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Hardanger. Foto: Tomáš Netopil

Kalendář akcí
Leden

Březen

Únor

9 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Akvarel – různé
motivy vodovými, rozpíjecími
technikami.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

11 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
1 St 18:00 | Přednáška Doc.
PhDr. Miluše Juříčkové, CSc.
Téma: Nansenova nadace,
českoslovenští uprchlíci
a norští zachránci 1939.
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo
8 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo

8 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo

19 Ne 14:00 | Karneval
Veselice pro děti a rodiče
v maskách. Připraveny budou
soutěže, folklórní písničky
a tanec, dětská diskotéka
a občerstvení.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
23 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Perokresba – klasická
technika tuší s možností
následného kolorování.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
30 Čt 17:15-20:15 |
Velikonoční aranžování
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

O podrobnostech všech akcí vás budeme informovat.
Navštivte také webové stránky TNF (www.cz-forum.no),
kde máme nově přehledný kalendář akcí a fotogalerii,
nebo Facebook stránky (www.facebook.com/czforum),
kde můžete najít i další tipy na akce a informace.
Těšíme se na setkání s vámi!

Úvodník
Duben

6 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Tužka – anatomické
zvladnutí části lidského těla,
ruky.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
20 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Papírová koláž –
popartové reminiscence na
různá témata.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

Červen

11 Ne 13:00 | Dětský den
Zábavná akce s pohádkovými
soutěžemi, hrami a grilováním
nejen pro děti.
Holmenkollen, Oslo
14 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
15 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Kytice květů – malba
akrylem.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

Vážení čtenáři,
vítejte u jarního čísla Fora s krásným číslem 88. Ráda
bych s Vámi jeho prostřednictvím sdílela několik
praktických informací. Na zastupitelském úřadu v Oslo
již pár měsíců působí velvyslanec JUDr. Jaroslav Knot,
který vystřídal JUDr. Milana Dufka. S panem Dufkem
Vám přinášíme rozhovor v tomto čísle, v následujícím
čísle pak představíme pana Knota.
Za několik týdnů proběhne v prostorách velvyslanectví
výroční členská schůze Česko-norského fóra, na kterou
Vás tímto srdečně zvu. Pozvánku s podrobnějšími informacemi najdete na straně 24. Výroční schůze Vám dává
možnost poznat činnost Česko-norského fóra zase
z trochu jiného úhlu a zároveň ji ovlivnit, spolupodílet
se na ní. Letos opustí výbor Česko-norského fóra většina
jeho současných členů a uvolní tak prostor dalším krajanům, kteří mají zájem navázat na činnost krajanské
komunity, která již trvá několik desítek let. Jen samotnému
sdružení Česko-norské fórum je letos již 24 let. Máte-li
chuť se aktivněji podílet na jeho další budoucnosti,
napište nám.
V časopisu také naleznete kalendář akcí spolku, stejně
jako krátké zprávy z akcí, které již proběhly. Novinkou je,

že aktuální kalendář akcí je teď i na titulní stránce webu
Česko-norského fóra (cz-forum.no), kde jsou uvedeny
i pozdější akce, které ve Foru zatím nenajdete. Pokud Vás
zajímají fotky z akcí, ale nechcete se na ně dívat na Facebook stránkách spolku, pak vězte, že tyto fotky můžete
nyní vidět také ve fotogalerii na již zmíněných webových
stránkách spolku. A pokud rádi sledujete Twitter, mohl
by pro Vás být zajímavý profil velvyslance Knota
(@jaroslavknot), na kterém informuje o akcích ambasády
a své činnosti v Norsku.
V 88. čísle Fora opět nahlédneme do světa několika
krajanů, se kterými jsme si povídali o tom, co je v životě
naplňuje. Věřím, že z rozhovorů načerpáte zajímavé
podněty.
Závěrem bych se s Vámi prostřednictvím tohoto úvodníku chtěla rozloučit, protože i já od května opouštím
výbor Česko-norského fóra. Nicméně se budu těšit na
setkání s Vámi na akcích spolku a velvyslanectví stejně
jako prostřednictvím dalších stránek tohoto časopisu.
Přeji Vám mnoho naplněných dnů tím, co máte rádi.
Kateřina Štemberová

Kytice květů. Ilustrační foto: Kateřina Štemberová

Květen

3 St 18:00 | Výroční členská
schůze Česko-norského fóra
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo
4 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Reliéf – vytvoření
ozdobné kachle podle
vlastního výběru.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
10 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
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Rozhovor s velvyslancem
Milanem Dufkem
Velvyslanec České republiky v Norsku, JUDr. Milan
Dufek, ukončil v prosinci 2016 své čtyřleté působení
na zastupitelském úřadu v Oslu. Ještě před jeho
odjezdem zpět do České republiky souhlasil, abychom s ním udělali tento rozhovor.

JUDr. Milan Dufek. Foto: Archiv ZÚ Oslo
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Jaké byly Vaše začátky tady v Norsku?
Norsko jsem poprvé navštívil na několik dní začátkem
90. let, kdy jsem po rozdělení Československa vedl
expertní jednání o nástupnictví do mezinárodních smluv
uzavřených s Norskem. Podruhé jsem přijel již na delší
dobu v r. 2012. Pokud se jedná o začátky mé mise
v Norsku, ale to platí i pro celý pobyt, byl to příjemný
čas.
Měl jste nějaká očekávání, která se naplnila nebo
naopak nenaplnila?
Očekávání si nevytvářím předem, ale až po té, co se
trochu seznámím se situací. Takže ta vznikala postupně,
profesně i soukromě, a většina se jich naplnila.
Mnoho krajanů, kteří přicházejí do Norska, obvykle
v počátcích zápolí se znalostí respektive neznalostí
norštiny a hledáním práce, pro kterou bývá norština
často předpokladem. S jakými těžkostmi jste se
potýkal Vy?
Změna prostředí i stěhování tak trochu patří k mé
profesi, takže jsem v začátcích pobytu nepociťoval
nějaké zvláštní těžkosti, aklimatizace ve všech ohledech
proběhla rychle a bez potíží.
Čeho si na Norsku nebo Norech nejvíce vážíte?
Norsko je bezesporu země s krásnou i drsnou krajinou,
což po staletí formovalo i národní charakter Norů.
Myslím, že naše národy, i když měly v některém ohledu
podobnou historii, mají různou mentalitu. O to více se
můžeme doplňovat i nacházet to, v čem se můžeme
k našemu prospěchu ovlivňovat.
Co jste se od Norů naučil?
Poznal jsem během svého pobytu řadu zajímavých
a vzdělaných lidí, a to vás vždy obohatí. Není to ani tak
o národní povaze, ale o konkrétních osobnostech
a jednotlivých osobách, které vás mohou inspirovat či
ukázat něco nového.
V kolika zemích jste včetně Norska působil a která
z nich Vám nejvíce učarovala a proč?
Prakticky většinu profesní kariéry jsem strávil
v Německu, na velvyslanectví v Berlíně, či později jako
generální konzul v Mnichově či Drážďanech. V každé
zemi najdete krásná místa, která vám utkví v paměti
a kam se i rádi vracíte. Chcete-li jmenovat nějaké místo

v Norsku, pak by to byly určitě Špicberky, Verdens Ende,
Bletoppen, Sognefjord či Rondane.
Jací jsou podle Vás krajané žijící mimo Českou
republiku? Pozoroval jste nějaké rozdíly v různých
zemích nebo ve srovnání s krajany žijícími v České
republice?
Poznal jsem krajany v Německu a v Norsku. Pro krajanský
život v Norsku je podle mého názoru charakteristické,
že se většinou jedná o mladé vzdělané Čechy s rodinami.
Z toho vyplývá i zaměření činnosti. V tomto smyslu
vysoce oceňuji fungování české školy v Oslu pro děti,
které se narodily českým rodičům tady v Norsku,
nebo se s nimi sem přistěhovaly. Udržet si češtinu jako
rodný jazyk je pro kontakty do Česka v budoucnu to
nejdůležitější.
Náš krajanský spolek, Česko-norské fórum, si velmi
váží spolupráce s Velvyslanectvím České republiky
v Oslu. Měl jste možnost spolupracovat i s ostatními
krajanskými spolky jinde po světě? Jakou formou jste
spolupracovali?
Byl jsem rád, že se v Oslu podařilo společně zorganizovat
řadu akcí, většinou v oblasti kultury či umění, jako např.
nedávný koncert harfenistky Barbory Plaché. Např.
v Mnichově se krajanská činnost spíše soustředila na
přednášky a semináře, bylo to dáno i složením krajanského
sdružení. Myslím si, že osobní kontakt je i v našem světě
podstatnou součástí našeho života, a to takové akce
umožňují. Nezbývá než ocenit ty, kteří svůj volný čas
jsou ochotni těmto aktivitám věnovat.
Čeho se Vám v Norsku podařilo dosáhnout během
Vašeho působení v úřadu?
Jako jeden z cílů mého působení v Norsku jsem si položil
prezentaci naší země jako vyspělé země s demokratickými
tradicemi, bohatou kulturou, rozvinutou ekonomikou
a výsledky ve vědě a výzkumu. K tomu sloužily i projekty
v rámci Norských fondů a Fondů EEA, které jsme
všestranně podporovali. Stejně jsem usiloval o větší
pozornost ke střední Evropě, k čemuž jsme využili např.
25. výročí založení V4 nebo pořádali společně s velvyslanci těchto zemí konferenci k 15 letům od vstupu do
NATO. Navázal jsem na své předchůdce a myslím, že
jsme posunuli image ČR v Norsku dále.
Na co jste obzvlášť hrdý?
Velkým profesním i osobním zážitkem bylo otevření
České polární stanice na Špicberkách, ke kterému došlo
po řadě let práce českých vědců a studentů z Jihočeské
univerzity. Je to dobrý příklad pro významnou, smysluplnou činnost a spolupráci institucí a lidí z obou zemí.

A která činnost, aktivita, či setkání na Vás
významněji zapůsobily?
Z osobních setkání nemohu nevzpomenout setkání
s výpravou českých biatlonistů během mistrovství světa
v biatlonu v t.r. [2016]
Jaké jsou obchodní možnosti či investiční příležitosti
pro české firmy zde v Norsku?
Norský trh není velký, ale v některých segmentech
je zajímavý i pro české firmy. Mám zkušenost, že do
Norska přicházejí české firmy po vstupu na trh v Dánsku,
Švédsku, Finsku. Přece jen působení v členských státech
Evropské unie, mezi které se Norsko nepřihlásilo, je
o něco obtížnější či náročnější.
Jakým způsobem je pomáháte rozvíjet? S jakými
výsledky?
Snažíme se českým firmám usnadnit první kontakty při
vstupu na místní trh, ať už doporučeními a informacemi
obecné povahy či zaměřenými specificky, prezentacemi,
informacemi o vývoji norského hospodářství, možnostmi
pro obchodní kontakty či investiční projekty.
S jakými konkrétními českými službami nebo výrobky,
kromě vozů Škoda, se můžeme na norském trhu setkat?
Nechci vyjmenovávat jednotlivé firmy, ostatně řadu
výrobků je vidět na norském trhu. Nicméně z větších
projektů bych chtěl zmínit dvě větší investice, v posledních
letech si v Norsku vytvořil pozici v odvětví výstavby
komunikací Metrostav se stavbou tunelů a plánovaný
tendr na nové tramvaje v Oslu je dlouhodobě v ohnisku
zájmu Škoda Transportation.
Jak spolupracuje Velvyslanectví České republiky
v Oslu s Islandem?
Kromě Norska jsem byl rovněž akreditován na Islandu,
kde máme honorární konzulát, který poskytuje některé
konzulární služby a pomoc našim občanům, kteří žijí
na Islandu či ho jako turisté navštěvují. Z hlediska
česko-islandských vztahů byla nejvýznamnějším bodem
bilaterálních vztahů během mého pobytu mise českých
pilotů, kteří střežili islandský výsostný vzdušný prostor.
Tento air-policing se uskutečnil třikrát, Island navštívil
ministr obrany a náčelník generálního štábu. Islandská
strana tento příspěvek A ČR vysoce oceňuje.
Jak vypadá Váš běžný den v úřadě?
Z hlediska provozu se práce na velvyslanectví příliš neliší
od práce v jiných oblastech. Důležité jsou střednědobé
výhledy, celkové zaměření naší práce. S mou prací je
spojena i řada společenských povinností, každé setkání
může přinést námět pro rozšíření naší prezentace v Norsku
či spolupráci v různých oblastech.
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Jakou důležitou životní zkušenost jste během své
pracovní kariéry udělal nebo k jakému důležitému
poznání jste došel? Něco, z čeho bychom se mohli
i my poučit?
Víte, to je otázka, na kterou si odpověď vytváříte neustále
tak, jak se mění věci kolem vás. Pro toho, kdo žije
v zahraničí, je možná velmi důležité mít dobré zázemí,
brát i dočasné obtíže jako výzvu a stejně jako i doma
dělat svou práci tak, abyste se mohl za ní ohlédnout.
Jak vnímají Vaši blízcí Vaše stěhování a změny místa
– země – působení?
O dřívějších výjezdech do zahraničí, a bylo to celkem
15 let, jsme vždy předem diskutovali s dětmi, ty
takový návrh přijímaly se zvědavostí i zájmem. To nám
usnadňovalo rozhodování. Do Norska jsme přijeli již
s manželkou sami, takže to bylo jednodušší, než když
děti chodily do školy.
Co budete dělat po návratu do České republiky?
Vracím se na právní sekci Ministerstva zahraničních věcí.
Na co se nejvíce těšíte?
Narodil jsem se v Praze a vracím se do svého rodného
města. To je vždycky něco, co vás potěší, co vám
připomene i to, co je zasunuté v paměti velmi hluboko.
Co byste vzkázal krajanům tady v Norsku?
Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci
v uplynulých čtyřech letech, za možnost společně
zorganizovat řadu akcí i za zabezpečení české školy,
protože bez podpory Česko-norského fóra, ale i rodičů
by se děti této školy nemohly zúčastnit. Přeji všem
krajanům, aby se jim a jejich rodinám dařilo a uchovali si
vztah k zemi, kde mají své kořeny.
Po zkušenostech z Norska, máte nějaké poselství i
pro obyvatele České republiky?
Během svého pobytu jsem poznal, že krajané v Norsku
mají dostatek zkušeností s místním životem, že si dovedou vyhodnotit konkrétní situace, do kterých se každý,
kdo žije v cizině, dostane. Byla to i podpora pro naši
práci, protože jsme věděli, že můžeme jednat bez emocí
i o citlivých otázkách, že jsme schopni naslouchat jeden
druhému.
Děkuji za rozhovor. Jménem Česko-norského fóra
Vám také děkuji za podporu a spolupráci. Ať se Vám
i Vaší rodině nadále daří.

Praha
A to je moje město
moje sladká Praha
tak plná vzpomínek
těch bolných i krásných zároveň
tak blízkých i vzdálených...
Slyším... Tvé srdce
jak tluče pod dlažebními kostkami
živoucí krev
jak teče a bublá cévami...
Proč jsi tak nádherná,
dívenko moje posvátná ?
Tak ztepilá, tak žádoucí...
Tak mohutná i křehká zároveň.
Tak důvěrně známá a pořád jinačí...
Všechna slova chvály
na Tebe nikdy nestačí...
Jak poutník zbloudilý
vracím se pořád zpět
pět ódy na Tebe
a znát Tě nazpaměť...
Praho...
Praho má – jediná...
M.R./Únor 2015

Trénování mě hodně baví
„V Trutnově trénoval nějaký norský lyžařský oddíl,“
pověděla mi máma na podzim do telefonu. „Přečti
si Trutnovinky.“ [Magazín města Trutnova] A tak
jsem se seznámila s Jakubem Opočenským, který
stejně jako já pochází z Trutnova a žije v Norsku.
Jakub v Norsku připravuje tréninky pro děti v oddílu
běžeckého lyžování Jardar, ze kterého 25 dětí
ve věku 13-16 let zavítalo v doprovodu rodičů
a dalších trenérů minulý rok do českého Trutnova
na týdenní lyžařské soustředění.

Kateřina Štemberová

Nahoře: Jakub s dětmi z oddílu Jardar. Foto: Archiv J.O.
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Jakube, jak se Norové v tvém okolí dívají na to, že
děti lyžařské elity trénuje kluk z Česka?
Já myslím, že jsem pro ně takové zpestření, že do těch
tréninků s dětmi přináším větší zábavu a soutěživost a že
dětem se ty tréninky líbí. Samozřejmě to není jen mnou,
ale je to o tom, že máme s trenéry nastavený určitý
režim, scházíme se v určitých intervalech, o trénincích
mluvíme a víme, čeho chceme na trénincích dosáhnout
a jak by měla vypadat naše interakce s dětmi. Začátky
byly těžší, protože jsem ještě tolik neovládal norštinu,
a svým způsobem s ní bojuju doteď, ale minimálně
ten trénink zvládnu v norštině, a je to taková vzájemná
zábava především s dětmi do 16 let. S juniory je to horší
v tom, že ne všichni mě jako ne-Nora berou úplně vážně,
ale čím víc mě poznají, tím víc si myslím získávám jejich
respekt. Ale to se vždycky vytvoří až časem, není to hned.
V oddílu Jardar mě všichni znají víc, tam je to určitě
jednodušší, a myslím si, že mě berou rodiče i děti, a tam
mě to hodně baví.
Kolikrát týdně trénink probíhá?
Všichni ve věku 12-20 let máme společné tréninky 2x až
3x týdně. Většinou jsou to ve všední dny 2 tréninky plus
1 trénink o víkendu.
Jak dlouho trvá?
Většinou tak hodinu a půl.
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Jak vypadají tréninky v zimě a v létě?
Mám skupiny ve věku 13-14 let, pak 15-16 a pak 17-20,
juniory. U dětí do 14 let jsou tréninky hodně zaměřené
na všestrannou přípravu více než na běžecké lyžování,
v létě běháme, jezdíme na kole, někdy plaveme, s blížící
se sezónou přidáváme kolečkové lyže a v zimě prakticky
jenom lyžujeme. Máme to nastavené tak, že 50 procent
času jezdíme klasiku, 50 procent bruslíme. Ten trénink je
více hravou formou. U skupiny ve věku 15-16 let je to
v podstatě to samé, akorát že ty tréninky jsou intenzivnější.
Děti mají první oficiální mistrovství. V téhle věkové skupině už děti většinou vědí, proč běžecké lyžování dělají.
Už to není jen o tom, že se chtějí naučit pořádně lyžovat,
často už chtějí závodit, je to třeba 30-40 procent dětí ze
skupiny, které závodí. Junioři už jsou prakticky přebrané
děti, které objíždějí norský pohár. Ne všichni samozřejmě,
máme tam i část dětí, které na tréninky chodí, protože je
tam nějaká vazba – mají tam kamarády, pořád je to baví,
mají si s ostatními na tréninku co říct. Ale u těch juniorů
už je to hlavně o tom, že se ‚specializují‘ na běžecké
lyžování. Hodně z nich k tomu dělá ještě třeba orientační
běh nebo pádlování, ale ta příprava je už víceméně specificky zaměřená na běh na lyžích. Přes léto hodně času
trávíme na kolečkových lyžích, běháme, ale hodně už se
zaměřujeme i na rozvoj silových schopností, a já se od
malých dětí až po juniory snažím do toho tréninku dávat
i rozvoj rychlosti. To si myslím, že je pro ně potenciál,
pokud se prosadí ve sprintu na lyžích, tak se pak snáz
prosadí i v distancích, jakoby věkem, až vyrostou do
toho objemu a vytrvalostního tréninku.
Jakým způsobem se rozvíjí rychlost?
Rychlost můžeme rozvíjet prostřednictvím všech
tréninkových prostředků, ať už je to kolo, běh nebo pádlování nebo cokoliv. Nicméně čím jsou závodníci starší,
tím rozvíjíme rychlost specificky na kolečkových lyžích
pomocí krátkých sprintů 50 až 100 metrů, rozvoji koordinace tím, že stavíme různé opičí dráhy na kolečkové lyže
nebo lyže, pak se snažíme modelovat sprintové závody.
Tady využíváme toho, že na trénincích mám většinou dost
velkou skupinu závodníků, kteří se mezi sebou mohou
vyhecovat k tomu, aby ten trénink měl co největší efekt.
Všechno to je hodně intenzivní, ale krátkodobá činnost.
Rychlostní schopnosti mají i velký význam v technice
běhu, kdy pak děti, pokud to zvládnou v tom rychlostním
zatížení, mají většinou techniku na vyšší úrovni.
Máš nějaké oblíbené tréninkové metody nebo aktivity?
Vyloženě oblíbenou tréninkovou metodu asi nemám.
Sám jsem nikdy neměl moc rád kolečkové lyže, ale teď
když trénuji s dětmi, tak ty kolečkové lyže mám rád,
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ale snažím se vždycky, aby ten trénink byl zábavný, aby
to nebylo jen tak, že se přesouváme z místa A do místa B,
ale snažím se to většinou dělat formou her. Takže třeba
hrajeme fotbal, basket nebo floorbal na kolečkových
lyžích nebo děláme různé soutěže, štafety, aby to děti
bavilo, aby to nebyl jen takový ten dospělácký trénink,
kde pořád ten člověk jede, jede a jede.
Jak je to s motivací dětí? A jak konkrétně se snažíš
děti motivovat ty?
Tréninky se minimálně u dětí do 16 let snažíme dělat tak,
aby je bavily. Stavíme na základech, o kterých víme,
že fungují. Cílem pro nás je, aby děti na tréninku nestály,
ale aby byly neustále v pohybu a náplň tréninku je bavila
od začátku do konce. Junioři už většinou sami chtějí
podávat výkony, už mají nějakou svoji vnitřní motivaci,
nějaké cíle, kterých chtějí dosáhnout, ti spíše potřebují
podpořit ve chvíli, kdy se jim třeba nedaří, jsou nemocní
nebo se jim nepodaří závod. U juniorů to je pak jiné
u holek a kluků. Kluci většinou fungují sami, jsou
schopni kvalitně trénovat i individuálně. Holky okolo
sebe pořád potřebují nějakou skupinu, motivace
a komunikace s nimi je mnohdy složitější.
S jakými výzvami se v trenérství setkáváš a jak s nimi
nakládáš?
V juniorské skupině je to sjednotit se na filozofii, kterou
v týmu máme, abychom tu naši filozofii interpretovali
všichni trenéři stejně. Máme 50 dětí a z toho 30 objíždí
norský pohár, každý sportovec řeší individuální plán
se svým osobním trenérem. Snažíme se domluvit, kam
směřujeme, jakým způsobem se tam chceme dostat, takže
to je taková výzva, abychom byli zajedno. Moje osobní
výzva zejména u mladších dětí je, aby z nich co nejvíce
závodilo. Některý ročník se sejde tak, že závodí skoro
všichni, někdy to je horší. Je to v takových sinusoidách.
Jaká je vaše týmová filozofie?
Motem Jardaru je, aby nás bylo nejvíce, aby s námi děti
trénovaly co nejdéle a aby se každý rozvíjel co nejlépe:
flest mulig – lengst mulig – best mulig. Od toho pak máme
rozpracovaný celotýmový koncept. Každá skupina dětí
má svého oppmanna, rodičovského zástupce, který nám
pomáhá s organizační stránkou. Šéf oppmannů je ve
výboru klubu a s výborem klubu tu filozofii nastavuje.
Máme vždycky nějaký 3 až 5-letý cíl, kterého chceme
dosáhnout. Teď shodou okolností vloni Jardaru jeden takový
cyklus skončil. Vyhořel jim klubový dům, takže chtěli
postavit nový, chtěli postavit vysněžování a chtěli
zorganizovat Tour de Bærum. To jsou takové externí věci,
které nám zase umožní zkvalitnit přípravu, získat víc dětí,
vyjet na soustředění, které pro ty děti bude přínosnější,
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vykomunikovat lepší spolupráci se školami, aby bylo
pro děti jednodušší uvolňování z vyučování nebo aby
v průběhu tělocviku mohly jít na běžky. Hodně se povedl
závod Tour de Bærum teď v únoru. Je to etapový závod
pro děti a mládež až do 20 let. V průběhu pátku až neděle
děti absolvují čtyři závody. Inspirací je Tour de Ski s tím,
že místo toho, aby děti vyjížděly v závěrečné etapě na
kopec, tak my naopak startujeme na kopci a sjíždíme
do cíle z kopce. Je tam sprint, je tam kros na běžkách,
při kterém děti překonávají různé překážky, pak je tam
intervalový závod a na závěr sjezd. Závodníci startují
Gundersenovou metodou s postupnými rozestupy podle
výsledků z přechozích etap. V průběhu toho víkendu
startovalo na každém závodu kolem 1000 až 1400 dětí,
takže to bylo úplně super. Nevím o jiném organizovaném
etapovém závodu pro děti. Sklízí to tu uznání, lidem se
to líbí. Není to o tom, že by to organizoval jeden klub,
ale jsou to tři kluby, které se domluvily a obětovaly své
vlastní závody ve prospěch tohoto etapového závodu.
V létě pro děti organizujeme letní kemp, kdy se v poslední týden prázdnin děti zase po létu stmelí. Snažíme se
pořád vymýšlet něco, abychom děti zabavili.
Je něco, na co jsi ve své kariéře trenéra obzvlášť hrdý?
Nevím. Já se těším z každého dne a jsem rád, že jsem se

rozhodl pro trénování. Asi se nedá říct, že bych byl na
něco obzvlášť hrdý. Mě těší stejně tak, jako když někdo
uspěje v závodu, jako když vím, že ten člověk nikdy nebude
‚dobrý‘, ale pořád pokračuje a zlepšuje se v kontextu svých
možností. Možná to vypadá jako taková fráze, ale mě to
fakt baví. Kolikrát si myslím, že lidé, kteří nikdy nebudou
dobří, jsou kolikrát vděčnější, že člověk se jim věnuje, že
člověk není jen úzce zaměřený na ty dobré závodníky. Je
to i takový ten norský model. Když se bavíme s vedením
klubu, kladou nám vždycky na srdce, abychom se snažili
věnovat pozornost všem stejně. Pamatuji si, že když jsem
tu poprvé trénoval, tak mi trenér týmu říkal, že vždycky
na tréninku musím minimálně jednou každého oslovit
jeho jménem. Na to pořád myslím, a myslím, že to má
opravdu hlavu a patu, že jméno je to nejcennější, co
máme, a když ho člověk slyší na tréninku, kde proudí
30 až 50 dětí, může být spokojený.
Jak se na tréninky připravuješ?
Vždycky v dubnu si sám a s celým trenérským týmem
rámcově rozplánovávám sezónu, co budeme absolvovat.
Začínáme akcemi jako soustředění a závody, pak rozplánováváme jednotlivé měsíce. Na tréninky se, čím jsem
starší, připravuji už méně, protože ty tréninky jsem už
absolvoval, mám je připravené z předchozích let, tak
je to jednodušší. Vždycky nejdůležitější je pro mě tady
v Norsku to, abych měl na tréninku dostatek trenérů.
Každý týden kontroluji, jestli na trénink dorazí, zjistím,
jaké jsou podmínky pro trénink, jestli můžeme jít na
klasiku, jestli je to reálné především v zimě, takže většinou
jsou to takové organizační věci. Co se týče celkového
tréninku, děti dostávají dopředu měsíční plán, a pak
každý týden v neděli jim pošlu rozpracovaný plán na
týden. Ne úplně dopodrobna, ale aby věděly, jestli
budeme běhat intervaly, jestli bude klasika nebo bruslení,
a tak. Každou neděli nad tím chvilku strávím, abych dal
dětem informaci dopředu, co a jak budeme dělat.
Je rozdíl v přístupu k tréninku, metodám, organizaci
či nárokům na trenéry v Norsku a Česku?
Já jsem měl tu výhodu, že jsem sám poznal trenéry,
kteří byli výborní, se kterými jsem si užil trénink, bavilo
mě to, a pak jsem poznal trenéry, kteří nebyli tak dobří,
ale od všech těch trenérů čerpám doteď tím, že vím, co
nebylo úplně dobře a naopak vím, co fungovalo dobře,
a zase se to snažím nějakým způsobem v sobě vstřebat,
překousat a aplikovat to tady v Norsku. Většinou u dětí
pracuje jeden hlavní trenér a k tomu má u menších dětí
pomocníky z řad dorostenců/juniorů. Soustředění máme
většinou pátek až neděle, což nás trošku limituje. Co se
týče tréninků, neřekl bych, že metody jsou v zásadě odlišné.
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I když tady mají daleko propracovanější trénink rozvoje
rychlosti, hodně na to dbají, pracují s rozvojem silových
schopností, což má velký efekt na juniory. Nejsem schopný
posoudit celé Norsko nebo celé Česko, ale nějakou dobu
jsem pracoval na svazu a myslím si, že tady mají lidé
daleko větší pokoru a respekt vůči svazu. Norský svaz
má nějakou filozofii, semináře, kam trenéři dobrovolně
chodí, a loajalita norských trenérů vůči svazu je daleko
vyšší. Samozřejmě, problémy jsou na obou stranách,
norský svaz si může něco myslet, trenéři si mohou něco
myslet, ale jdou za nějakým vyšším cílem, který mají. To
jsem v České republice postrádal, a byl to i jeden z důvodů,
proč jsem se pak rozhodl, že budu tady, protože mě
nebavilo přesvědčovat týden co týden o tom, co by měli
trenéři dělat. Myslím, že Svaz lyžařů ČR musí udělat se
závodníky něco, co se povedlo např. v biatlonu, aby získal
zpět důvěru a respekt, aby trenéři i závodníci šli za nějakou
myšlenkou. Také si myslím, že v Česku hodně podceňují
náborovou činnost. Málo pracují v interakci s rodiči
a podceňují nábor dětí. Když má člověk na tréninku 100 dětí,
tak do juniorů třeba 15 dobrých zůstane. Když mám
v přípravce 15 dětí, dá se předpokládat, že v juniorech
nebudu mít koho trénovat. Ono se dá říct, oni těch
dětí tady mají spoustu, ale nikdo už nevidí, co my pro
náborovou činnost děláme. V průběhu roku máme
spoustu akcí, máme i lyžařskou školku, kurzy lyžování
pro rodiče, kurzy mazání pro rodiče, letní kempy
a máme den, kdy se prezentujeme veřejnosti jako klub.
Sebeprezentace, si myslím, v Česku chybí.
Kdy obvykle začínají děti v Norsku a Česku
s lyžařskou přípravou?
Tady si obují běžky už ve školce, což v Česku asi chybí,
ale pak jsou různé předpřípravky a přípravky, ale to
je asi místo od místa. My konkrétně děláme akce pro
předškolní děti, kdy si mohou v zimě chodit jednou
týdně zalyžovat. Obecně začínají asi 1. třídou a mají
jeden trénink týdně. V České republice je příprava
možná intenzivnější, mají třeba dva tréninky týdně, ale
asi tam zásadní rozdíl není. Záleží i na rodičích.
Jak mohou pozitivně k lyžařské přípravě přispět rodiče?
Tím, že jim jdou příkladem, že se neválí na kanapi,
nekouří a nepijou a neříkají jen, že děti by měly jít
sportovat, ale že je svým způsobem vedou a jsou pro
děti vzorem. Pak samozřejmě tím, když jsou schopni
dětem připravit lyže, namazat je nebo zajistit namazání
v servisu. Pokud tomu rodiče sami trošku rozumí, je to
lepší. Pokud absolvují nějaký kurz mazání, tak je to ku
prospěchu věci. Jinak tady v Norsku vidím, že rodiče
musí děti na tréninky hodně vozit. Hlavně i zájem rodičů
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je důležitý, že se jedou podívat na závod dětí a podpoří
je. V Česku mi někdy připadne, že činnost dětí je takové
spíš odkladiště dětí, že rodiče chtějí mít svůj čas sami pro
sebe a děti jakoby odloží do kroužků nebo oddílů.
Jak tu vychází lyžařská příprava finančně?
To hodně záleží. V Norsku, pokud rodiče nakoupí na
loppemarkedech nebo výprodejích, je to poměrně levná
záležitost. Kluby i svaz se tu snaží apelovat na to, aby
dětem neparafínovali lyže příliš dobrými vosky s fluorem,
aby jim nepráškovali lyže. Vyšlo o tom i několik článků.
Historie vybavení byla taková, že děti měly plno párů
lyží a hůlek a rodiče promazali plno tisíc, což se nyní
snaží hodně limitovat. V rámci mezí je běžecké lyžování
relativně levný sport. Samozřejmě, čím starší pak dítě je,
potřebuje víc párů lyží. V juniorech už jsou to tréninkové
lyže na klasiku a na bruslení, závodní 1 až 2 páry na klasiku
a 1 až 2 páry na bruslení, takže pak je to najednou 6 párů
lyží. To je takový střízlivý odhad. Menší děti budou mít
jedny tréninkové lyže na klasiku nebo na bruslení a jedny
závodní třeba na klasiku. Vybavení je přidaná hodnota,
může vás zrychlit, ale lepšího závodníka z vás neudělá.
V Česku je to přibližně stejné, ale myslím si, že to mají
hodně ulehčené v tom, že v Česku kluby většinou
disponují skladovými zásobami lyží, které si sportovci
mohou nafasovat.
A klubové příspěvky?
Zhruba stejně, akorát tady v norských a tam v českých
korunách. Jestli žák platí 2-3 tisíce českých korun ročně,
tak tady platí o něco míň v norských korunách, třeba
2000. Pokud, pak už junior, platí v Česku řekněme
4-5 tisíc českých korun, tak tady bude platit členský
příspěvek třeba 3,5 až 4 tisíce norských. Pro juniory ale
sezóna v Norsku vyjde mnohem dráž kvůli platbám
zejména za cestování a ubytování.
Jaké jsou trendy v lyžařském vybavení a novinky na
trhu?
K úplně nějakým zásadním změnám nedošlo. Samozřejmě
pořád se snaží vymýšlet takové lyže, aby byly rychlejší
a kvalitnější, ale co je takové hodně zlomové, si myslím,
že se teď na trh dostávají lyže s mohérem, což je takový
kobereček na klasických lyžích, a lidé vlastně na klasiku
nemusí vůbec mazat. Ty lyže jsou na tom technologicky
tak dobře, že stoupají dobře na mokrém, prachovém
i přemrzlém sněhu.
Jak se vyvíjí technika běhu na lyžích?
Největší trend v tuhle chvíli je soupaž u klasického běhu,
kdy se dálkové běhy začaly jezdit jenom soupaží. Přeneslo
se to i na tratě světového poháru, proto teď vznikly zóny,
kde se nesmí jet soupaž, a snažili se to omezit i tím, že

všichni závodníci mají povinnost mít hůlky na klasiku
kratší než 83 procent výšky těla. Já doufám, že omezení
jsou jen přechodná, protože ty zóny, které omezují
závodníka ve volbě stylu, jsou nesmysl. Klasický styl tu
zůstane dál, protože soupaž je poměrně náročná. Když
na to budou mít trenéři racionální pohled, myslím, že
všichni by měli učit závodníky střídavému běhu
dvoudobému, aby se naučili přenášet váhu, sklouznout
se na jedné lyži atd. I soupaž se zefektivnila, hodně se
využívá váhy, zkrátil se odpich rukama, využívá se síly
břišních a zádových svalů. Není to tak, že člověk zabírá
jen rukama. Technika soupaže se nejvíc posunula a má
ve své podstatě vliv i na bruslení.
Co může běžný příznivec běžeckého lyžování udělat,
aby se mu lyžovalo lépe, byl rychlejší, efektivnější?
Jednak může pracovat s technikou bez holí, aby pracoval
na rovnováze, přenosu váhy, zefektivnil odraz, všechno
zrychlil. My trénujeme hodně bez holí. Každý trénink při
rozjetí absolvujeme část bez hůlek. A co se týče přípravy,
hodně dělá posílení celého těla s vlastní vahou zejména
pak středu těla. Nemusí to být se závažím, ale rozvíjet
obecnou sílu celého těla, především břicha, zad a vůbec,
aby člověk vydržel třeba stát na balančních pomůckách
bez toho, aby docházelo ke špatným pohybům,
stereotypům.
Na trhu je neuvěřitelná spousta lyžařských vosků
a všelijakých přípravků. Co bys doporučil jako
základ, který dobře funguje a přitom, aby toho
člověk nemusel mít hodně?
Pro úplné zjednodušení si může koupit na klasiku lyže
s mohérem, které nebude muset mazat, jen je naparafínuje.
Ty lyže nebudou fungovat stoprocentně na všech typech
sněhu a za všech podmínek, ale je to asi nejjednodušší.
Já sám uvažuju, že si je na příští rok pořídím, protože
někdy to je stres na závodech a trénincích všechno stíhat
a někdy se navíc podmínky mění tak rychle, že je dobré
mít k tomu v záloze ještě mikrokontaktní lyže, které se
jenom vybrousí. To je další alternativa, takže prakticky
na to člověk nepotřebuje vůbec nic. Na bruslení jsou
potom lyže s nanotechnologií, kde ty lyže po koupi
vydrží určitý počet kilometrů, aniž by se musely
parafínovat. To je takový trend, aby do toho mazání
nemuseli lidé vůbec investovat. Ale zase pokud člověk
mazat chce, tak si pořídí základní parafín s nízkým
obsahem fluoru a ty lyže si naparafínuje. Koupí si
žehličku, škrabku, nějaký kombinovaný kartáč a ještě
profi kopyto, aby tu lyži nějak upnul. Nebo se na to může
vykašlat a jednou za měsíc si je donést naparafínovat do
profi servisu.

Jakub Opočenský (1986)
Pochází z Trutnova. Běžeckému
lyžování se věnuje od 1. třídy, kdy začínal
v trutnovské přípravce. Vystudoval Fakultu tělesné
výchovy a sportu (FTVS) v Praze a na FTVS dále
pokračuje v doktorském studiu Kinantropologie.
V Norsku byl poprvé v rámci Erasmu na přelomu
2010/11, kdy se tu konalo mistrovství světa
v klasickém lyžování. Po dvou letech práce pro
český Svaz lyžařů se v roce 2013 znovu vrátil do
Norska na doktorskou stáž na Norges idrettshøgskole spojenou s trenérským místem v IL Jardar.
Kromě běžek k jeho koníčkům patří cyklistika, běh,
filmy, seriály, Kasper Swix Team, četba o sportu.

Jaká jsou tvá oblíbená místa v Norsku a Česku, kam
rád chodíš na běžky?
V Norsku jednoznačně Vestmarka, bydlím tu, tak je pro
mě nejjednodušší si vyjet na lyže tady. Pak se mi líbila
Nordmarka, když jsem ještě bydlel na Kringsjå, odkud
se dá vyjet na Holmenkollen, Frognerseteren, Kikutstua.
Ale líbí se mi tu Vestmarka, beru to tu jako svůj první
nebo druhý domov, sám nevím. V Česku Trutnov.
Trutnov se mi líbí celý. Do Trutnova se rád vracím, na
běhání a na kolo zejména na Paradráhu, ale na lyže je to
jednoznačně lepší v Norsku.
Kateřina Štemberová
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Kabrioletem na Vasaloppet
Švédský Vasaloppet se svými 90 km patří k nejdelším
a nejnáročnějším závodům dálkového lyžování
v klasickém stylu. Tento závod se jezdí od roku 1922
na počest Gustava Erikssona Vasy, který roku 1520,
tehdy 24-letý, prchal před Dány a marně naléhal na
švédské obyvatelstvo, aby se Dánům postavilo. Své
naděje upnul k lidem z oblasti Dalarna, kteří byli
známí svou odhodlaností a zřídkakdy nechávali
rozhodnutí na úřadech a králi. Gustav k nim promluvil
před kostelem v Mora, ale ani tam nepochodil, a tak
dále pokračoval v úprku. Později lidé z Mora litovali,
že ho nepodpořili, a tak vyslali dva nejlepší lyžaře,
kteří Gustava dohonili v Sälen, kde ho přemluvili,
aby se s nimi vrátil do Mora a vedl boj proti králi
Christianovi. Po vítězství v tomto boji byl v roce 1523
zvolen Gustav prvním švédským králem.
Zatímco prvního, zkušebního, ročníku Vasaloppet se
zúčastnilo 119 lyžařů, v posledních letech se závodu
účastní přes 10000 závodníků, z nichž v minulém
roce bylo 212 Čechů a Češek, jednou z nich i Barbora
Cejpková, se kterou jsem si povídala nejen o tomto
závodu.
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Báro, jaké byly tvé pohnutky k přihlášení se na
Vasaloppet?
Zejména zvídavost, zda jsem schopná ujet pro mě tehdy
nepředstavitelných 90km. Takový test osobnosti, jak
fyzicky, tak psychicky. Jizerskou padesátku, Holmenkollmarsjen nebo Birkebeiner, tedy závody kolem 50 kilometrů, už jsem jela, a teď mě zajímalo, jestli jsem po těch
50 kilometrech schopná ještě dojet téměř jednou tolik.
Navíc dva kamarádi už byli na závod přihlášení, měli
zajištěný odvoz i ubytování, tak jsem si řekla „jé, to je
super, všechno je zařízené, jen si k nim sednu do auta
a jedu.“ Jenže oni pak onemocněli, já byla bez auta
i ubytování, týden před závodem, koupené startovní
číslo, a tak jsem řešila na poslední chvíli, jak se vůbec
do toho Švédska dostanu. Naštěstí mě zachránila
kamarádka, takže z toho byla super dámská jízda. Ona
má kabriolet, takže, aby se vůbec ty běžky ‚narvaly‘ do
toho kabrioletu, musely jsme vždycky stáhnout střechu.
Bylo to přesně na milimetr. My jsme tam přijely jak velké
‚blondsky’ vedle těch tiráků naložených páry lyží,
a servicemanů s mazacími stoly a kopyty.

S čím jsi do závodu šla a jak jsi spokojená s výsledky?
Mým cílem bylo pouze dokončit závod. Říkala jsem si, že
by bylo dobré to dojet v čase do 9 hodin, abych nepřijela
za tmy, což se mi povedlo.
V kolik hodin se ráno vyráží?
My jsme musely vstávat asi už někdy o půl čtvrté ráno,
protože přístupová cesta se později zavírá. My jsme
bydlely asi 80 kilometrů od startu, protože jsme žádné
ubytování blíž startu nenašly.
Jak takový závod vlastně probíhá?
Na startu jsme se naštosovali těch deset tisíc lidí za sebe.
Já jsem jela z úplně poslední vlny, protože jsem neměla
žádné výsledky z předchozích závodů.
Četla jsem, že se tomu říká seeding. Závodníci jsou
rozděleni do deseti skupin podle výkonnosti. Kdo
nemá žádné výsledky z předchozích ročníků nebo
jiných závodů, kde funguje seeding, startuje z desáté
skupiny. Pro závodníky je lepší, když jedou ve
skupině závodníků podobné výkonnosti, plynulost
závodu je lepší, když se různě rychlí závodníci
nemusí moc složitě předjíždět, a přispívá to i k větší
bezpečnosti.
Mě to bavilo. Závod jsem si rozkouskovala na úseky,
protože jak jsem startovala zezadu, tak jsem pořád
někoho předjížděla. Vždycky jsem si vytipovala člověka,
kterého předjedu, a toho jsem za chvíli předjela, a pak
dalšího a dalšího, takže to byla taková hra, kterou jsem
se aspoň zabavila, protože ta krajina na Vasaloppet pro
mě nebyla tak úplně záživná. Je to hezké prvních dvacet
kilometrů, ale pak se to už začíná opakovat. A hlavně,
celá ta trať pro mě byla hrozná v tom, že to bylo takové
oraniště po předchozích závodnících. Já tam neměla
ani kousek stopy. Všechno to tam bylo nahrnuté, jak se
všichni předbíhají, takže horší než když by jel člověk na
poli. Na začátku závodu jsou krásné stopy, možná pro
tak první dvě vlny, ale pak se to rozjezdí. Organizátoři
se snažili v průběhu závodu stopy znovu projíždět, ale
nemrzlo tolik, aby ta stopa vydržela. A ještě vlastně padal
čerstvý sníh. To je právě na závodech nejhorší. Člověk
trénuje tady v Norsku na úžasných vyfrézovaných
stopách, které jsou podle mě snem každého lyžaře, ale
pak přijedeš na závod, a je to horší než doma na poli.
Co občerstvení?
Po každých 10 kilometrech je nějaká občerstvovačka.
Na Vasáku byly jen suché žemle a borůvkova polévka. No, žaludek celkem trpěl. Někteří závodníci ty
občerstvovačky úplně vynechávají, ale pro mě to byla
vždycky aspoň malá pauza a mezicíl. Říkala jsem si „á už
jsem na páté, pak šesté….“ Ty jsem počítala.

To je jak počítání kilometrů, když jdeš na Trolltungu.
Jak ses na tento závod připravovala ty?
Vyloženě na Vasák nijak, odkoupila jsem startovní číslo 14 dní
před závodem od nemocného účastníka. Jinak ale chodím
na běžky, kdykoliv je to možné, klidně pětkrát do týdne.
Tvůj největší zážitek ze závodu?
Jedním z velkých zážitků bylo štosování lidí na začátku,
kdy závod začíná stoupáním do prudkého kopce a člověk
vlastně jen ťapá v davu. Takový pocit jak v pořádné
velkoměstské tlačenici, kdy je člověk na člověku, nemůže
se vůbec hýbat a teď má někam jít. Člověk se cítí takový
malý na začátku v tom davu lidí. No a samozřejmě další
velký zážitek pak byl, když už jsem dojížděla do cíle.
Bratr mi říkal „až uvidíš kostel, to už je cíl, to už jsi tam“.
Tak u toho kostela mi málem vyhrkly slzy štěstí.
Letos ses zúčastnila italského závodu Marcialonga.
Proč zrovna tento závod?
To byla taky náhoda. Bratr se ženou se přihlásili, ale ona
se pak nemohla zúčastnit, tak jsem jela místo ní. Říká se,
že je to závod s nejlepší atmosférou, a startovní čísla jsou
vyprodaná během několika minut. Naprosto mě nadchly
ty vesničky v Dolomitech, kostelíky, nádherné velké
chaty, údolí a skaliska, to tu na severu není k vidění. Údolí
je vážně impozantní, a hlavně ta atmosféra, strašně moc
lidí kolem trati, kteří fakt fandí. Je pravda, že na začátku
bylo nejvíc slyšet češtinu a norštinu, tak jsem se cítila jak
doma. Trať vede vyloženě kolem baráčků, kdy člověk
skoro, kdyby měl čas, se kouká do obýváku a praskajícího
ohně. Někteří Italové mají dokonce seznam závodníků
a fandí ti jménem.
Jak jsi spokojená se svým výsledkem? [Čas 4:34
a 70. místo ve své kategorii.]
Já jsem vždycky spokojená, když dojedu. Endorfiny mají
kouzelnou moc. Lyže mi moc nejely kvůli špatně zvolenému
parafínu, a navíc jsem jela na půjčených lyžích od mamky.
Kde hledáš sílu, když ti dochází?
Já jsem člověk, co jezdí spíš na výdrž, než že by nějak akceleroval. Pouze jednou se mi stalo právě na Jizerce, že jak
jsem promrzla na startu, tak prvních 10 kilometrů jsem
měla krev v puse a černo před očima. Tělo prostě nereagovalo. V tu chvíli jsem to chtěla vzdát, ale stačilo chvíli jít
volně, a nakonec jsem se rozjela. Jsem ráda, že jsem to
nevzdala. Člověk poslouchá tělo a zná svoje limity.
Vraťme se teď o několik let zpátky. Kdy ses poprvé
dostala na běžky a jaké byly tvé začátky?
Už ve dvou letech jsem dostala své první červené lyže se
žlutým medvídkem. Naši nás nutili a mě to moc nebavilo.
Tehdy jsme ale nevěděli téměř nic o technice, ani jsme
neuměli pořádně namazat. A pak se to zlomilo na vysoké
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Barbora Cejpková (1988)
Narodila se v Jihlavě. Vystudovala
Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance
a účetnictví. Od roku 2014 žije v Norsku, kde
pracuje jako finanční kontrolor v Accenture. Mezi
její zájmy patří sport, hlavně běžky, dále pak kolo,
plavání, hudba a cestování.

škole, když jsem jela na běžkařský kurz do Jizerek, to pak
najednou začneš zjišťovat, žes to dělala celý život špatně,
na kolik věcí se člověk musí soustředit, kolik síly to
vyžaduje, kolik tréninku a že to vlastně není tak úplně, že
si to nazuješ a jdeš, ale že běh na běžkách je docela věda.
Vím, že když nejsi na běžkách, tak jezdíš na kolečkových lyžích, a kolo tě doprovází např. i na návštěvu
představení v Opeře. Jak vypadá tvůj trénink?
Já vyloženě netrénuju kvůli těm závodům, mě prostě
baví sport. Já to beru jako vyvážení k tomu, že mám
kancelářské zaměstnání, tak potřebuju vypadnout do
přírody, a to mě strašně nabíjí energií. Běžky mi přijdou
super, protože člověk zapojí celé tělo rovnoměrně od
konečků prstů až po hlavu.
Kdo je tvým vzorem nebo inspirací?
Pro mě jsou inspirací všichni ti staříci, co běhají na běžkách

a jsou rychlejší než já. Člověk pak zjistí, že je to fakt
hodně o technice a že když běhali celý život, tak na těch
běžkách se fakt dá sportovat až do skonání.
Jaké jsou tvé nejbližší běžecké plány?
Chtěla bych zkusit nějaký závod na ‚skejtech‘, třeba
Engadin ve Švýcarsku nebo Saami Ski Race, závod volnou
technikou ze severu Norska do Finska, 90 kilometrů.
Kam chodíš ráda na běžky tady v Norsku a kam
v Česku?
V Česku mám nejvíce proježděné Jizerky. Norsko je
lyžařský ráj, protože tady máš neomezené možnosti
perfektní stopy. V okolí Osla mám ráda Bærumsmarku
a z Fossum vyrážím na vyjíždky po práci.
Kateřina Štemberová
Foto: Archiv Barbory Cejpkové

Víte, co je bandy?
Na konci ledna se ve Švédsku konalo mistrovství
světa v bandy, kde se spolu utkaly skandinávské
země a další elita tohoto sportu. O týden dříve, od
23. do 28. ledna, proběhlo v Trollhättan mistrovství
bandy skupiny B, kterého se zúčastnila i česká
reprezentace. České národní barvy tam hájil i jeden
náš krajan z Oslo, Ondřej Nentwich. „Byl to velký
zážitek a vůbec zábava hrát tak vysokou ligu. Moc si
vážím toho, že jsem byl nominován,“ dodává Ondra.
Přestože se český tým umístil z deseti týmů až na
8. místě, Češi jako jediní porazili vítěznou Kanadu.
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Ondro, jaký je tvůj největší zážitek z mistrovství světa?
Každý zápas byl zážitek, který se mi vryl do paměti a ještě
dlouho tam zůstane. Největší zážitek byl překvapivý
výsledek zápasu proti Kanadě. Ještě pak, že jsem byl
zvolen nejlepším hráčem zápasu právě proti Kanadě.
Zhodnoť účast českého mužstva na mistrovství.
Výborní bruslaři, výborní s hokejkou, uběhali se, protože
používají klasické hokejové brusle (bandy brusle jsou
uzpůsobeny pro rychlé bruslení na velkém kluzišti).
Hráli suprově a disciplinovaně. Ještě je potřeba doladit
taktiku bandy, ale to se časem poddá.

Jak je to s bandy v České republice ve srovnání se
Skandinávií?
Hlavní rozdíl je v tom, že v ČR není tento sport tak
rozšířený. Přestože slavné české hokejové kluby začínaly
vlastně s bandy než přešly na hokej. V Norsku je na
mnoha místech velké ledové kluziště pro potřeby bandy,
to v Česku úplně chybí, přestože pro to jsou klimatické
podmínky. Proto musejí čeští hráči bandy hrát pouze
ring bandy, tedy na hokejovém kluzišti. V této disciplíně
jsou velice úspěšní, na tradičním mezinárodním turnaji
v ring bandy získali v roce 2016 stříbrnou medaili.
Jak ses k tomuto sportu dostal ty?
Když jsem se před deseti lety přistěhoval do Norska,
přivedl mne k bandy můj spolužák a kamarád, který
bandy sám hrál. Většina mých kamarádů, se kterými
jsem kouzlo této hry objevoval, už několik let nehraje,
ale já jsem zůstal tomuto sportu věrný.
S kým a jak trénuješ?
Trénuji ve sportovním klubu Ready, je to tradiční klub,
který byl jedním ze zakladatelů bandy v Norsku v roce
1920. Nyní hraji jako brankář za juniory a kromě toho
vypomáhám seniorům ve druhé divizi. Jsem i rozhodčím
při zápasech, takže každý týden jsem alespoň pětkrát či
šestkrát na ledě.
Co tě na bandy nejvíce baví?
Týmová hra. Přestože jsem brankář, potřebuji spolupracovat s hráči, baví mě bruslit, být součástí týmu je pro mě
důležité. Adrenalin při zápase, baví mě chytat, baví mě
moc přímo tento sport, dívat se na zápasy bandy. Proto
také velmi rád pískám zápasy.
Proč plastový míč a ne puk?
To je prostě bandy, to jej odlišuje od kanadského hokeje.
Míček, protože je kulatý, se kutálí a nekluže po ledě jako
puk, mnohem snadněji se zvedá, dá se s ním střílet přes
celé kluziště třeba i 60 či více metrů. V hokeji je dovoleno
hráčům v poli puk chytit do ruky a položit na led, to je
v bandy zakázané.
Hraješ čistě pro zábavu nebo si kladeš nějaké cíle
v rámci bandy?
Hraju protože mě to baví a miluju tento sport, ale
samozřejmě mám ambice. Teď je to např. dobře se
umístit v Norgesmesterskap v juniorech. V českém
bandy chci i nadále reprezentovat svou vlast, připravuji
se na MS skupiny B v roce 2017 v Číně.
Jakou před sebou vidíš cestu k jejich naplnění?
Jako v každém sportu platí i zde, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím a chci být disciplinovaný a hodně trénovat.
Kateřina Štemberová

Bandy je poměrně starý sport. Málokdo ví, že v Evropě
byl ještě před kanadským hokejem, který známe ze
současnosti. Ve své podstatě se jedná o mix fotbalu,
hokeje, lakrosu, pozemního hokeje a rugby. Hraje se
na ledové ploše velikosti fotbalového hřiště. Hraje
fotbalově 10+1 hráčů. Branky jsou velikostí podobné
těm na házenou, jen o půl metru širší. Hraje se kratšími
hokejkami než klasický hokej a místo puku se používá
malý míček trošku menší než tenisový, ale mnohem tvrdší.
• V ČR se bandy hrálo dávno před hokejem „kanadským“,
kupříkladu Sparta byla založena roku 1903 jako bandyhokejový klub! Po rozvoji hokeje kanadského a především pak po stavbě první umělé plochy na Štvanici
již přebírá nadvládu hokej kanadský, zejména pro
své menší nároky. Obroda bandy díky České asociaci
bandy v roce 2014, kdy jsme se zároveň stali členy
mezinárodní federace FIB (Federation International
Bandy) a máme tak „patent“ na zastoupení tohoto
sportu v České republice.
• První oficiální zápas na světě byl odehrán dvěma
londýnskými kluby v roce 1875. První sepsaná
pravidla pocházejí z roku 1882, byla vydána členy
bandy klubu z Bury Fen. Mezinárodní federace bandy
byla založena 12. února 1955; zakládajícími státy
byly Finsko, Norsko, SSSR a Švédsko. Mistrovství
světa se pořádá pravidelně od roku 1957, dříve
jednou za dva roky, nyní již každým rokem. Špička
se rozšířila o Kazachstán, USA a Bělorusko.
• Bandy je olympijským sportem. V Oslo bylo roku 1956
zařazeno jako ukázkový sport na olympiádě, na což
nejspíš naváže v roce 2022 při zimní olympiádě v Číně,
kde pro tento sport vzniká velký program rozvoje.
Bandy je zařazeno na mládežnické olympiády.
Mirek Samec, předseda České asociace bandy

V brance Ondřej Nentwich. Foto: Hana Jelínková
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Chcem, aby ľudia žili vo flowe
svojej podstaty
V minulém čísle časopisu Forum jsme uvedli rozhovor
s Ladislavem Siegerem alias Bennem, jednoho
z přednášejících na přednáškové akci Juraje Balaka
na podzim loňského roku. Druhý ze třech rozhovorů,
tentokrát s Lucií Lukanovou o hormonálních
cyklech, vám přinášíme v tomto čísle.

Lucia Lukanová. Foto: Archiv L.L.
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Lucie, kdo jsi, jak by ses definovala?
Som človek ako každý iný. Hľadám pravdu, učím sa
a o naučené sa delím. Delím sa hlavne o to, čo sme sa
nenaučili ani od rodičov ani v škole, ale pre prospech nás
všetkých sme sa naučiť mali...
Proč jsi přijela přednášet do Norska? Byla jsi zde poprvé?
Do Nórska som prišla vďaka stretnutiu s Jurajom Balakom
na mojom obľúbenom festivale na Drienku na Slovensku.
Juraj navštívil môj workshop a zapáčil sa mu. Po návrate
do Nórska ma pozval podeliť sa o informácie a skúsenosti
aj s jeho priateľmi a záujemcami v Nórsku. Aj keď som
o tejto severskej krajine snívala už počas prvého štúdia
a na cestu Nórskom som vtedy vypracovala itinerár na kurze
cestovného ruchu, prišla som sem až vďaka Jurajovi.
Co je tvé civilní povolání?
Vyvíjam mobilnú aplikáciu The Flow, robím mentoring
a coaching hlavne ženám, robím tiež semináre a poradenstvo

so súkromnými osobami a aj firmami. Mojou srdcovou
záležitosťou je, aby ľudia žili vo flowe svojej podstaty a nie
proti nej. Aby sebe, v partnerstve ale aj v spoločnosti
každodenne prežívali svoju jedinečnosť a radosť z toho,
čo robia. Aby sa vyhli zbytočnej frustrácii a stresu. Vo
svojej práci vychádzam z najnovších vedeckých výskumov
k hormonálnym rozdielom medzi ženami a mužmi a z ich
odlišnej cykličnosti. Zaoberám sa sex hormónmi,
hormónmi šťastia a stresu. V oblasti cykličnosti žien
spolupracujem úzko hlavne s Mirandou Gray, autorkou
knižiek Cyklická Žena, Červený Mesiac a ďalších, ako aj
s inými autormi kníh, napríklad s Jasonom Karpom, ktorý
napísal knižku Running for Women. V nej na báze skúseností
ako trénera tak aj vedeckých štúdií popisuje najvhodnejší
tréningový prístup v súlade s menštruačným cyklom.
Mohla bys nám stručně přiblížit, jak nás hormony
ovlivňují?
Hormóny sú šťavami nášho organizmu, o ktorých hovoril
už Hippocrates v starom Grécku v 4 st. p.n.l. Rozdelil vtedy
ľudí podľa “štiav” na cholerikov, sangvinikov, flegmatikov
a melancholikov. Tézu štiav nájdeme neskôr aj v Ayurvéde
a dnes vieme, že hormóny vplývajú na naše správanie
a naopak našimi rozhodnutiami ovplyvňujeme hladinu
našich hormónov. Bez hormónov by sme neprežili, pretože
regulujú nielen naše správanie ale všetku fyziologickú
činnosť nášho organizmu. Dá sa bez prehnania povedať,
že hormóny sú za všetkými telesnými, emočnými aj
mentálnymi procesmi. Je to taká nekonečná hra, v ktorej
hormóny ovplyvňujú nás a my si zas ovplyvňujeme
hladinu našich hormónov svojimi každodennými
rozhodnutiami. Napríklad už aj tým, čo zjeme a vypijeme,
pretože mnohé potraviny sú hormonálne aktívne. Cukor
je jedna z hormonálne najaktívnejších látok, vplýva cez
inzulín na mnoho faktorov nášho blahobytu vrátane
ostrosti zraku, ukladanie tuku, či jasnosť mysle. V súčasnosti
ma zaujímajú hlavne tri skupiny hormónov s rozdielnym
spôsobom účinku u mužov a žien. Sú to hormóny šťastia
(dopamín, serotonín, endorfín, oxytocín), hormóny stresu
(kortisol, adrenalín) a sex hormóny (progesterón, testosterón a estrogén). Hormónov je samozrejme oveľa viac
a ich presné mechanizmy účinkov veda ešte stále skúma.
Na čem je tvůj koncept založen? Jsi první, kdo podobným způsobem mapuje vliv hormonů na chování?
Vo svojej práci sledujem dve roviny. Po prvé rozdiel medzi
mužmi a ženami a po druhé cykličnosť hormónov. Tento
uhol pohľadu mi umožňuje čítať a interpretovať vedecké
štúdie novým spôsobom, nastoľovať hypotézy a potom
si ich overovať. Je to fascinujúce. Na svete je veľa vedeckých
tímov, ktoré študujú hormóny a ako aj to, ako na nás

vplývajú. Taktiež nájdeme množstvo informácií v starých
múdrostiach, tradičnej čínskej medicíne, či ayurvéde.
Do tretice – experti, ktorí sa touto témou zaoberajú už
dávno napísali knihy popisujúce ich skúsenosť niekedy
aj s odkazmi na vedecké štúdie. V oblasti menštruačného
cyklu žien mi najviac nových informácií dal koncept
Mirandy Gray, ktorá jedinečným spôsobom rozdelila
cyklus na štyri fázy a vytvorila tak praktickú metateóriu,
ktorá podľa mňa v main stream vede chýba a ktorá by
nejednej vedeckej štúdii menštruačného cyklu pomohla
vyhnúť sa kontroverzným záverom, založeným na
nevhodnom členení cyklu.
Vyvinula jsi aplikaci pro ženy, která sleduje měsíční
cykly. Mohla bys nám popsat k čemu aplikace slouží
a pro koho je určena?
Aplikácia je určená pre ženy aj pre mužov. Znalosti fáz
cyklu a stratégie ako s rôznymi fázami pracovať, ktoré sú
popísané v aplikácii, môžu pomôcť ženám žiť svoje
autentické silné stránky a zbytočne sa nefrustrovať. Taktiež
môžu pomôcť mužom pochopiť to “nepochopiteľné”
na ženách, či už partnerkách, manželkách, sestrách,
dcérach ale aj matkách a užiť si tak v šťastí tú najširšiu
paletu úžasných kvalít, ktoré dávajú svetu práve ženy.
Proč tě napadlo aplikaci vytvořit?
Chcela som sa podeliť o skúsenosti a pomôcť ženám
svoju jedinečnosť žiť namiesto jej potláčania (nie až
koncom 30-tky ako to bolo u mňa) a začať ju skúmať hneď
od začiatku puberty, keď začínajú menštruovať. Želám
si, aby sme o generáciu alebo dve v top businesse a politike
mali zastúpených oveľa viac ženských kvalít, aby sa
nepresadzovali ženy len ak sa správajú ako “lepší muži”.
V súčasnej orientácii západnej spoločnosti na ekonomický
rast, či priam posadnutosť rastom, produkovaním
spotrebných tovarov a často egoistickým konzumom,
vidím kapitalistickú identifikáciu s kvalitami spojenými
s vyššou hladinou testosterónu. U žien k nej dochádza
v druhom týždni menštruačného cyklu a je spojený
s dynamickosťou, vyšším sebavedomím, orientáciou na
ciele, vyššou schopnosťou riskovať a egoistickejšou
orientáciou. Muži v porovnaní so ženami majú všeobecne
vyššie hladiny testosterónu. Kvality ostatných troch týždňov
cyklu u žien – ako kreatívnosť, empatia či reflektívnosť,
si ceníme menej, čím trpia zbytočne nielen jednotlivé
ženy ale aj muži, firmy, ba celé naše hospodárstvo
a planéta. Verím, že cez uvedomenie si prepojenia
emočných a mentálnych procesov s našou biológiou sa
nám podarí ozdraviť nielen nás samých ale aj celý náš
systém. Z tohto pohľadu je projekt appky nielen
o pomoci jednotlivým ľuďom ale aj mojím osobným
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Lucia Lukanová. Foto: Archiv L.L.

vysoko politickým projektom riešenia celospoločenských
a celosvetových otázok a problémov.
Kolik lidí ji dnes používá a jaké dostáváš zpětné vazby?
Appka je dnes k dispozícii pre iOS a Android v siedmych
jazykoch, používa ju približne 20.000 ľudí. Od tých, ktorí
chápu zmysel a zámer appky dostávam nečakane skvelé
ohlasy, ktoré mňa samu potom motivujú v jej vývoji zotrvať.
Ľudia, ktorí si appku nainštalujú len náhodne zatiaľ
nadchnúť neviem, lebo aj keď sú design, obsah a funkcie
appky jedinečné, jej interaktivita v pilotnej verzii zaostala.
To sa mi dúfam už v blízkej dobe podarí vylepšiť a posunúť
ju vo svojej kategórii tam, kam by som chcela – ako prvú
voľbu väčšiny žien a mužov na svete.
Mohou aplikaci používat i muži? Jak to mají s cykly oni?
Áno, môžu, aj keď len na ženský cyklus. O výskume mužského
cyklu cez appku s top expertom na svete Petrom Celecom
a jeho tímom (držitelia alternatívnej nobelovej ceny za
medicínu v roku 2015) zatiaľ iba snívame.
Podle čeho aplikace ví, v jaké fázi cyklu právě jsem?
Vypočíta fázu cyklu približne na základe posledného
začiatku menštruácie a priemernej dĺžky cyklu.
Nemůže se stát, že ti aplikace diktuje, jak se máš
právě cítit?
Skvelá otázka. Presne tento aspekt som pri tvorbe appky
považovala za jeden z kľúčových. Nechcela som, aby
sa užívateľ “zbavil” zodpovednosti za vlastné fyzické,
emočné a mentálne stavy a vyhovoril sa na hormóny
alebo na appku. Zastávam názor, že žena tak ako aj muž
dokáže spraviť hocičo hocikedy, len treba vedieť ako.
Takže vyhováranie sa na hormóny alebo cyklus je bezpredmetné. Výnimkou je, keď žena trpí silnými menštruačnými
bolesťami. To je ale chorobný stav, ktorý žiaľ naša západná
medicína zatiaľ vysvetliť a ani liečiť (okrem potlačenia
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symptómov tabletkami od bolesti a antikoncepciou) nevie.
Ženám ale zhoršujúci schopnosť účasti na bežnom živote. Tu dlhodobo pomôže pozrieť sa na cyklus ako na ten
najprirodzenejší ukazovateľ zdravia a začať skúmať,
akými zmenami životného štýlu bolesti buď zmierniť
alebo im úplne predísť. Appka teda necháva aktívnu prácu
s cyklom aj jej obsahom na užívateľa bez diktovania alebo
“napovedania”, ako by sa mal kto práve cítiť. Ďalším
dôvodom “nediktovania” je, že náš okamžitý stav neurčuje
cyklus hormónov, ale okamžité silnejšie vplyvy, ktoré
sú rovnaké u mužov aj žien a tými sú dostatok a kvalita
spánku, stravy, manažovanie stresu atd. Appka preto dáva
len tipy, akým spôsobom vykonať danú vec v danom
čase tak, aby si to žena užila čo najviac a zároveň bola
najefektívnejšia. Aj tu platí, že dosiahneme oveľa viac,
keď nás niečo baví. Takže appka radí, ako si všetko užiť
čo najviac od športu, cez stravu, afirmácie, meditáciu, či
sex až po prácu a kariéru.
Jaká je budoucnost této aplikace?
Pripravených mám mnoho inovatívnych hravých funkcií
pre jednotlivcov aj páry na báze synchronizácie
menštruačnej, ale aj hormonálnej synchronizácie medzi
ženou a mužom a crowd driven research / výskum.
Chcem sa do toho pustiť hneď, ako skonsolidujem
všetky potrebné zdroje.
Děkuji Ti za odpovědi a čas.
Ja ďakujem Tebe za záujem o tému a za skvelé otázky!
Hana Netopil Ciganiková

Lucia Lukanová
dlouhodobě působila jako projektová
manažerka zabývající se implementací rozsáhlých IT
systémů po celém světě. Dokončila dvě vysoké školy
(v oborech strategický management v Bratislavě
a mezinárodní vztahy v Berlíně) a vypracovala se
až na seniorskou pozici ve významné poradenské
společnosti. V poslední době se intenzivně věnuje
výzkumu hormonů a jejich vlivu na lidské zdraví,
pocity a potřeby, pracovní výkon či komunikaci
a vedení lidí. Lucia je rovněž tvůrkyní speciální
mobilní aplikace nejen pro ženy, The Flow.

Malé zamyšlení
nad spolkovým časopisem
Jakkoliv je to těžko uvěřitelné, tohle periodikum
už vychází víc než čtvrtstoletí. A to bez výpadků
a pravidelně – co na tom, že původní čtvrtletník
dnes vychází ‚jen‘ třikrát do roka! Zásluhu na tom
má řada lidí, ať už přispěvatelů nebo redaktorů a jim
všem patří veliký dík nás všech. Je samozřejmé, že za
tu dobu časopis doznal změn, spíš je ale pozoruhodné,
jak málo jich bylo. Právě těmto změnám bych se rád
věnoval v tomto krátkém pojednání.

Tou nejnápadnější změnou je nový vzhled, ke kterému
došlo poměrně nedávno. Pro novější čtenáře přikládám
ukázku původního záhlaví, jehož autorem byl Vláďa
Blažek:

Přiznám se, že jsem s postupujícím časem zaznamenával,
jak se jednotlivé prvky původně tak aktuálního loga
stávají anachronismem, ať už to byl název spolku,
presidentský portrét, jméno země či nominální hodnota
vyobrazené známky. Současný vzhled tohle všechno
napravuje a dá se říct, že je natolik nadčasový, že tak
rychle ‚stárnout‘ nebude. Hlavně je ale celkový vzhled
časopisu daleko víc profesionální, s kvalitní jak textovou
tak především obrazovou částí.
Spolu s novým vzhledem jsem poslední dobou zaznamenal i další změnu a tou je obsah časopisu a jeho celkové
zaměření. Na jednu stranu se ani tady nedá upřít jistá
profesionalita, pokud jde o výběr námětů i jejich podání.
Co se ale vytratilo, je něco, co bych dost vágně nazval
‚duchem‘ časopisu. Původní, dá se říci šarm, byl podle mě
dán kombinací trochu amatérského vzhledu a velice aktuálních témat, týkajících se života české komunity v Norsku.
Prakticky všechny články byly příspěvky členů spolku
a týkaly se věcí, kterými jsme žili. Jsem si vědom toho,
že spolek se za tu dobu hodně změnil, ale čím se dnes,
vyjma početných dětských aktivit, ve skutečnosti zabývá,
nemám při pouhém čtení časopisu moc velkou představu.
Anebo je to tím, že stále větší část obsahu tvoří články,
které by klidně mohly být v běžných médiích?
Zajímalo by mne, jestli je to jen můj osobní dojem?
A hlavně, jestli by se s tím dalo něco dělat?
Karel Babčický
19

i nadále mohli užívat bohatého Mikulášského občerstvení
nebo navštívit vánoční mini trh s ručními výrobky. Celý
večer byl uzavřen losováním tomboly. Myslíme si, že
nejen děti, ale i dospělí byli s Mikulášskou besídkou
spokojeni. Chtěli bychom ocenit a poděkovat všem,
kdo se na přípravě podíleli. Mikulášská v Oslo se stala
opravdu velkou akcí, jak co do programu, tak i počtu
zúčastněných. Za nás bych chtěla přidat, že to byla naše
první Mikulášská, kdy jsme se nepodíleli na přípravě
a organizaci, přišli jsme však se třemi vnoučaty. Opravdu
jsme si ji užili.
Liba a Karel Janákovi
Foto na levé straně: Dušan Šebo

Značení cesty na Mikulášskou zábavu. Foto: Liba Janáková

Český Honza má vítěze i v Norsku
Mikulášská oslava jak má být
a jakou jsme již dlouho nezažili
K Mikuláši v Oslo se váže spousta krásných vzpomínek,
ale ta poslední, loňská zábava, byla pro nás netradiční po
mnoha stránkách.
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Ano, klasika v podobě Mikuláše s čertem a andělem
tam byla, stejně jako balíčky pro děti a vynikající guláš
s chlebem a pivo pro dospělé. Samozřejmě české
písničky a koledy nemohly chybět, ale s česko-slovenskou
kapelou, kde basa tvrdila muziku a housličky podmalovávaly hlásky dětského sboru, to znělo dobře. Naše
vnučky a další děti se mohly na parketu při této hudbě
utancovat. Se zalíbením a úsměvem jsme my dospělí to
hemžení na parketu pozorovali. Program měl gradaci
a vrcholem pro všechny, nejen děti, bylo očekávání
a příchod Mikuláše, anděla a čerta. Děti se seřadily
do dlouhé řady a toužebně očekávaly až budou moci
vstoupit na pódium před tuto trojici. Přehlídka básniček
a písniček byla pestrá. Čertík sice provokoval a hledal
nedobroty, ale měl smůlu, musel se spokojit s tím, že
většině dětí na rozloučenou udělal černou šmouhu na
tváři, zatímco Mikuláš a anděl rozdávali bohaté balíčky.
Fronta k Mikuláši byla dlouhatánská, takže některé děti
si zpříjemnily čekání tím, že zašly do vánoční výtvarné
dílny. Zde na mnoha stolech bylo dostatek možností si
nakreslit, vyrobit či vylepit vánoční dekoraci. Dospělí si

V loňském roce se některé děti, které navstěvují Českou
školu v Oslo, zúčastnily mezinárodní soutěže Český
Honza. Je to soutěž pro české děti ve věku od 6 do 18
let, které trvale žijí v zahraničí. Hlavním smyslem soutěže je podporovat a inspirovat české děti žijící v zahraničí, aby užívaly svůj mateřský jazyk – češtinu, a tím
si vytvořily trvalý vztah k České republice a češtině
jako takové. Fakt, že jsou do projektu zapojeny česky
hovořící děti napříč celým světem, pomáhá dĕtem si
zpětně uvědomit, že nejsou samy, kdo se učí českému
jazyku.

Dan. Foto: Renata Haugen

Téma soutĕže pro rok 2016 ve všech kategoriích bylo
„Český Honza a stroj času“. Děti si mohly vybrat libovolné
období české historie a s pomocí fantazie vymyslet příběh.
Dva naši zástupci byly velmi úspěšní. Dan Haugen (8. třída,
13 let) s povídkou „Zatoulaný pes z doby husitské obsadil
3. místo a Helenka Daulová (6.třída , 11 let) s povídkou
„Tajemství Rudolfa II.“ dokonce 1. místo ve svých věkových
kategoriích. Děti obdržely diplomy a krásné knižní ceny.
Moc gratulujeme a doufáme, že se děti z České školy
v Oslo zúčastní této soutĕže i v následujících letech.
Renata Haugen

Helenka. Foto: Edita Daulová
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Přednáška doc. PhDr. Miluše
Juříčkové, CSc. a představení se
nového velvyslance krajanům
Dne 1. února 2017 se uskutečnila v prostorách
Velvyslanectví ČR v Oslo další ze série přednášek
doc. PhDr. Miluše Juříčkové, CSc., tentokrát na téma
„Nansenova nadace, českoslovenští uprchlíci a norští
zachránci 1939. K česko-norským kulturním vztahům.“
Přednášku připravilo Česko-norské fórum ve spolupráci
s Velvyslanectvím ČR v Oslo.
V úvodu akademického večera se před zcela zaplněným sálem představil přítomným krajanům nový
velvyslanec ČR v Norsku JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D.
Ve svém projevu poděkoval krajanům za jejich obětavou a neúnavnou práci pro dobré jméno České republiky v Norsku a ujistil je o vstřícnosti velvyslanectví
k jejich potřebám.

Přednáška samotná se zabývala osudy československých
(převážně židovských) uprchlíků před nacismem, kteří po
vypuknutí druhé světové války díky Nansenově nadaci
našli, bohužel jen dočasné, útočiště v Norsku. Část z nich
téměř dva roky pobývala v Nesjestranda u Molde. Mezi
tyto uprchlíky patří mimo jiné prof. dr. Leo Eitinger, který
se po skončení druhé světové války stal známým norským
psychiatrem a založil nadaci udělující cenu za činnost
v oblasti lidských práv, či Otto Eisler, známý architekt,
který se po válce vrátil do Brna. Památku těch, kteří v Nesjestranda pobývali a holocaust nepřežili, připomenula fotografie pamětního kamene u místního kostela. Dalším tematickým okruhem přednášky byla činnost Nansenovy nadace
(Nansenhjelpen) a především hlavní osobnosti této nadace,
které uprchlíkům pomáhaly (Odd Nansen, Sigrid Helliesen
Lundová, Tove Filsethová a Ingebjörg Slettenová).
Prezentace doc. PhDr. Miluše Juříčkové, CSc. na velvyslanectví
se opětovně setkala s velkým zájmem jak českých krajanů,
tak ze strany Univerzity Oslo a velvyslanectví ČR plánuje
její další pokračování.
Velvyslanectví ČR v Oslo

Přednáška doc. PhDr. Miluše Juříčkové, CSc. Foto: Velvyslanectví ČR v Oslo
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Oslovina 10 – R.U.R.
tedy Rádoby Umělecká Režie
Ke Karlu Čapkovi mám nesmírnou úctu. Kdybych měl
uvést jméno jediného českého spisovatele, vzpomněl
bych si právě na něj. Snad právě proto jsem o Čapkovi
vypracoval referát pro své spolužáky v době, kdy
jsem navštěvoval kurzy norštiny. Tehdy jsem svůj
výklad začal otázkou: „Víte, že existuje slovo, které se
používá v každém světovém jazyce a které má přitom
původ v češtině? Je to slovo robot!“
A je to právě dnes, téměř sto let od premiéry R.U.R., kdy
je téma technologie ovlivňující naše životy aktuálnější
než kdy jindy. Každý máme v kapse „chytrý“ mobilní
telefon, který spoustu věcí řeší za nás, a například
ve Velké Británii byl minulý týden uveden do provozu
robot, který automaticky dodá objednané jídlo na
uvedenou adresu. Byli jsme proto velice zvědaví, jak
se k nesmrtelnému odkazu Karla Čapka postaví scéna
Národního divadla v rámci letošního festivalu Sci-fi.
Při objednávání lístků jsme si uvědomili, že norské podání
může být trochu speciální. Hra R.U.R. je totiž v programu
uvedena jako komedie. To nás trochu zarazilo. Nicméně
už jsme zde v Oslo na prknech, která znamenají svět, viděli
ledacos. Tak například v norské interpretaci Dvořákovy opery
Rusalka zničehonic z podlahy vyjel dvoupatrový dům, ve
kterém Rusalka usne, a který na konci opery z nějakého
důvodu zase zajede zpět do podlahy. Ve Vivaldiho Čtvero
ročních období se Norům podařilo na scénu dostat nosič
jaderných hlavic a obrovské mechanické prase. Po odpálení hlavic následovalo porcování zmíněného prasete. A o roli
ženských intimních orgánů v opeře Le Grand Macabre se
ani zmiňovat nebudu. Někde jsem dokonce slyšel, že délka
představení Louskáček se v Oslo odvíjí od množství ořechů,
které je potřeba v den představení vylouskat. A tak jsme
se tedy, vyzbrojeni předešlou zkušeností, nebojácně
vydali do divadla na Torshov.
Scéna Torshovteater je kruhová a umožňuje pohodlně
pozorovat děj a zároveň i obecenstvo. Příjemně mě překvapilo široké věkové složení publika. Byla tu skupinka
středoškoláků, několik postarších manželských párů, mladí
avantgardní umělci avantgardně studující avantgardní
umění a nechyběl ani klasický divadelní kritik, který
zásadně neodkládá šálu ani v dobře vytopené místnosti

a při sledování hry zamyšleně cucá nožičku od brýlí.
Nastal první akt.
Během prvních minut představení jsem začal mít pocit,
že nesledujeme divadlo, ale spíš travesti show. Herci
ztělesňující roboty byli totiž oblečeni do ženských šatů,
nosili vysoké podpatky a zdobila je spousta make-upu.
Kostýmy lidských postav byly navrženy naopak tak, aby
bylo vidět co nejvíce tělesného ochlupení. Nějak nám
začal unikat děj. Postavy na sebe neustále křičely. Krásná
Helena Gloryová využila svých gymnastických schopností,
aby začala svádět lidské obyvatele Rossumova ostrova.
Mezitím ze stropu začal kapat sliz. Následovalo několik
sexuálně expresivních scén. Největší bota, které se režie
na Torshově dopustila, byla úprava postavy jménem Nána.
V předloze je to lidská služebná symbolizující obyčejného
člověka, zde však robotka, která průběžně přelévá na
scéně záhadný sliz. Nána má totiž původně za úkol ve hře
kritizovat konstruktéry robotů za to, že si hrají na boha
a tvoří život. To, že stejný text na scéně přednáší robot
samotný, který si z principu sebe sama neuvědomuje,
natož aby kritizoval své vlastní stvořitele, je věc opravdu
nelogická. Kapajícího slizu ze stropu zatím přibývá.
Další necitlivý zásah do Čapkova díla je ztvárnění postavy
robota jménem Marius. Marius na ostrově znuděné
Heleně dělá společnost a v podstatě nahrazuje syna. Je
však poškozený, což se projevuje tak, že se válí ve slizu,
plive a zvrací. Pravidelně. Mezitím se na podlaze zvětšují
kaluže slizu. Marius má ve hře opravdu nezastupitelnou
úlohu. V momentě, kdy konstruktér robotů Alquist
přednáší důležitý monolog o tom, co se děje se světem,
o tom, že lidé nechtějí dále pracovat, že roboti jsou
zneužíváni k vojenským účelům a navíc se přestávají rodit
děti, se opět projeví poškození Mariuse. Robot začne
bujaře kopulovat s vybavením celé scény i s herci samotnými.
Vybírá si především zábradlí. Obecenstvo bouří smíchy.
Důležitý Čapkův vzkaz budoucím generacím je ztracen.
Mě se zmocnila zloba, a mezitím vším robotka Nána
dolévá do kanystru sliz, aby v druhém aktu mělo ze
stropu co kapat.
Přestávky jsem využil k pozorování publika. Přitočil jsem
se ke trojici mladých lidí, abych si poslechl komentáře.
Vousáč s piercingem ve spodním rtu ledabyle držel dvojku
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Postavy, zleva Helena, robotka Nána, konstruktéři
Hallemeier, Dominus a Alquist. Foto: Nationalteatret.no

bílého a prohlásil: „Hele, já si tedy myslím, že je to celé improvizace.“ Na to dívka přírodního vzhledu odpověděla:
„Líbí se mi ta expresivnost, hrají hodně na city.“ Prožil
jsem kulturní šok. Až teď mi došlo, že diváci nemají vůbec
ponětí, o čem R.U.R. vlastně je! To asi známe jen my Češi,
kteří se o dílu Karla Čapka učíme již od základní školy.

Druhý akt se odvíjel v podobném stylu. Starší část publika
se po přestávce na sál už nevrátila, zatímco mladí se smáli
až do konce. Ze stropu dále kapal sliz, aby se herci měli v čem
válet. Vznikající lásku a pomyslnou změnu robota v lidskou
bytost během závěrečného Alquistova proslovu herci
vyjádřili společným zvracením. A mezitím se Karel Čapek
obrací v hrobě. Nevím, kam směřuje současné umění.
Nedávno jsem pochopil, že pokud daný umělecký počin
příliš překypuje formou, nejsem schopen jej pochopit
a tudíž ani ocenit. Nechápu tedy pokus podat obsahově
důležité dílo jako je R.U.R. takovou formou, jako se o to
pokusilo norské Národní divadlo.
Když mi bylo 17 let, dostal jsem na narozeniny lístek do
Národního divadla na představení Paličova dcera. Kdyby
to hráli i tady v Oslo, šel bych. Ale vzhledem k možnému
avantgardně-expresivnímu podání na norské scéně bych
si s sebou raději vzal hasící přístroj.
Jindřich

Tsjekkisk-Norsk Forum
Årsberetning 2016
For behandling på TNFs årsmøte den 3. mai 2017:
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: Katerina Stemberova, Rustadvegen 20, 2090 Hurdal
Styret har bestått av:
Januar- april 2016: Leder Miroslav Hletko, nestleder Renata Haugen, styremedlem Jindrich Kania, styremedlem Ivana
Lantova Wiulsrød, styremedlem Hana Netopil Ciganikova, styremedlem Lenka Sommerseth, styremedlem Katerina
Stemberova.
April-desember 2016: Leder Katerina Stemberova, nestleder Miroslav Hletko, styremedlem Jindrich Kania,
styremedlem Ivana Lantova Wiulsrød, styremedlem Barbora Nentwichova, styremedlem Hana Netopil Ciganikova,
styremedlem Lenka Sommerseth.
Valgkomité
Edita Daulova, Renata Haugen
Medlemskap
TNF hadde 113 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2016. Medlemskontingent for 2016 var:
kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 350,- for familier og kr. 200,- for pensjonister.

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Česko-norského fóra /
Invitasjon til årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum
Středa 3. května 2017, 18-20 hodin / onsdag den 3. mai 2017, kl. 18:00-20:00
Velvyslanectví ČR v Norsku / Tsjekkias ambassade i Norge
Fritznersgate 14, Oslo
Program / Dagsorden
1. Volba referenta a revizorů / Valg av referent og revisorer
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2016 / Årsberetning for året 2016
3. Přehled spolkových financí v roce 2016 / Regnskap for året 2016
4. Došlé návrhy / Innkomne forslag
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise / Valg på styret, formann og valgkomiteen
6. Plán činnosti pro rok 2017 / Aktivitetsplan for 2017
7. Návrh rozpočtu pro rok 2017 / Budsjett for 2017
8. Případné / Eventuelt
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a jiné návrhy volební komisi:
I tilfelle Dere (du) ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag:
Edita Daulová: editadaulova@centrum.cz, Renata Haugen: renata.haugen@seznam.cz.
Budeme podávat jednoduché občerstvení. / Det blir en enkel bevertning. Hjertelig velkommen.
Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou / For TNF-styret
Kateřina Štemberová
Předsedkyně / leder
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Ansvarsområder
Regnskap: Barbora Nentwichova; Økonomi: Katerina Stemberova; Webside og sosialmedier: Hana Netopil Ciganikova,
Katerina Stemberova, Medlemsblad: Katerina Stemberova, Petr Dreiseitl; Kommunikasjon med medlemmer: Jindrich
Kania, Lenka Sommerseth; Andre kommunikasjon: Katerina Stemberova; Adresselisten: Miroslav Hletko, Språkkurs:
Lenka Sommerseth, Barbora Nentwichova; 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
Utenriskdepartementet. For året 2016 fikk vi pengegave til 5 prosjekter: tsjekkisk undervisning for barn og voksne,
tegnekurs og verksted for voksne, St. Nikolas feiring, barnedag og oppdatering av nettsidene.
Styremøter
Styremøter har blitt avholdt i henhold til behov og etter avtale i februar, april, mai, juni, august, oktober og november.
På årsmøte 21. 4. 2016 var det godkjent årsberetning for forrige år med tilføyelse. Styremedlemmer har også vært i
kontakt ved uformelle møter i Kafé Asylet, Grønland, Oslo.
Aktiviteter
• I fjorten år har vi organisert regelmessige møter hver andre onsdag i måneden, kl. 18.00 på Kafe Asylet i 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 2016 fortsatt TNF med undervisning av tsjekkisk språk for barn og voksne. Fra januar til juni 2016 hadde vi 6 barn
på kurset Cestina hrou/“Tsjekkisk gjennom lek”, 8 barn på kurset Cestina ke zkouskam/“Tsjekkisk – forberedelse
til eksamen” og 6 voksne i 2 nivåer (litt viderekomme og viderekomme) deltok på språkkurs. Fra september til
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desember hadde vi 7 og 12 barn og 7 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
for noen av kurs.
Vi samarbeidet med den tsjekkiske barnehagen som er organisert av Petra Kania og Zuzana Kulisek.
I mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støtte tsjekkiske skiløpere som deltok i VM Skiskyting.
Kreative kurs for voksne som også inkluderer Eggmaling med voks (den 8. mars, 10 deltakere), tegnekurs – natur
(den 30. juni, 7 deltakere), tegnekurs – portrett (den 17. november og 1. desember, 6+4 deltakere),
arrangørkurs – adventkranser (den 24. november, 10 deltakere).
Den 14. mars arrangerte TNF sammen med Tsjekkias ambassade i Oslo et foredrag om Barnevernet med et ønske om
å presentere Barnevernets funksjon og hovedaktivitet til våre landsmenn. Etter foredraget var det tid til diskusjonen.
Den 14. april arrangerte TNF sammen med Tsjekkias ambassade i Oslo Filmvisning av det tsjekkiske filmeventyret
Tri bratri/ Tre brødre.
Fra april til juni arrangerte vi fokloregruppe for barn (5 deltakere).
Den 5. juni ble det holdt Barnedag på Holmenkollen i Oslo. 16 tsjekkiske og norske familier med total 28 barn
deltok for å fullfylle forskjellige oppgaver, koste seg med mat og hyggelig konversasjon.
Den 18. september arrangerte TNF drageflyvning for voksne og familier med barn i Bærum. Deltakere (nesten 30)
kunne selv lage drager på stedet.
Den 16. oktober arrangerte TNF sammen med den tsjekkiske barnehagen en tradisjonell underholdning for familier
med barn – Oslava sv. Václava/ St. Vaclav-feiring, på Majorstuen i Oslo. Det var en mulighet for små og store til å
bli kjent med tsjekkisk historie om den hellige Vaclav, samt mulighet til å lage ulike kunstneriske produkter (krone,
dyr, tsjekkisk flagg), lære litt om vinproduksjon, se på tsjekkisk barne-TV, spise og drikke og ha det hyggelig.
Den 23. november arrangerte TNF sammen med Tsjekkias ambassade i Oslo en harpekonsert med Barbora Plachá.
Den 3. desember arrangerte TNF en tradisjonell underholdning – St. Nikolaus-feiring på Ris i Oslo. 55 familier med
barn kom for å nyte en hyggelig førjulsatmosfære. Deltakere kunne se forestillinger av småbarn og skolebarn, lage
juledekorasjoner og vinne i lotto. Til sang og dans hadde vi en musikkgruppe på stedet som spilte mange fine juleog andre sanger både fra Tsjekkia og Slovakia. Det ble arrangert et lite julemarked. Mat og drikke var servert. Vi
takker til alle frivillige for hjelpen. Det krevde mye energi men vi gleder oss til at denne feiringen organiseres videre.
I 2015 fikk vi helt nye nettsider. I fjor tilføyde vi noen elementer som kan forbedre vår kommunikasjon og som
bedre viser våre aktiviteter. Det er f.eks en aktivitetskalender med kalendarium og detaljer for planlagte
arrangementer og bildegaleri knyttet til våre facebooksider.

Medlemsblad
I 2016 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsblad Forum: nr. 85, 86 og 87. Alle er velkomne til å sende inn sine bidrag.
Liba Janakova har sluttet som redaktør og Katerina Stemberova overtok ansvaret siden Forum #86; teknisk ansvarlig
er Petr Dreiseitl.
Samarbeid
Vi er i kontakt med den Tsjekkiske ambassaden i Oslo og takker herved for at de velvillig stiller ambassadelokalene
til disposisjon og samarbeider med TNF på noen arrangementer. I tillegg samarbeider vi med Den tsjekkiske
barnehagen og holder kontakt også med slovakere i Norge.
For styret i TNF: Katerina Stemberova, leder

Resultatregnskap TNF for 2016
Inntekter
Medlemskontingent
Bidrag/gave fra MZV
Aktiviteter – Undervisning av tsjekkisk språk, Barnedag,
St. Nikolaus-feiring, arrangementer for voksne
Annen inntekt
Sum inntekter

16 500,00
43 019,33
109 468,00
63,73
169 051,06

Kostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsblad Forum – 3 utgaver
Aktiviteter – Undervisning av tsjekkisk språk, Barnedag,
St. Nikolaus-feiring, arrangementer for voksne
Web
Sum kostnader
Resultat = overskudd

2 240,28
13 271,21
130 498,10
2 840,15
148 849,74
20 201,32

Balanse pr. 31.12.2016
Eiendeler
Saldo bank
Kasse
Fordringer
Sum

82308,18
21174,00
103482,18

Egenkapital og gjeld
83280,86 Egenkapital (=akumulert resultat fra forrige år)
20201,32 Årets resultat – overskudd
- Gjeld
103482,18

Kommentar: TNFs regnskap viser et totalt overskudd på kr. 20 201,-.
Vi har i 2016 mottatt en pengegave fra MZV på kr.
Fra 2015 har vi overført til 2016 pengegave på kr.
Pengegaven ble brukt til:
Undervisning av tsjekkisk språk – leie av lokaler
Undervisning av tsjekkisk språk – lærebøker
Undervisning av tsjekkisk språk – tradisjoner
Undervisning av tsjekkisk språk – lærer
Modernisering av websider
Barnedag
Kurs og arrangementer for voksne
St. Nikolaus-feiring

39 878,00
3 141,00
11 475,00
3 112,00
1 888,00
7 181,00
1 690,00
1 690,00
9 224,00
6 759,00

Balanse: Saldo i banken pr. 31.12.2016 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.
Barbora Nentwichova
28.01.2017
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vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří si rádi staví ze stavebnice LEGO.
Téma soutěže: „Pohádky”

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 15. května 2017
na email: soutez@cz-forum.no.
Vyhlášení vítězů proběhne během Dětského dne. Fotografie nejlepších výtvorů otiskneme v letním
vydání našeho časopisu.
Veselé tvoření!

Česko-norské fórum je krajanský spolek, který podporuje česko-norskou spolupráci, pořádá kulturně-vzdělávací akce pro
krajany, jejich rodiny, přátele a všechny, kteří se zajímají o Českou republiku.
www.cz-forum.no

          facebook.com/czforum

