkoušely různé techniky, které byly za-

měřeny na rozvoj jemné motoriky, na poznávání ba-

rev a míchání barevných tonů. Osvojily si frotáž, 

otisky, práci se šablonou a nůžkami, malbu temperou, 

kresbu suchou křídou. Každá hodina byla tematicky 

zaměřena – například děti cestovaly do Betléma sta-

rými auty, poznávaly různé druhy ptáků na zahradě, 

poslouchaly příběh o Sv. Martinovi, apod. Na začátku 

hodiny jsme si o tématu krátce povídali, a pak děti 

samostatně nebo i s pomocí rodičů tvořily svá výtvar-

ná díla. Na hodinách se sešli samí talentovaní umělci 

a každá práce nesla v sobě osobité kouzlo svého auto-

ra. Pro představu, jak hodiny probíhaly, přikládám 

pár fotografií. Zvu vás tak na malou výstavu, která je 

odměnou pro naše velké umělce. Doufám, že vás 

obrázky potěší! 

Hezké léto a tvoření zdar! 

Hana Netopil Ciganiková 

foto autorka a Zuzana Johannessen 

Ukázky prací (tato a následující strana)→ 
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Mít zubaře v rodině je prý velmi výhodná věc. Celá 

věc se však může zdát poněkud méně výhodnou, je-li 

daným zubařem v rodině vaše vlastní tchýně. Avšak 

ne tak v našem případě. Většina Norů prý létá za 

zubařem až do Budapešti. Nám se stačí zastavit za 

maminkou do Štěpánova. Celá naše rodina září zdra-

vým úsměvem. A když se jde k zubaři, je to velká 

věc. Obvykle se dostaví více rodinných příslušníků, 

kteří prohlídku také potřebují, když už se jde na to. 

Tak tomu bylo předloni v létě, těsně před hody. Na 

prohlídku jsem potřeboval já a přede mnou ještě 

sestřenka Jana. Sestřenka s sebou musela vzít i malou 

Janičku. Janička právě prožívala období, kdy jen 

nerada ztrácela maminku z dohledu a odloučení bě-

hem zubařské prohlídky by snášela jen těžko. 

Když jsme přišli do ordinace, tak mě Jana poprosi-

la, jestli bych Janičku během prohlídky nepodržel 

v náručí. Úkolu jsem se okamžitě chopil s nasazením 

sobě vlastním. Chtěl jsem se s malou posadit někde 

do kouta na dohled, netušil jsem však, že jsem padl 

do léčky.  

Janička ve stejném okamžiku, když byla už jen 

v mé náruči a ztratila kontakt s maminkou, spustila 

neskutečný kravál. Byl jsem na pár rockových kon-

certech, ale výkon aparatury na Letním kině v Olo-

mouci se s Janiččinými hlasivkami mohl jen těžko 

rovnat. 

Zareagoval jsem instinktivně a okamžitě ukázal 

Janičce, že maminka je přece tady s námi. Nebyl to 

úplně ten nejlepší nápad, představíme-li si, že 

sestřenka právě seděla na křesle s pusou dokořán, 

zatímco jí paní doktorka do úst strkala rozličné kovo-

vé předměty.  

Abych z toho nezpůsobil Janičce trauma, pokusil 

jsem ji uchlácholit, jak nejlíp jsem mohl, a řekl jsem 

jí: „Neboj, mamka je tu s námi, tu chvilku to vydržíš. 

Že jo? Že to tu chvilku to vydržíš? “ 

A Janička skutečné ukázala, co vydrží. A sice dě-

lat vyrvál bez sebemenšího nádechu. Nechápu, kam 

se vleze tolik vzduchu v tak malém tělíčku, ale kapa-

citu plic by té holčičce mohl závidět i lovec perel. 

V duchu jsem ji musel obdivovat. 

Náhle jsem si uvědomil, že ani pískot zubařské vr-

tačky nebyl hlasitější než Janiččin bengál. Bylo to 

snad nejdelších 30 minut mého života.  

Konečně jsem mohl odevzdat sestřence rozeřvané 

chvějící se tělíčko, které se v náručí vlastní maminky 

utišilo jako mávnutím kouzelného proutku. Všechny 

ženy v místnosti, včetně zdravotní sestřičky, se na mě 

podívaly znaleckým pohledem. A jedna z nich pro-

hlásila: „No jo, když tys ji držel takhle a ona se má 

držet takhle! “ A přitom rukama naznačila dva na-

prosto shodné způsoby držení daného dítěte. 

 Byl jsem moc rád, že se v místnosti rozhostilo ti-

cho. Pak přišla řada na mě, a já jsem poprvé v životě 

s pocitem naprosté úlevy usedl do zubařského křesla. 

Jindřich 

 

Vážení krajané, 

platbu členských příspěvků pro rok 2016 zasílejte na účet TNF 6241.06.04650, doba splatnosti 
31. 7. 2016. Do informací o platbě prosím připište jméno (evt. všechna jména v případě rodinného 
členství) a vaši e-mailovou adresu. 

Výše příspěvků pro rok 2016 je následující: 

• individuální členství 300,- NOK/rok 

• rodinné členství 350,- NOK/rok 

• seniorské 200,- NOK/rok 

Pokud někdo z našich členů nemá možnost platit online, kontaktujte prosím Barboru 
Nentwichovou na tel. čísle 99875273, a bude Vám zaslána složenka.  

 

Také bychom Vás chtěli poprosit o aktualizaci Vašich kontaktů (jméno, e-mail, adresa, telefonní 
číslo) na e-mail info@cz-forum.no nebo tel. číslo 91308366. 

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme krásné léto.     Váš Výbor TNF 
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Tid:  torsdag 21. april 2016, kl. 18:00-20:00 

Sted:  Den Tsjekkiske Ambassade i Oslo 

Til stede var det 7 styremedlemmer og 8 TNF medlemmer. 

Leder Miroslav Hletko ønsket velkommen og introduserte møteprogram.  

 

Program: 

1.  Valg av referent og revisorer 

Barbora Nentwichova ble valgt som referent. Liba Janakova og Petr Dreiseitl ble valgt som revisorer som 

underskriver protokollen. 

2. Årsberetning for 2015 

Leder leste gjennom årsberetning for 2015. Forslag om å rette regnskapsførerens navn til Barbora Nen-

twichova, økonomisk ansvar Miroslav Hletko.  

Vedtak:  Årsberetning for 2015 ble godkjent. 

3. Årsregnskap for 2015 

Regnskapsansvarlig Barbora Nentwichova presenterte årsregnskap for 2015. 

Vedtak:  Årsregnskap for 2015 ble godkjent 

4. Innkomne forslag 

Det kom ingen forslag til behandling.  

5. Valg av styret, formann og valgkomiteen. 

Det ble informert om at Renata Haugen slutter som styremedlem etter 6 år i styret. Valgkomitéen presen-

terte en ny kandidat, Barbora Nentwichova, og informerte om at styremedlem Jindrich Kania og Hana 

Netopil Ciganikova er til gjennomvalg.  

Vedtak: Jindrich Kania, Hana Netopil Ciganikova og Barbora Nentwichova ble enstemmig valgt. Katerina 

Stemberova ble valgt som styreleder, Miroslav Hletko som nestleder. Ivana Wiulsrød Lantova og Lenka 

Sommerseth fortsetter som styremedlemmer. 

Det ble valgt ny valgkomité, bestående av Renata Haugen og Edita Daulova.  

6. Aktivitetsplan for 2016 

Månedlig sammentreff i kafe Asylet hver andre onsdag i måneden 

Tsjekkisk undervisning til både barn og voksne 

Kreative kurs til både barn og voksne 

Folkedans for store og små 

Filmvisning 

Loppemarked ble avlyst, må finne sted utenom vår eller høst 

Barnedag i juni måned 

Drageflygning med store og små 

St. Vaclavsfest i samarbeid med den tsjekkiske barnehagen 

Den tradisjonelle St. Nikolassfeiring i Ris storstue 

3 utgaver av medlemsbladet Forum 

evt. andre aktiviteter etter medlemmers forslag 

7. Budsjett for 2016 

Styreleder leste gjennom budsjett for 2016. Forslag om å sende giro for medlemskontingent for å minne 

på betalingen.  

8. Eventuelt 

Forslag om å arrangere karneval neste år, barna savnet den i 2016. 

Årsmøte ble avsluttet kl. 20:00. 

Oslo, 21. april 2016 

………………………………………………     …………………………………………………  ……………………………………………… 

Referent: Barbora Nentwichova /s/     Revisor 1: Liba Janakova /s/       Revisor 2: Petr Dreiseitl /s/ 



24 | 

 
ČERVEN 2016 

 

5 Ne 13:00 Dětský den 

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

– Oslo, Holmenkollen  

 

 

Skákání v pytli na Dětském dnu 2016 
Foto: Kristýna Hoďáková 

 

7+9 Út+Čt 17:15  

Výtvarné setkání pro dospělé 

Téma: Klasické zátiší. Kresba.  

– Solbærtorvet Barnehage, Garde-
veien 4, Majorstuen, Oslo 

 

Další dvě setkání budou dle domluvy 
s lektorkou. O termínu Vás budeme 
informovat. 

 

8 St 18:00 Asylet 

Pravidelné setkání krajanů u piva 
a kávy v kavárně Asylet. 

– Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

30 Čt  

Výtvarné setkání pro dospělé 

Téma: Kresba – více informací na-
leznete na www.cz-forum.no a na 
Facebooku. 

– Bygdøy 

 

 

ČERVENEC 2016 

 

13 St 18:00 Asylet 

Pravidelné setkání krajanů u piva 
a kávy v kavárně Asylet. 

– Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

 

 
 
 
 

 
SRPEN 2016 

 

10 St 18:00 Asylet 

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 příz-
nivce létání.  

– Oslo 

 

 

ŘÍJEN 2016 

 

12 St 18:00 Asylet 

Pravidelné setkání krajanů u piva 
a kávy v kavárně Asylet. 

– Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

16 Ne Sv. Václav 

Akce pro děti se zábavným progra-
mem na téma vinobraní, povídání 
o legendě sv.Václava, podzimu a 

pouštěním českých animovaných 
pohádek. Přesný čas konání akce 
bude upřesněn. 

– Solbærtorvet Barnehage, Garde-
veien 4, Majorstuen, Oslo 

 

 

Tvorba dětí na svatováclavském 
setkání 2014   
Foto: Petra Kania 
 
 
 
 
 
 

 

 

Út 17:15  

Výtvarné setkání pro dospělé 

Téma: Podzimní dekorace – aranžer-
ský kurz.  

– Solbærtorvet Barnehage, Garde-
veien 4, Majorstuen, Oslo 

 

 

LISTOPAD 2016 

 

9 St 18:00 Asylet 

Pravidelné setkání krajanů u piva 
a kávy v kavárně Asylet. 

– Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

 

PROSINEC 2016 

 

3 So 15:00 Mikulášská zábava 

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

– Ris Storstue, Oslo 

 

Mikulášská zábava 2015 
Foto: Tomáš Netopil 

 

Na podzim dále připravujeme: 

 Harfový koncert 

 Pokračování besedy o výchově dětí 

v Norsku.  

  O podrobnostech akcí vás budeme informovat. Navštivte také naše webové (www.cz-forum.no) nebo Facebook stránky 
(www.facebook.com/czforum), kde se můžete dočíst více informací o plánovaných nebo již proběhlých akcích, podívat 
se na fotky. Těšíme se na setkání s vámi! 


