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Vážení čtenáři, 

v příjemném rozpoložení po koncertu klasické hudby, 
na kterém jsem v úžasu sledovala vynikající výkon Ivana 
Ženatého, jehož prsty a smyčec, s neúnavnou přesností 
se pohybující po viole, vytvářely nádherné tóny, píši tyto 
řádky. Dělá mi radost vidět lidi, kteří s vysokým nasaze-
ním dokáží mistrně zvládnout činnost svého zájmu, pro-
pracovat její detaily a hlavně ji dotáhnout do konce. Tito 
lidé, jejich díla a cesta k nim jsou pro mě velikou inspi-
rací. A když na koncertu Ivana Ženatého spolu s nor-
ským klavíristou Wolfgangem Plaggem zazněly skladby 
Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, bylo to jako po-
hlazení nejen pro mé uši, ale i mou českou duši. 

Podobný pocit jsem zažila i na jiných podzimních akcích, 
které jsem navštívila. Svou přednáškou o Karlu Čapkovi 
– v češtině – na mě zanechal Prof. Roar Lishaugen ta-
kový dojem, že jsem si v knihovně vypůjčila Dášeňku, 
kterou, jak jsem se dozvěděla na přednášce, přeložil do 
norštiny náš krajan Michael Konůpek, a také knihu Za-
hradníkův rok. Původně jsem sice uvažovala o knize 
Cesta na sever, ale vzhledem k tomu, že se prvním ro-
kem snažím proniknout do tajů zahradničení, Zahradní-
kův rok mi tak ke konci mé první zahradnické sezóny 
přišel vhod. A  tak mě nejen proto, že pocházím z kraje 
Karla Čapka, těší, že jsme si mohli tady v Norsku jeho ži-
vot a dílo připomenout.  

Na podzimní drakiádě jsem zase s radostí viděla děti i 
dospělé, s jakým nadšením vytvářeli létající draky a bě-
hali s nimi po louce, i když bylo téměř bezvětří. Nejvíce 
mě zaujaly tváře, které tvůrci svým drakům dali. Později 
mě pak potěšila slova jedné účastnice, učitelky v mateř-
ské školce, když mi řekla, že se inspirovala a stejné draky 
vyrobila s dětmi ve školce.  

Co se akcí organizovaných TNF týče, do konce roku nás 
pak kromě pravidelných kroužků čeká ještě několik akcí 
pro děti i dospělé, z nichž největší je Mikulášská zábava 
pro děti, která se bude konat 3. prosince, a na kterou vás 
tímto srdečně zvu.  

Všechny naše akce a aktivity se realizují proto, že někdo 
dostane nápad, jiný zajistí pronájem prostor, další při-
praví pozvánku, upeče chleba nebo koláč, zazpívá 
s dětmi nebo pro děti, učí je češtinu, dělá účetnictví, při-
pravuje časopis, píše, kreslí, je skvělý uvaděč, apod. Tro-
chu mi to přípomíná Werichovo Ten umí to a ten zas to-
hle, kde ti lidé jsou členové výboru TNF a další krajané, 
jejich přátelé nebo podporovatelé, a všichni dohromady 
uděláme moc. Odměnou je pak úsměv na tváři účast-
níků těchto akcí, rozšířené obzory a noví přátelé nebo 
známí. Máte-li zájem věnovat část svého času a energie 
realizaci krajanských aktivit, napište nám prosím na 
info@cz-forum.no. Uvítáme jakoukoliv pomoc i nové 
členy do výboru TNF. 

A ještě k tomuto číslu časopisu Forum. Najdete zde 
články o uplynulých nejen podzimních akcích, dozvíte se 
o norském národním kameni, včetně tipů na procházky, 
kde ho můžete vidět. Pozornost věnujte i kalendáři při-
pravovaných akcí a pozvánce na Mikulášskou zábavu.  
Přeji vám příjemné čtení. 

 

Kateřina Štemberová  

P.S.: Děkujeme vám za vaši přízeň.
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Během prodlouženého víkendu 12.Během prodlouženého víkendu 12.Během prodlouženého víkendu 12.Během prodlouženého víkendu 12.----17. května 2016 17. května 2016 17. května 2016 17. května 2016 
došlo již na druhé setkání českých a slovenských skial-došlo již na druhé setkání českých a slovenských skial-došlo již na druhé setkání českých a slovenských skial-došlo již na druhé setkání českých a slovenských skial-
pinistů v norském nejvyšším pohoří Jotunheimen pinistů v norském nejvyšším pohoří Jotunheimen pinistů v norském nejvyšším pohoří Jotunheimen pinistů v norském nejvyšším pohoří Jotunheimen 
aaaa jeho nejkrásnější části Hurrungane. Po prvním zdaři-jeho nejkrásnější části Hurrungane. Po prvním zdaři-jeho nejkrásnější části Hurrungane. Po prvním zdaři-jeho nejkrásnější části Hurrungane. Po prvním zdaři-
lém ročníku, kterého se zúčastnilo 13 borců lém ročníku, kterého se zúčastnilo 13 borců lém ročníku, kterého se zúčastnilo 13 borců lém ročníku, kterého se zúčastnilo 13 borců a dam a dam a dam a dam 
stoupajících na tuleních pásech, se k druhému setkání stoupajících na tuleních pásech, se k druhému setkání stoupajících na tuleních pásech, se k druhému setkání stoupajících na tuleních pásech, se k druhému setkání 
sjelo 38 horalů sjelo 38 horalů sjelo 38 horalů sjelo 38 horalů ––––    krajanů z celého Norska a početná krajanů z celého Norska a početná krajanů z celého Norska a početná krajanů z celého Norska a početná 
delegace z ČR. Nad letošním ročníkem převzala záštitu delegace z ČR. Nad letošním ročníkem převzala záštitu delegace z ČR. Nad letošním ročníkem převzala záštitu delegace z ČR. Nad letošním ročníkem převzala záštitu 
Komise tradičního skialpinismu při Českém horolozec-Komise tradičního skialpinismu při Českém horolozec-Komise tradičního skialpinismu při Českém horolozec-Komise tradičního skialpinismu při Českém horolozec-
kém svazu zastoupená Janem “Paličem” Pakém svazu zastoupená Janem “Paličem” Pakém svazu zastoupená Janem “Paličem” Pakém svazu zastoupená Janem “Paličem” Palou, zná-lou, zná-lou, zná-lou, zná-
mým propagátorem a metodikem tohoto sportu v na-mým propagátorem a metodikem tohoto sportu v na-mým propagátorem a metodikem tohoto sportu v na-mým propagátorem a metodikem tohoto sportu v na-
šich zemích.šich zemích.šich zemích.šich zemích.    

Přestože cílem tohoto setkání není podávat vrcholové 
výkony, ale spíše se setkat na konci sezóny a předat dál 
zážitky a zkušenosti z právě končící zimy, podařilo se 
zdolat několik krásných vrcholů a prudkých sjezdů. Le-
tos se dostalo na Store Ringstind (2124 m n.m.), sou-
vrší Store Dyrhaugstindane (2150 m n.m.) nebo také 

kopec bez vrcholu, Loftet (2170 m n.m.), a jejich příkré 
svahy a žlaby. 

Nejvyšší vrchol skandinávie Galdhopiggen byl během 
našeho setkání dosažen hned několikrát menšími  
skupinami, a 17. května na něj ještě vystoupila česko-
moravská skupina “Útěk do Hor”, tzv. Jantar tým.  
Vrcholem memoriálu byl společný výstup účastníků 
přes ledovec na majestátný Storebjørn (2222 m n.m.) 
přejmenovaný na Haribo medvěda, kde jsme se dočkali 
i vytouženého firnu. 

Z pohledu rekapitulačního se celý memoriál velice vy-
dařil, protože mnozí hodnotili sezónu až do brzkých 
ranních hodin. A taky bylo co hodnotit! Počasí bylo slu-
nečné až na jeden den, který někteří využili pro regene-
raci po prorekapitulovaném předchozím večeru. Také 
vzhledem k náročnosti zmrzlé sněhové peřiny se dá po-
važovat za úspěch, že kromě několika puchýřů a přis-
mahlých tváří se nikomu nic nestalo. Závěrem ještě 
díky všem zúčastněným, organizátorům a za důkladný 
výběr výstupových a sestupových tras také vedoucímu 
denního plánu Rosťovi, meteorologovi a buržoustovi 
v jedné osobě.  

A za rok zase. SKOL! 

Text:  spoluzakladatel memoriálu Martin “Kulda” Kulíšek  
Video k článku: vimeo.com/kulin/2csfm 
Foto: účastníci memoriálu  
 
 
Nahoře: Na Galdhøpiggen. 
Vlevo: Účastníci memoriálu v sedle pod Storebjørn. 
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Exkurze v Karolinu. 

Jak známo, dovolená se nejlépe tráví studiem, proto Jak známo, dovolená se nejlépe tráví studiem, proto Jak známo, dovolená se nejlépe tráví studiem, proto Jak známo, dovolená se nejlépe tráví studiem, proto 
jsem letos část té své věnovala kurzu pro lektory češ-jsem letos část té své věnovala kurzu pro lektory češ-jsem letos část té své věnovala kurzu pro lektory češ-jsem letos část té své věnovala kurzu pro lektory češ-
tiny v Praze.tiny v Praze.tiny v Praze.tiny v Praze.    Nebyl to kurz ledajaký. Realizuje ho Ústav Nebyl to kurz ledajaký. Realizuje ho Ústav Nebyl to kurz ledajaký. Realizuje ho Ústav Nebyl to kurz ledajaký. Realizuje ho Ústav 
jazykové a odborné přípravy při Univerzitě Karlově a fi-jazykové a odborné přípravy při Univerzitě Karlově a fi-jazykové a odborné přípravy při Univerzitě Karlově a fi-jazykové a odborné přípravy při Univerzitě Karlově a fi-
nančně ho podporují česká ministerstva. Jezdí na něj ši-nančně ho podporují česká ministerstva. Jezdí na něj ši-nančně ho podporují česká ministerstva. Jezdí na něj ši-nančně ho podporují česká ministerstva. Jezdí na něj ši-
řitelky (a teoreticky asi i šiřitelé) češtiny z celé Evropy řitelky (a teoreticky asi i šiřitelé) češtiny z celé Evropy řitelky (a teoreticky asi i šiřitelé) češtiny z celé Evropy řitelky (a teoreticky asi i šiřitelé) češtiny z celé Evropy 
aaaa některé i zpoza oceánu. I ze mě se před některé i zpoza oceánu. I ze mě se před některé i zpoza oceánu. I ze mě se před některé i zpoza oceánu. I ze mě se před časem stala časem stala časem stala časem stala 
taková šiřitelka češtiny, a tak mě Českotaková šiřitelka češtiny, a tak mě Českotaková šiřitelka češtiny, a tak mě Českotaková šiřitelka češtiny, a tak mě Česko----norské fórum norské fórum norské fórum norské fórum 
(TNF) vyslalo za taji metodiky domů do Česka.(TNF) vyslalo za taji metodiky domů do Česka.(TNF) vyslalo za taji metodiky domů do Česka.(TNF) vyslalo za taji metodiky domů do Česka.    
A jak se mi tam líbilo? Moc!A jak se mi tam líbilo? Moc!A jak se mi tam líbilo? Moc!A jak se mi tam líbilo? Moc!    

Z odstupu člověk najednou vidí, jak je Praha krásná – 
už jen pobývat tam je příjemný zážitek. A samotný kurz 
byl perfektní. Zajímavé a relevantní přednášky a semi-
náře vedené lidmi, kteří svým oborům skutečně rozumí 
a odpoví na všechny vaše otázky (což není v Česku ani 
v Norsku úplně samozřejmé), spousta kreativních ná-
padů na aktivity v hodině a výukových triků. V rámci 

kurzu jsme měly (nás dvacet účastnic) možnost využít 
bohatého doprovodného programu v podobě exkurzí, 
procházek či návštěvy divadla. Ačkoli byl rozvrh napl-
něný až po okraj (skoro by se i dalo říct, že místy tak 
trochu přetékal), našel se čas i na osobní aktivity. Spíš 
než na kurzu jsem si některé dny připadala jako na 
opravdové dovolené. A k dovršení vší té parády se na 
nás usmálo i počasí, takže jsem si na začátku září užila 
dva týdny nefalšovaného léta v krásné Praze. No 
zkrátka a dobře byla jsem nadšená! 

Výuka probíhala v podobě přednášek, seminářů 
a workshopů a to velmi intenzivně – většinou jsme ab-
solvovaly tři až čtyři výukové bloky denně. Přednášející 
se zaměřovali na nejrůznější oblasti od těch teoretic-
kých, jako je osvojování si prvního a druhého jazyka či 
charakteristiky jednotlivých metodických směrů, až po 
ty naprosto konkrétní, jako příklady využití technologií 
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ve výuce, principy práce s poslechem a čtením nebo 
kritické zhodnocení dostupných učebnic češtiny. Moc 
se mi líbily praktické semináře, na kterých jsme si 
spoustu jazykových her a soutěží samy vyzkoušely, můj 
soutěživý duch se zkrátka nezapřel. 

Výuková část kurzu byla sice tou stěžejní, nicméně roz-
hodně ne jedinou. V rámci exkurzí a kulturních akcí 
jsme navštívily prostory pražského Karolina, kde nám 
průvodkyně předvedla všechny druhy talárů a kde nás 
posléze čekalo občerstvení a uvítání od delegace z mi-
nisterstev a z Domu zahraniční spolupráce, prošly jsme 
se Valdštejnským palácem a jízdárnou, kde kdysi slu-
žebnictvo servírovalo Valdštejnovým oblíbeným koním 
oves do mramorových žlabů, nad nimiž visely jejich 
portréty, a kde dnes sídlí Senát ČR, prošly jsme se po 
Praze s průvodkyní jako pravé turistky, měly jsme mož-
nost shlédnout operu v Národním divadle a možnost 
náslechu na hodině češtiny v české škole nebo na 
kurzu češtiny pro cizince. 

Nejzajímavější ze všeho však pro mě byla sociální 
stránka věci. Účastnice se na kurz sjely z mnoha zemí, 

zdaleka ne jen z Evropy (i když těch bylo samozřejmě 
nejvíce). Měly jsme kolegyně z USA, z Panamy, z Tu-
recka. Ubytované jsme byly v místě konání kurzu, měly 
jsme tedy k sobě blízko a bylo snadné si popovídat 
u snídaně nebo si večer někam společně zajít. Poslech-
nout si něco o poměrech v jiných zemích od těch, kteří 
tam dlouhodobě žijí, ale přitom s vámi sdílejí referenční 
rámec v podobě domovského Česka, je nesmírně obo-
hacující. Člověk si nemůže nevšimnout, že své pro-
blémy má každá země, a že ačkoli řada zemí zvládá to, 
co v Česku nefunguje, lépe, jiné věci, kterých si v Česku 
díky jejich bezproblémovému chodu nikdo ani ne-
všimne, představují v leckteré cizí zemi problém. 

Závěrem malé zamyšlení: Když jsme se na začátku 
kurzu smály, že budeme mít dámskou jízdu a jaká to je 
náhoda, ujistila nás vedoucí kurzu, že spíš než o ná-
hodu jde o tradici – muži se jim prý téměř nehlásí. 
Škoda, nemyslíte? 

Text: Anežka Sobotková 
Foto: UJOP

Překladatelka Kristin Sofie Kilsti a Patrik Ouředník.  

Ve dnech 12. a 13. září 2016 se uskutečnila v Oslo lite-
rární setkání se známým českým spisovatelem Patri-
kem Ouředníkem, autorem knihy „Europeana – 
Stručné dějiny dvacátého věku“.  V Norsku vyšla tato 

kniha v loňském roce v nakladatelství Bokvennen 
v překladu Kristin Sofie Kilsti. Kniha byla opětovně vy-
dána jako brožovaná publikace při příležitosti návštěvy 
Patrika Ouředníka v Norsku. 

Dne 12. září proběhlo literární setkání, které zahájili 
velvyslanec Milan Dufek a ředitel nakladatelství Bok-
vennen Gunnar R. Totland, na půdě nakladatelství. 
Dne 13. září se setkání uskutečnilo v nedalekém knih-
kupectví Tronsmo Bokhandel. Setkání, která proběhla 
s tlumočením z českého do norského jazyka a naopak, 
moderovala překladatelka Kristin Sofie Kilsti. Z české 
Europeany četl Patrik Ouředník, z norského překladu 
pak Kristin Sofie Kilsti. Během setkání měli návštěvníci 
možnost debaty nejen o knize, ale i jejích tématech 
a souvislostech. Čeští krajané žijící v Norsku a norští 
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čtenáři se tak mohli osobně potkat s významným čes-
kým a francouzským spisovatelem současnosti a účast-
nit se názorově zajímavé diskuse. Obě setkání se 
setkala s velmi pozitivním ohlasem návštěvníků. 

Setkání připravilo Velvyslanectví ČR v Oslo ve spolu-
práci s překladatelkou knihy Kristin Sofie Kilsti a nakla-
datelstvím Bokvennen. Realizaci tohoto projektu pod-
pořilo finančně též Ministerstvo kultury ČR. 

Text a fotografie: Velvyslanectví ČR v Oslo 

Prof. Roar Lishaugen, norský bohemista působící na Univerzitě v Oslo. 

Od uplynulého roku je v Norsku prezentována výstava 
o životě a době Karla Čapka, kterou Velvyslanectví ČR 
v Oslo zapůjčil Památník Karla Čapka ve Staré Huti. 

Výstavu nejprve představilo velvyslanectví ve spolu-
práci s honoráním konzulem se sídlem ve Sjøveganu 
Arve H. Johansenem v prostorách knihovny v Tromsø 
(od 7. prosince 2015 do 10. ledna 2016) a následně 
v prostorách knihovny v Sjøveganu (od 19. ledna do 
pol. března 2016). Poté se výstava přesunula ve spolu-
práci s paní profesorkou Annou Midelfart do Městské 
knihovny v Trondheimu, kde byla vystavena během ce-
lého dubna 2016. Dne 21. dubna se dále uskutečnila 
v prostorách Městské knihovny v Trondheimu před-
náška o K. Čapkovi, kterou v norském jazyce přednesl 
Prof. Roar Lishaugen, norský bohemista, působící na 

Univerzitě v Oslo. Prezentace výstavy se ve všech třech 
knihovnách setkala s pozitivním ohlasem norské veřej-
nosti a též českých krajanů. 

Na 15. září 2016 připravilo Velvyslanectví ČR v Oslo ve 
svých prostorách společně s Česko-norským fórem se-
tkání věnované Karlu Čapkovi. V rámci této akce si bylo 
možné prohlédnout výstavu a dále se uskutečnila před-
náška o K. Čapkovi, zaměřená též na Čapkův pobyt 
v Norsku a publikaci a hodnocení Čapkova díla v Nor-
sku, kterou tentokrát Prof. Roar Lishaugen připravil pro 
české krajany v českém jazyce. Akce se velmi vydařila, 
též pokud jde o její návštěvnost. 

Text a fotografie: Velvyslanectví ČR v Oslo 
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Ivan Ženatý a Wolfgang Plagge. 

Dne 5. října 2016 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Oslo 
tradiční koncert české a norské klasické hudby v Nor-
sku. Na koncertu, který se uskutečnil v sále Norské hu-
dební akademie v Oslo, vystoupil jeden z nejvýznam-
nějších českých houslistů současnosti Ivan Ženatý spo-
lečně se známým norským skladatelem a klavíristou 
Wolfgangem Plaggem. 

V rámci koncertu zazněly skladby od českých sklada-
telů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, od nor-
ského skladatele Edvarda Griega a na programu byla 
též sonáta Wolfganga Plaggeho. Koncert zahájili velvy-
slanec Milan Dufek a zástupkyně Norské hudební aka-
demie Alison Bullock Aarsten. Mimořádné vystoupení 
Ivana Ženatého a Wolfganga Plaggeho se v zaplněném 

koncertním sále setkalo s velkým úspěchem. Ivan Že-
natý a Wolfgang Plagge se setkali v Oslo poprvé a je 
pravděpodobné, že spolupráce těchto významných 
osobností by mohla pokračovat i v budoucnosti. 

Velvyslanectví ČR v Oslo se podařilo tímto výjimečným 
koncertním vystoupením úspěšně navázat na před-
chozí koncerty a opětovně podpořit spolupráci českých 
a norských umělců. 

Koncert připravilo Velvyslanectví ČR v Oslo ve spolu-
práci s Norskou hudební akademií. 

Text a fotografie: Velvyslanectví ČR v Oslo 
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Když jsme na jaře plánovali termín drakiády, netušila 
jsem, že nám takhle vyjde počasí. V hlavě mi vyskako-
valy Ladovy obrázky s podzimní tematikou, ze kterých 
se dal tušit sychravý a větrný podzim. Přemýšlela jsem 
o louce, kde by se dali pouštět draci a kde bychom si 
případně mohli pro zahřátí udělat oheň a v popelu si 
opéct brambory. Na drakiádu jsme sice měli den jak 
malovaný, ale z obrázku zářilo teplé babí léto, modrá 
obloha bez jediného mráčku a téměř bezvětří. Opravdu 
žádný vítr? Kroutila jsem posledních deset dní před 
drakiádou hlavou při pohledu na předpověď počasí. 
Přesto nebo možná právě proto jsme si drakiádu velmi 
užili a někteří jsme ji dokonce zakončili koupáním 
v moři. 

Drakiáda se konala 18. září na velké louce na Storøya 
v Bærum. Přímo na místě jsme vyráběli draky, u kterých 
jsme vzápětí testovali jejich letecké vlastnosti. 

I v bezvětří nebo mírném vánku se tio super lehcí draci 
dokázali rychle vznést, aniž bylo nutné sprintovat přes 
celou louku. Základní materiál tvořil igelit, brčka, izo-
lepa a provázek. Jednoduchá konstrukce umožnila dě-
tem a dospělým během chvíle vytvořit létající draky, 
které navíc nebylo potřeba složitě vyvažovat. Velmi mě 
zaujaly obličeje, které draci od svých tvůrců získali, a 
nasazení, které účastníci výrobě draků věnovali. U ně-
kterých draků se objevily i vlasy nebo vousy. Při výrobě 
draků jsme bezvětří nakonec ocenili. Kdyby nám vítr 
rozfoukal po louce materiál, to bychom se teprve nabě-
hali, než bychom vyrobili draka.  

Více fotografií naleznete na Facebook strankách TNF 
v galerii Drakiáda 2016. 

Text: Kateřina Štemberová 
Foto: Tomáš Nosek
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V neděli 16. října 2016 o 14 hodině v Solbærtorvet bar-
nehage na Majorstuen v Oslo jsme se opět mohli stát 
svědky, teda vlastně účastníky další pěkné akce pořá-
dané Česko-norským fórem pro děti, ale i pro dospělé. 
Bylo to setkání u příležitosti svátku sv. Václava, jenž se 
v českých zemích slaví 28.9., ale k nám do Norska dora-
zil trochu později. Nevadí, o to víc jsme se těšili. 

Hned u vchodu nás uvítal bohatě prostřený stůl s pitím 
a různými sladkými i slanými dobrotami, oříšky a ovo-
cem. To abychom se mohli občerstvit po dobře vyko-
nané práci. Vlastně zábavě. Protože práce konaná 
s chutí a radostí je vlastně zábavou. 

I když první úkol byl dost těžký. Vyžadoval hodně trpě-
livosti a píle. A tak bylo dobré, že byl hned na začátku, 
protože možná potom by už na něj nezbylo dost sil. 
Byla to výroba české vlajky lepením z trhaných papírků. 
Hotové vlaječky pak zdobily zeď. A naše hlavy mohla 
zdobit vlastnoručně vyrobená královská koruna zdo-
bená vším možným, ale hlavně krásnými zlatožlutými 
listy javoru. Vypadala opravdu jako ta korunovační. 
A protože ke králi patří i kůň, toho si děti mohly vyrobit 
z kaštanů, špejlí a různých podzimních přírodnin. Vyža-
dovalo to hodně zručnosti, a jelikož tvořivosti se meze 
nekladou, nakonec z toho vzešla zvířátka všelijaká, že 
bychom mohli naplnit i celou ZOO. 

No, a abychom nezaměstnávali jenom svoje ruce, ale 
i hlavy, byly tam i stanoviště, kde se dalo lecčemu 

přiučit a taky ukázat, co už děti umí. Třeba pojmenová-
vat ovoce a zeleninu a taky ji poznat podle chuti 
a vůně. Jé, a když už jsme u té chuti, víte, co chutnalo 
nejlépe? Úžasná čerstvá hroznová šťáva dopravená 
speciálním kurýrem přímo z naší krásné Jižní Moravy. 
Chutnala jako božský nektar. Ale nebyla zadarmo! 
Nejdřív musely děti splnit úkoly: poznat, jak se promí-
tají jednotlivá roční období ve vinohradu a jak roste 
vinná réva. Moc poučné. 

Poučné bylo i povídání o svatém Václavovi, které bylo 
zakončené kvízem o něm a pro ty menší jeho vymalo-
vánkou. Zapomněla jsem snad na něco? No jasně, na 
to, co děvčata až tak nezajímá, ale kluky ano! Byla to 
střelba z kuše. No nebyla tak docela opravdová, ale stří-
lelo se z ní jako doopravdy. 

A kdo už byl z toho všeho tak trochu unavený, mohl si 
jít odpočinout s našimi krásnými českými večerníčky 
jako Křemílek a Vochomůrka, Krteček, Kluk z plakátu 
apod. A to se nám už docela chtělo i spát, a tak hajdy 
domů, než začne pršet. Protože norský podzim je 
trošku nevlídnější než ten náš. Ale nevadí, když se 
máme na co těšit, zlé počasí neexistuje. A tak se bu-
deme opět těšit na další vydařené akce TNF.  

Moc a moc jim všem děkujeme a držíme palce. 

Text: Marika Ridvanová 
Foto: Hedda Šebesta 

Dole: Přehlídka králů a královen. Poznávání zeleniny. (vpravo)
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Tento příběh mi povykládala kolegyně u oběda. Přijde 
mi natolik neuvěřitelný, až jsem se rozhodl, že se o něj 
s vámi musím podělit.  

Stalo se to v západní části Oslo. V řadovkách tam vedle 
sebe bydlí dvě rodiny, Normannovi a Hansenovi. Nor-
mannovi si pořídili štěně kolie jménem Fredy. Zhruba 
ve stejné době si Hansenovi donesli domů bílého krá-
líčka. Pojmenovali jej Bany. Je známo, že mezi kočkou 
a psem může vzniknout celoživotní přátelství, pokud 
spolu oba vyrůstají odmalička. Stejně tak to platilo 
i v případě králíčka Banyho a pejska Fredyho. Řadovky 
obou sousedů měly propojené zahrádky, a Bany měl na 
trávníku vybudovaný svůj útulný výběh s ohrádkou. 
Fredy byl trochu větší, takže uměl plot ohrádky přelézt. 
Díky tomu mohl pravidelně Banyho navštěvovat, a tak 
spolu tihle dva kamarádi vesele dováděli každý den.  

Jednou se Hansenovi rozhodli, že na víkend odjedou na 
chatu. Vyrazili na cestu v pátek těsně po obědě. Jako 
každé sobotní dopoledne vypustil pan Normann Fre-
dyho na zahradu, aby se skotačivý pejsek proběhl. 
Fredy neváhal a jako obvykle si to odpelášil k souse-
dům navštívit ušatého kamaráda. Normannovi se me-
zitím posadili na křesílka na zahradě s úmyslem užít si 
krásný den, kterých bývá v Norsku tak málo. Fredy se 
od sousedů nějakou dobu nevracel. Asi za hodinu paní 
Normannová, mírně znepokojena, odvrátila oči od 
knihy a začala Fredyho vyhlížet. V tu chvíli vykřikla zdě-
šením. Fredy se připlížil ze zahrady od sousedů 
a v tlamě svíral bezvládné králičí tělíčko, celé potahané, 
špinavé a uválené od hlíny. Paní Normannová oka-
mžitě přiskočila a vysvobodila Banyho ze sevřených 
psích čelistí. Na záchranu již však bylo pozdě. Nebohý 
ušák nejevil sebemenší známky života. Pan Normann 
propadl panice. „Co budeme dělat!” křičel, rozhazoval 

rukama a chodil po zahradě sem a tam. Věděl totiž, že 
po takovém průšvihu jsou doposavad vynikající sou-
sedské vztahy v kritickém ohrožení. „Musíme se zbavit 
těla,” pronesl, zjevně inspirován televizními krimi seri-
ály. Paní Normannová překvapivě zachovala chladno-
krevnou prozíravost. „Ty Frode, já mám nápad, vezmi 
toho králíka a pojď se mnou do koupelny.”  

A tak se manželé Normannovi pokusili zahladit stopu 
násilného zločinu, kterého se dopustil jejich psí mazlí-
ček. Strčili špinavého umolousaného králíka pod te-
koucí vodu a s pomocí trochy pracího prášku mu dů-
sledně vydrhnuli kožich do původní bělosti. Za sou-
mraku pak proběhla opatrná instalace nebohého hlo-
davce zpět k Hansenům do zahradního výběhu se zá-
měrem vytvořit iluzi přirozené smrti. 

V neděli se Hansenovi vrátili z chaty. Jejich příjezd sle-
doval Frode Normann z okna kuchyně, bezpečně skryt 
za clonou stažených žaluzíí. Čekal, co se bude dít. Ale 
nestalo se nic. Plán vyšel! 

Na druhý den se Frode u branky potkal s Hansenem 
tváří v tvář. Nasadil tedy sebejistý úsměv, rukávem od 
saka začal leštit svoji jmenovku na schránce a jen tak se 
ledabyle zeptal: „Tak co, Jonasi? Jak jste se měli chatě?”  

Jonas Hansen se rozpačitě poškrábal na bradě, zkou-
mavě se díval skrze obroučky brýlí na souseda a pro-
hlásil:  „Ále, výlet na chatu byl moc fajn, nicméně stalo 
se něco opravdu zvláštního. Ve čtvrtek nám totiž 
zdechnul Bany. Pohřbili jsme ho na zahradě. No a 
dneska je zase zpět ve svém výběhu a voní pracím práš-
kem.” 

Jindřich 
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