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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

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

Září
6 St 17:00 nebo 18:00  | 
Promítání filmu
Film Jak básníci čekají na 
zázrak. Přesný čas bude 
upřesněn.
velvyslanectví Čr v Oslo, 
Fritzners gate 14, Oslo

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

28 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný 
kurz pro dospělé
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

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

12 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný 
kurz pro dospělé
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

15 Ne 14:00 | Oslava sv. 
Václava
Akce pro děti se zábavným 
programem na téma vinobraní,  
povídání o legendě sv.václava,  
podzimu a pouštěním českých  
animovaných pohádek.
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

26 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný 
kurz pro dospělé
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

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

16 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný 
kurz pro dospělé
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

19 Ne odpoledne | Divadelní 
představení pro celou rodinu
divadlo viola Praha: ententýky.  
Místo a čas konání upřesníme 
později. 

30 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný 
kurz pro dospělé
Téma: výroba adventního 
věnce.
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo

PrOSiNec
9 So 15:00 | Mikulášská 
zábava
Tradiční Mikulášská zábava  
s Mikulášem, Čertem a Andělem.
Sál ris Storstue, risbakken 1,  
Oslo

Kalendář akcí

O podrobnostech všech akcí vás budeme informovat. 
Navštivte také webové stránky TNF (www.cz-forum.no),  
kde máme 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! 

Snímek z představení ententýky. Foto: Archiv divadla viola
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Milí přátelé TNF,
vítejte u letního vydání našeho-vašeho časopisu. Letos 
máme v Oslu mnoho nových věcí či událostí. Na zastupi-
telském úřadu působí nový pan velvyslanec, se kterým 
si povídala Katka Štemberová. O jeho novém projektu 
sportovní diplomacie se dozvíte ve zvláštním příspěvku. 
výbor krajanského spolku se výrazně obměnil a také se 
vám představí. S novým výborem je tu i nový předseda, 
který tradičně bývá autorem úvodníku. Protože mi psaní 
nikdy moc nešlo, doufám, že i zde je prostor pro novinky 
a od příště bude úvodník psát někdo zdatnější. Na závěr 

ještě dodám, že se od podzimu můžete těšit na bohatou 
nabídku pravidelných kurzů i samostatných akcí ať už 
tradičních či nových,  jako například divadlo pro malé  
i velké v listopadu.
Přeji vám všem krásné léto plné zážitků, o kterých 
můžete psát do dalšího čísla našeho-vašeho časopisu. 
Protože ten bude takový, jaký si ho spolu uděláme. 
Příjemné čtení!

Barbora Nentwichová

Úvodník

dette er et tidskrift for TSJeKKiSK-NOrSK FOrUM, Org.nr.: 986 696 202, Konto nr.: 6241.06.04650, www.cz-forum.no
Ansvarlig for dette nummeret var Katerina Stemberova og Petr dreiseitl (teknisk)     
redaksjon: c/o Katerina Stemberova, rustadvegen 20, 2090 Hurdal, redakce@cz-forum.no
Foreningensadresse: TNF, c/o Barbora Nentwichova, Olav Aukrusts 14, 0785 Oslo
Medlemskontingent: individuell hovedmedlem kr. 300,-, familiemedlemskap kr. 450,-, senior kr. 200,-  
iSSN 0803-7213
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JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D. 
novým velvyslancem v Norsku 

Od začátku tohoto roku působí na zastupitelském 
úřadu v Oslo nový velvyslanec. Jmenuje se Jaroslav 
Knot a pochází z Uherského Hradiště. Kromě češtiny 
mluví pěti jazyky včetně norštiny a švédštiny. Než 
přišel do Norska, pracoval na několika různých 
postech na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze,  
v roce 2014 působil krátce jako zástupce velvyslance 
tady v Oslo a ještě před tím strávil několik let na 
Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Více vám 
prozradí sám v následujícím rozhovoru.  

Jaké pro Vás byly první čtyři měsíce na postu velvyslance  
České republiky v Norském království a v Islandské 
republice?
Pokud se bavíme o Norsku, pak musím říci, že velmi  
intenzivní. Když bych to vyjádřil v nadsázce, pracovat 
jsem začal okamžitě po dosednutí letadla na Gardermoen  
a ještě jsem se pořádně nezastavil. rád bych totiž  
v maximální míře realizoval program práce a činností 
pro mé nadcházející čtyřleté funkční období.  
Povězte mi o tom programu.
velmi rád. Když jedete do zahraničí v pozici vedoucího 
zastupitelského úřadu, musíte naformulovat koncepci 
resp. program práce pro dané teritorium. Tento se 
představuje nejdříve kolegiu ministra zahraničních věcí, 
které jej musí schválit, v opačném případě vám jej vrátí 
k přepracování. Jinými slovy řečeno, nemohu si úplně 
vymýšlet, co zde v Norsku resp. na islandu budu dělat,   Nahoře: velvyslanec Jaroslav Knot. Foto:  velvyslanectví Čr v Oslo
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aniž by o tom nebyl informován pan ministr, respektive 
vedení Ministerstva zahraničních věcí. 
Jak se vlastně člověk stane velvyslancem České republiky?  
Jak takové výběrové řízení nebo jmenování probíhá?
Pokud jde o nominaci na velvyslance, tato probíhá 
následujícím způsobem. Je vypsán řádný konkurz a vy se 
do něj můžete přihlásit. Hlasovací právo mají na Minis-
terstvu zahraničních věcí aktuálně čtyři osoby, z nichž 
nejvýznamnější je státní tajemník. vyberou z kandidátů 
jednoho, koho pak doporučí, podtrhuji v této souvislosti 
slovíčko doporučí, panu ministrovi. Pokud pan ministr 
navrženého kandidáta podepíše, tak o něm následně 
hlasuje vláda na svém zasedání. Jestliže s nominací 
vyjádří souhlas rovněž vláda Čr, putuje nominovaný 
kandidát ještě ke schválení prezidentu republiky, 
protože vzato pohledem mezinárodního práva, my 
nejsme velvyslanci České republiky, my jsme velvyslanci 
prezidenta republiky jakožto hlavy státu. Je to tedy prezi-
dent republiky, který svým podpisem zakončuje proces 
jmenování velvyslance. Poté už se rozeběhnou obvyklé 
procedury, to znamená diplomatický protokol Minis-
terstva zahraničních věcí České republiky zašle svému 
protějšku ve státě, kam má nominovaný velvyslanec 
vyjet, jeho jméno a životopisné údaje a čeká, zdali s ním 
přijímající stát vysloví souhlas, tzv. agrément. 
Co znamená slovo mimořádný v titulu „mimořádný  
a zplnomocněný velvyslanec“?
Tak teď jste mne opravdu zaskočila. Myslím ale, že je to 
reziduum staré titulatury zavedené po vestfálském míru 
v roce 1648 mající souvislost s tím, zdali mise, kterou 
vyslanec vedl, byla trvalá, dočasná, nebo pověřena  
k plnění speciálních úkolů. Odtud patrně plyne význam 
slova „mimořádný“, jenž, jak správně uvádíte, je oficiální 
součástí velvyslaneckého titulu.  
Na základě jakých kritérií se vybírá velvyslanec?
většinou se přihlíží k tomu, aby kandidát na velvysla-
necký post měl již nějakou zkušenost s řídící pozicí  
v rámci Ministerstva zahraničních věcí. Pokud rozumí 
teritoriu, do něhož by rád vyjel, a dokonce zná i jeho 
jazyk, je to přirozeně plus. Nezanedbatelnou roli hraje 
kritérium zásluhovosti. To znamená, že se výběrová 
komise zabývá i tím, zda si kandidát, jež se uchází  
o velvyslanecký post, zaslouží být na tento post nomi-
nován proto, že vykonal pro ministerstvo opravdu něco, 
co stojí za řeč.   
Kdy Vás poprvé napadlo, že byste se chtěl stát 
velvyslancem České republiky? Jaká byla Vaše cesta 
k uskutečnění této myšlenky?
Stát se velvyslancem České republiky je sen každého 

diplomata, který poprvé chytne za kliku v Černínském 
paláci. A pokud vám řekne, že ne, potom – jemně  
formulováno – nehovoří tak úplně pravdu. Pro mne 
bylo velkým přáním sloužit ve Skandinávii. A když jsem 
se následně dozvěděl, že moje nominace na velvyslance 
v Norsku byla úspěšná, měl jsem obrovskou radost  
a to hned dvakrát. velvyslanectví České republiky z Oslo 
operuje kromě Norska i island, což jsou dva státy, které 
opravdu miluji.   
Proč Norsko a ne třeba Švédsko, kde jste studoval 
v rámci svého postgraduálního studia mezinárodní 
právo?
v době, kdy jsem se o pozici velvyslance ve Švédsku chtěl 
ucházet, byla tato již asi zhruba rok obsazena. Každý diplo-
mat má totiž zpravidla své funkční období vymezeno 
čtyřmi lety. Musíme se proto rozhlížet primárně tam, kde 
je volno a až sekundárně tam, kam bychom chtěli. 
V roce 2005 jste obdržel od Švédského institutu 
výroční cenu za propagaci Švédska v zahraničí. Jakým  
způsobem jste Švédsko propagoval?
Katko, vy jste skvěle informovaná (smích). Švédsko-
české relaci se věnuji více než 18 let. Ocenění Švédského 
institutu, o němž hovoříte, bylo za projekt, který se jme-
noval „Ombudsman v České republice a ve Švédsku“. 
Ještě s mými kolegy ze studií švédštiny jsme vypracovali 
studentský projekt, v rámci něhož jsme srovnávali  
historii ombudsmana ve Švédsku, jenž v době realizace  
projektu oslavoval 200 let od svého založení, zatímco 
u nás se Úřad veřejného ochránce práv, jak se oficiálně 
v Čr ombudsman jmenuje, teprve zřizoval. A mělo to 
celkem velký ohlas a medializaci. Hodně nám tehdy 
fandil první český ombudsman pan JUdr. Otakar Motejl, 
jehož jsem si velmi vážil jako právníka i jako člověka. 
Jste také autorem řady článků popularizujících Skandi-
návii. O čem píšete, jaká témata Vás zajímají? V jakých 
médiích se mohou čtenáři s Vašimi články setkat?
Pokud bych měl sám sobě udělat reklamu, dovolil 
bych si odkázat případné zájemce na webový portál 
www.severskelisty.cz. vždycky jsem se snažil věnovat 
Skandinávii hlavně z pohledu právníka. Například když 
Švédové během třicetileté války okupovali v její poslední  
fázi Hradčany s Pražským hradem, odkud odvezli slavnou  
kunstkammer, uměleckou komoru rudolfa ii., položil jsem 
si otázku, zda byl tento akt sprostou loupeží a drancová-
ním nebo naopak tehdy legální válečnou kořistí. 
Velmi citlivé téma. I pro Švédy.
Pro Švédy ani tak ne, ale když se díváte na tento čin 
očima našince, tak vám Češi řeknou: „Švédové nám 
ukradli všechny cennosti z Hradu, které císař rudolf ii. 
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po celý život nasbíral“. Takže jak vlastně provést právní 
kvalifikaci téměř 400 let staré události? Pro každého 
právníka, chce-li se dobrat řešení problému, musí  
v daném ohledu vždy platit zásada, že skutky posuzuje 
právem v té době platným. Tehdy platné právní obyčeje 
a zvyky sepsal současník třicetileté války, vynikající 
nizozemský právník a myslitel Hugo Grotius, nazývaný 
též otec mezinárodního práva, do stěžejního právního 
opusu de iure belli ac pacis libri tres (Tři knihy o právu 
válečném a mírovém). Zde se v rámci kapitol o právu 
válečném připouští legalita tzv. práva kořistního, tj. 
švédská armáda jednala v souladu s tehdy platným 
právem a její zisky z Pražského hradu tedy nemohou být 
označeny jako loupež, krádež či jiný akt protiprávního 
jednání. ve zmiňovaných Severských listech jsem o tom 
napsal populárně-naučné pojednání s názvem „Ještě 
jednou k nárokům na Ďáblovu bibli“. 
Kdy a čím Vás Skandinávie chytla za srdce?
Jsem vášnivý fanoušek skupiny ABBA. Skrze ni jsem se 
dostal blíže ke Švédsku a potom k celé Skandinávii. Čili 
vlastně bych měl všem čtyřem interpretům z této legen-
dární skupiny poděkovat, protože ten zápal, který jejich 
hudba ve mně zažehla, mne vynesl až na velvyslanecký 
post, byť se to někomu může zdát neuvěřitelné. 
Čím jste chtěl být, když jste byl malý, pokud se mohu 
zeptat?
Mým vroucím klukovským přáním bylo býti kominíkem  
a popelářem. Na základní škole jsem se chtěl stát archeologem 
a posléze lékařem. No a nakonec jsem vystudoval práva. 
Zpátky k velvyslanectví… Představil byste nám Váš 
tým na zastupitelském úřadu v Oslo?
Zcela určitě. Je nás zde dohromady šest. Mým zástupcem 
je pan Smyček, který se věnuje primárně ekonomické 
agendě. Pro vás asi nejzajímavější osobou z celého úřadu 
bude paní konzulka Jáčová, která má vedle konzulárního 
úseku na starosti kulturní a krajanskou agendu. Provoz 
ambasády je v rukou pana veselého a funkci technika 
plní pan Půlpán. Mou asistentkou je Lenka Trkalová. 
A musím říct, že s celým týmem jsem velmi spokojen, 
protože jsou to opravdoví profesionálové.
Jaké jsou Vaše dlouhodobé cíle v příštích čtyřech 
letech? Obchodní, kulturní, politické?
vyjdu z toho, co jsem už řekl. To znamená, že bych se 
chtěl držet koncepce, již jsem přednesl a představil 
kolegiu ministra zahraničních věcí. Jde-li o priority, které 
v tomto ohledu mám, pak jsou to obchodní a sportovní 
diplomacie. Obchodní diplomacie, to je pro mne něco 
jako „æresak“, otázka cti, neboť než jsem byl přijat na 
Ministerstvo zahraničních věcí, pracoval jsem jako 

člen Švédské obchodní rady a posléze Skandinávské 
obchodní komory v Praze. Moje činnost spočívala v tom, 
že firmám ze Skandinávie, včetně například norského 
Telenoru, jsem pomáhal etablovat se na českém trhu. 
Teď chci dělat to samé, ale v opačném gardu pro český 
export. A proč sportovní diplomacie? celý život jsem 
sportoval a myslím si, že sportovní diplomacie je jedním 
z moderních a progresivních nástrojů veřejné diploma-
cie. Pokud víte, jak na to, zasáhnete obrovskou sféru 
adresátů, ke kterým chcete hovořit. A musím se pochlubit,  
není to tak dávno, asi tak tři týdny zpátky, jsme tu reali-
zovali velmi úspěšný projekt sportovní diplomacie, který 
se nazýval „Česká republika – ráj florbalu“. Mám reakce 
jak z norské tak z české strany, zejména Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, že by měli obří zájem 
v něčem takovém dále pokračovat. Takže budu určitě 
propagovat Českou republiku i tímto netradičním, ale 
velmi účinným způsobem, například přes florbal nebo 
Jizerskou padesátku, protože Češi i Norové jsou sportu-
milovné národy.   
Jaké jsou Vaše hlavní plány na letošní rok?
Pokud jde o plnění hlavních plánů na letošní rok, jsem 
zatím s jejich dosavadní realizací velmi spokojen. Projekt 
sportovní diplomacie dopadl na jedničku s hvězdičkou 
a mohu si jej „odfajfkovat“ jako splněný. Po zbytek roku 
se chci intenzivněji věnovat obchodní diplomacii, to zna-
mená najít možnosti pro české dodavatele a exportéry, 
jakým způsobem se na zdejším náročném trhu etablovat. 
Mám některé plány, ale z hlediska obchodního tajemství  
o nich zatím nemohu hovořit, byť se to velmi dobře 
rozbíhá. Abychom však neopomněli ani kulturní sféru, 
rád bych anoncoval, že v září připravuji přednáškový 
večer se známým norským spisovatelem Thorvaldem 
Steenem, který by měl proslovit přednášku na velmi 
pracovně nazvané téma „vliv Byzance na evropu“. Pro 
mne je to zajímavé z toho důvodu, že se Thorvald bude 
věnovat také éře velké Moravy, neboť politická podpora 
existence velkomoravské říše přišla právě z Byzance.  
v závěru roku bych chtěl zde na ambasádě poprvé nechat 
pro krajany odsloužit předvánoční ekumenickou mši. 
Komu bude určena ta přednáška?
Primárně je určena pro zdejší norsky hovořící diplomaty 
a intelektuály. Budou-li však příznivé ohlasy, nevylučuji, 
že bych se Thorvalda snažil získat k jejímu zopakování 
pro norsky hovořící krajanské auditorium. 
Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Styk s lidmi, velká flexibilita, a dále i to, že po určité době 
změním místo působení, to jest nikde nezůstávám příliš 
dlouhou dobu. Špičkoví personalisté radí každé čtyři roky 
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střídat pozici, což je i doba odpovídající standardnímu  
vyslání diplomata. A taky jde o práci, kde můžu zužitko-
vat všechny své znalosti, to znamená jak z práva, jazyků, 
tak i z mezinárodní politiky.  
Jak vnímáte Norsko a život tady?
Když dovolíte, nechám v sobě zase probudit právníka. 
První kniha, kterou jsem v norštině četl, byla Ústava  
Norského království z roku 1814. vždycky se totiž 
snažím zemi působení vnímat primárně právním 
prizmatem, což prosím berte jako mou profesionální 
deformaci. Norsko považuji za vysoce vyspělý právní 
stát, což z úst právníka je asi ta největší poklona, kterou 
člověk může státu působení vyseknout. Zkrátka a dobře 
– já mám Norsko rád (smích).
Jak trávíte volný čas?
Pokud mi nějaký volný čas vůbec zbývá, snažím 
se zdokonalovat se v norském jazyce, to znamená 
především četbou norských knih. i když vlastně teď čtu 
knížku ve švédštině. Jde o biografii slavného švédského 
šlechtice Axela Oxenstierny, který zastával post kancléře 
na dvoře krále Gustava ii. Adolfa a jeho dcery královny 
Kristýny. Osobně jej považuji za největšího Švéda, 
neboť právě on dal základy modernímu švédskému 
státu. Samozřejmě taky rád chodím ven a toužím po tom 

více sportovat. Shodou okolností zrovna včera jsem se 
domluvil, že budu od podzimu hrát florbal za zdejší klub 
Bygdø Monolitten, a moc se na to těším. 
Jste také odborným asistentem na Katedře germa-
nistiky, nordistiky a nederlandistiky na Masarykově 
univerzitě v Brně. Jaká je náplň Vaší práce?
Působím jako lektor pro obor Skandinávská studia. věnuji 
se přednášení na téma skandinávských reálií a běžného 
života, což znamená, že studenty seznamuji s tím, jaké 
aspekty má život ve Skandinávii. Začínám popisem 
fungování ústavních systémů skandinávských států, takže 
studentům vysvětluji, bavíme-li se například o Norsku, 
základní principy ústavy z roku 1814 plus systém 
politických stran a jejich fungování. Po absolvování 
přednášek by měl student mít minimálně elementární 
představu o tom, jakým způsobem skandinávská 
společnost žije a jak je řízena. 
Jak dokážete skloubit všechny Vaše činnosti, pracovní 
i volnočasové, dohromady?
Jde to ztuha, ale snažím se. 
Již na začátku svého působení v Oslo jste zmínil, že 
krajané mají na velvyslanectví vždy otevřené dveře. 
Co tím přesně myslíte?
To je pravda, a za tím si stojím. Znamená to, že velvys-
lanectví je otevřeno pro spolupráci na kterýchkoliv 
projektech, které budou krajané chtít realizovat, ať už  
s Česko-norským fórem nebo i mimo tuto organizaci. Já 
bych skutečně rád víc vtáhl ambasádu do krajanského 
života a nemyslím tím jen, že budeme nabízet prostory 
pro zasedání TNF. dělat víc a nově pro krajany – to je 
mým cílem. Jako první vlaštovku bych chtěl uvést již 
zmiňovanou vánoční ekumenickou mši. 
Kromě ekumenické mše, která je plánovaná  
na 14. prosince, které další akce velvyslanectví v druhé 
polovině roku byste rád zmínil krajanům již teď?
Proběhne sympozium k odkazu paní Milady Blekastad, 
jež byla za svého života „vlajkovou loďí“ pro propagaci 
české kultury zde v Norsku. v dané souvislosti je fajn, že 
jednou z hlavních hybatelek této akce je moje kolegyně 
a kamarádka z Masarykovy univerzity Mgr. daniela 
Mrázová. rád bych také pozval krajany k parlamentním 
volbám, které se uskuteční (alespoň doufám) v termínu 
20. a 21. října. Nu a zkraje příštího roku nás čekají volby 
prezidentské, takže aktivního politického vyžití pro kra-
jany bude na ambasádě také dost.  
Děkuji za rozhovor.
děkuji, bylo mi potěšením. 

Kateřina Štemberová

velvyslanec Knot je zapáleným florbalistou. 
Foto: Frank Nordseth, Norges Bandyforbund
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Barbora Plachá: „Bachem vše 
začíná.”

Jednou z podstatných výhod života v zahraničí  
v je možnost setkání se zajímavými krajany. Jedním  
z nich je Barbora Plachá. Barbora se od malička 
věnovala rozvoji všech svých uměleckých talentů 
jako je zpěv či herectví. Od dvanácti let se však 
začala naplno věnovat hře na harfu. 

Brzy po absolvování Pražské konzervatoře se vydala 
studovat do světa. Absolvovala  royal conservatory 
of Brussels a studovala u prof. isabelle Perrin v Paříži. 
Během svého studijního pobytu v Bruselu působila také 
jako harfistka pro českou ambasádu, České centrum  
a evropskou Unii v Bruselu. Unikátní příležitost přišla  
v roce 2009, kdy měla možnost zastupovat Českou  
republiku na koncertě pořádaném pro královskou rodinu  
krále Alberta ii. v současné době je Barbora studentkou 
magisterského studia na Norges Musikkhøgskole v Oslo. 
Nesmírně si vážíme toho, že nás Barbora kontaktovala 
s přáním uspořádat koncert pro naše krajany. Koncert 
se uskutečnil v prostorách velvyslanectví České repub-
liky v Oslo u příležitosti oslav 17. listopadu. Barbora 
nám nabídla průřez světovým harfovým repertoárem. 
A jak sama zmínila, za počátek vážné hudby, jak ji dnes 
chápeme, se považuje dílo Johanna Sebastiana Bacha,  
a proto je vhodné začít koncert právě tímto autorem. 
Jako milý přídavek zazněla symfonická báseň Bedřicha 

Barbora Plachá. Foto: Archiv B. P.
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Smetany vyšehrad. Po koncertě jsme využili příležitosti  
a položili jsme Barboře pár otázek. 

Když se řekne harfa, našinec si představí úvodní  
akordy ze Smetanovy symfonické básně Vyšehrad. Jak 
známá je tato skladba mezi harfeníky v zahraničí?
Známé je především téma vyšehradu, které se objevuje 
ve vltavě v podání celého orchestru. Ale samozřejmě ji 
harfeníci znají a mají ji rádi.
V symfonickém orchestru je velké zastoupení hráčů 
smyčcové sekce, ale jen jedna harfa. Kolik vás bylo 
na konzervatoři?
Mnoho let jsem na konzervatoři úplně sama, ale teď se 
to neuvěřitelně změnilo, a je tam sedm osm studentů.  
A bude ještě lépe. Momentálně je totiž v Česku velký trend  
hrát na harfu a větší základní umělecké školy v Praze 
mají své harfové třídy. Harfa se učí i v Liberci, Olomouci 
nebo v Plzni.
A čím to je, že je tak velký zájem o harfu?
Jednak je harfa jako nástroj na našem trhu dostupná.  
dříve se v Česku nedala koupit a hráči ji museli shánět 

buď v Německu nebo ve Francii. A děti neměly přístup  
k menším harfám vůbec. Já dnes distribuuji harfy do České  
republiky a tak je možné koupit dětem malé harfy 
úměrné jejich věku a postupně je měnit za větší, 
podobně jako housle. A potom se to lidem a dětem 
líbí. Když hrajeme v nákupní galerii Harfa v Praze živé 
koncerty nebo když na ni hraju úpravy Krylových písní, 
tak ji lidé mají možnost vidět a slyšet naživo a tím se 
dostává do povědomí. Ne každý má rád vážnou hudbu, 
ale když hrajeme např. písně z pohádek Walta disneye či 
filmovou hudbu, zasáhneme širší publikum, ze kterého 
pak mohou vzejít noví hráči.
Jaká je současná autorská tvorba pro harfu?
Já jsem teď součástí projektu  +47, stejně jako norská  
telefonní předvolba, kde je pět skladatelů, kteří píší  
skladby pro různé nástroje i pro harfu. Je to ale hodně  
abstraktní hudba, které ani moc nerozumím. Ale například  
Mozart se svou hudbou přišel svým současníkům také 
příliš moderní, takže třeba za padesát let se na to, co se 
skládá teď, budeme dívat jinak. Zatím na to moje ucho 
zvyklé není, ale je to dobrá zkušenost se tohoto projektu 
zúčastnit.
V Norsku je hodně propagována rovnost pohlaví, 
když si ale představíme hráče na harfu, je jím větši-
nou žena. Je to tak nebo se i v tomto směru něco 
změnilo?
Ne, je to tak. Odhadem asi 95% hráčů na harfu jsou 
ženy. v Norsku je jeden harfeník, další je z Holandska, 
ve Francii je jich pár. Je jich málo, ale jsou výborní. Hrají 
úplně jinak než ženy. 
Jaké jsou vaše plány do budoucna, co je váš sen?
chtěla bych tady v Norsku studovat dál harfu, hrát tady 
a založit tady, stejně jako v České republice, harfový  
ateliér a školu na harfu, protože to tu ještě není. cesta 
je to ovšem složitá, protože živit se harfou není jedno-
duché. Je to ale krásné, protože, když lidé umí hrát na harfu  
a baví je to, je to něco, co jim zůstane na celý život.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám splnění Vašich 
plánů.

Petra a Jindřich

Barbora Plachá. Foto: Archiv B. P.

Pokud vás harfa zaujala, Barbora Plachá nabízí 
výuku hry na háčkovou harfu pro děti a dospělé  
i zde v Oslo.
Kontakt: barbora.placha@arpeggio.cz
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Vzpomínka na prázdninový pobyt 
v Solgløtt Storsand i Hurum v létě 
1982

Jako dítě československých immigrantů v Rakousku 
jsem se zúčastnil v období od 18. 7. do 9. 8. 1982  
prázdninového pobytu v Solgløtt,  který pořádala 
paní Anna Kvapilová. Organizátorem rakouské 
strany byl pan Josef  Koutný z AFCR. Skupina dětí  
z Rakouska měla dvě skupiny. První jela organizo-
vaně o den dříve, ve druhé skupině jsem byl já, 
tehdy ve věku 14 let, a dva mladší chlapci, 7 a 11 let. 
Odjíždělo se v obou případech vlakem z  Mnichova. 
Moje vzpomínky mají  po 34 letech dosti trhlin,  
a tak jsem se na něco zeptal moji matky, se kterou 
celou cestu a pobyt pan Koutný domluvil. Také díky 
jejímu záznamu v deníčku vím přesně, kdy jsem se 
pobytu zúčastnil. Podle jejího vyjádření jsem napsal 
2 dopisy a moc se mi tam líbilo, což také potvrzuji. 
Ale popořádku...

v sobotu 17. 7. 1982 mě rodiče odvezli z vídně na hlavní 
nádraží do Mnichova. cestou jsme na dálniční stanici 
Sankt Pölten převzali od rodičů dva chlapce. v Mnichově 
u vlaku na nás čekal pan Koutný s panem Pecinou.  
dostali jsme od nich na cestu občerstvení, průvodčí byl  
o nás informován a vlak vyjel. Bylo pozdní odpoledne. 
Od této chvíle jsem se staral o mladšího chlapce, nosil 
mu kufr a podobně. Jeli jsme přes noc. v Hamburgu jsme  
přestoupili na jiný vlak směr dánsko, Švédsko a do Osla. 
Tam se o nás už nikdo nepostaral, nikdo nás nečekal, byli 
jsme odkázáni na sebe. Na nádraží v Oslu v odpoledních 
hodinách nás srdečně přivítala paní Anna Kvapilová, 
předala nám občerstvení a odvezla nás do prázdninového  
střediska Solgløtt Storsand i Hurum, asi půl hodiny jízdy 
autem od Osla. Byla neděle 18. 7. 1982.

Stanislav Jakubec u památníku Anny Kvapilové. Foto: Archiv S. J.
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Letní prázdninový tábor byl paní Annou Kvapilovou  
organizován pro děti s českými kořeny žijícími v zahraničí. 
Jestli se ho účastnili i děti se slovenskými kořeny mi není 
známo, protože jsme se všichni domluvili česky. Také 
nevím, z jakých států děti přijely, vím ale, že tam bylo 
několik dětí z Německa a zvlášť mě zaujala jedna dívka 
z denveru/colorado, protože tenkrát v Československu 
znamenaly USA něco zvláštního. Myslím si ale, že dětí  
z USA tam bylo více.

celý prázdninový areál se rozkládal na východním svahu 
směrem k mořskému zálivu. Jednalo se o dvě budovy za-
sazené ve svahu nad sebou. Naše ubytovna byla v horní 
budově – přízemní a dlouhé. My tři z rakouska jsme 
spali v jednom pokoji. Před spodní budovou stál stožár, 
u kterého každé ráno a večer probíhaly nástupy celého 
tábora, kde se při slavnostním ceremoniálu za zpěvu 
československé hymny vytahovala československá  
vlajka a při večerním nástupu zase stahovala. Před 
vchodem do horní budovy stál stůl na stolní tenis, 
který jsme ve volném čase rádi využívali. ve svahu nad 
horní přízemní budovou bylo tenisové hřistě. v areálu 
bylo také místo pro skok do dálky. Na přesný program 
běhu tábora si již nepamatuji, podnikli jsme autokarem 
několik výletů do okolí i do Osla, o čemž se zmíním  

později. Kromě sportovních soutěží jsme chodili po blíz-
kém i vzdálenějším okolí, měli jsme ale i dost času na své 
osobní aktivity, jako například pravidelné psaní dopisů 
domů. Paní kuchařky vařily česká jídla, všem chutnalo, 
nikomu se nestýskalo. Ještě dnes  mám ručně psaný 
diplom za účast, osobně podepsaný paní Annou Kvapi-
lovou, ovšem značně vybledlý a těžko čitelný.

Podnikli jsme dva výlety  autokarem do Osla. Při jednom 
z výletů  byla celá skupina českých dětí spolu s paní 
Annou Kvapilovou přijata na radnici v Oslo tehdejším 
starostou panem Albertem Nordengenem. vzpomínám 
si, že starosta k nám přednesl krátký proslov v norské 
řeči, kterou paní Kvapilová pro nás tlumočila do češtiny. 
Tento slavnostní okamžik na radnici byl zachycen  
fotoreportérem, a v následujících dnech o nás vyšel 
článek spolu s  fotografií v norském denním tisku – 
velkoformátové noviny. Každý z nás dostal potom jedno 
vydání na památku s sebou domů. i já jsem je dostal, 
bylo by ale těžké po tak dlouhé době jej na půdě najít.  
Po této návstěvě jsme navštívili kino v Oslu a shlédli 
nějaký film v norském jazyce. Nemám ponětí, o čem to  
bylo, jelikož nikdo z nás ničemu nerozuměl. ve vzpomínce  
mám i další výlet do Osla, kde jsme navštívili mimo  
jiné přístav, prohlédli si staré historické lodě a prošli 

Areál střediska dnes. Foto: Archiv S.J.
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centrum města. další z výletů byl ke skokanskému 
můstku Holmenkollen a jeho okolí. v paměti mi zůstal 
krásný pohled na Oslo a dřevěný kostelík.

v srpnu letošního roku jsem místo mého dávného 
prázdninového pobytu po 34 letech opět navštívil.  
Na mé cestě Norskem od Lofot přes Trondheim, Bergen  
a Stavanger jsem měl v plánu toto místo navštívit, 
bohužel jsem už nevěděl, jak se přesně jmenuje. i když 
jsem přibližně věděl,  kde leží, sám bych ho pod časovým 
tlakem bez cizí pomoci nenašel. Kontaktoval jsem proto 
moji matku v rakousku, která dále pátrala, až se dopá-
trala ke zdárnému konci. Bývalý prázdninový letní tábor 
jsem okamžitě poznal, celý areál jsem prošel, vcelku nic 
se nezměnilo, nynější obyvatelé hovořili polsky.  
Na místě, kde stával stožár s československou vlajkou, 
nyní stojí památník věnovaný paní Anně Kvapilové.

Při této příležitosti bychom já i moje matka chtěli 
poděkovat paní Libě Janákové z Česko-norského fóra 
a zástupci velvyslance Čr v Norsku panu Mgr. Josefu 
Smyčkovi za cenné informace, díky nímž jsem mohl 
Solgløtt Storsand i Hurum navštívit.

Stanislav Jakubec

vytahování vlajky. Foto: Archiv S.J.

Ubytovna tenkrát. Foto: Archiv S.J. Ubytovna po rekonstrukci. Foto: Archiv S.J.

Památník paní Anny Kvapilové. Foto: Archiv S.J.
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Stiftelsen Solgløtt informuje

V radě nadace Sølgløtt pracovalo posledních mnoho 
let několik klíčových osob, které znovuoživily její 
činnost a nastavily dobře fungující rutiny pro správu 
a posuzování žádostí a grantů. Během loňského  
a letošní roku také rada našla své nové členy, kteří 
převzali velmi dobře rozběhnutou štafetu vedení 
Stiftelsen Solgløtt.

Za dlouholetou práci chceme velmi poděkovat bývalé 
předsedkyni paní evě r. Karal a panu Babčickému, kteří 
letos skončili ve vedení Nadace Solgløtt. díky také patří 
Aleně Bartoňové a vladimíru Kušnierovi, kteří v nadaci 
působili do loňského roku.
Současná správní rada nadace má následující členy: Petr 
dreiseitl (styreleder), Geir Brustad, erika Gemelová, Juraj 
Balák, edita daulová a Zita Požárová.
Z letošních námi podpořených projektů bychom rádi 
upozornili na „den usynlige broen. Milada Blekastad 
1917-2003“. Tuto putovní výstavu je možno shlédnou  
v Aulestadu a na podzim na velvyslanectví Čr v Oslo.
rádi přivítáme nové návrhy na projekty, které odpovída-
jí stanovám a zaměření nadace.
více informací naleznete na naší webové stránce:  
www.stiftelsensolglott.no.
S přáním pěkného léta zdraví vedení Nadace Solgløtt.

Petr dreiseitl

1917	 V Praze,	v rodině	Topičových,	přichází	1.	července	na	svět	dcera	Milada.

1928	 Do	roku	1933	navštěvuje	Vyšší	dívčí	školu	v Praze,	studia	nedokončí.

1933	 Na	pozvání	Gunnvor	Krokannové,	manželky	norského	spisovatele	Ingeho 
Krokanna,	podniká	první	cestu	do	Norska.	

nEVIDITELnÝ MOST
MILaDa BLEKaSTaDOVÁ
1917—2003

Skandinávský	dům Český	rozhlas	Vltava Knihovna	Václava	Havla	

PODPORU POSKYTLI

AV	ČR	Strategie	AV21	(výzkumný 
program	Formy	a funkce	komunikace)

Nadace 
Solgløtt

Ministerstvo	kultury 
České	republiky

Centrum	pro	podporu	
norské	literatury 
v	zahraničí

Partneři

Výstavu	Neviditelný most. 
Milada Blekastadová 1917–2003 
připravilo	nakladatelství	Elg,	z.	s. 
ve	spolupráci	s Filosofickým 
ústavem	AV	ČR,	v.	v.	i.

Záštitu nad Projektem PřevZali

autoři výstavy 
Karolína	Stehlíková,	Vladimír	Urbánek,	Eva	Spira	(texty), 
Hana	Kendíková,	Katrine	Lundgren	(překlad),	Jan	Rune 
Tislevoll	(korektura	norského	textu),	Kateřina	Krištůfková 
(redakce),	Daniela	Mrázová	(technická	redakce),	Milan	Kriš- 
tůfek	(grafický	návrh	a sazba),	GRD	servis	(realizace)

J. E. Jaroslav Knot 
velvyslanec	ČR	v Norsku

J. E. Siri Ellen Sletnerová 
velvyslankyně	Norského	království	v ČR

prof. rndr. eva Zažímalová, Csc. 
předsedkyně	Akademie	věd	ČR

1934	 Vdává	se	v Praze	za	norského	malíře	Hallvarda	Blekastada.	

1936	 V nakladatelství	F.	Topič	vychází	její	první	překlad	z	norštiny	do	češtiny,	Vichr z hor 
od	Ingeho	Krokanna.

1936–1951	 Narození	sedmi	dětí:	Ivar	Bygg	(1936),	Tor	Arin	(1939),	Grimalde	Jan	(1942),	
Hallvard	Hogne	(1945),	Ragnhild	Unn	(1947),	Vidar	Bendik	Christopher	(1949),	
Live	Maria	(1951).

1936	 Po	prodeji	Topičova	nakladatelství	pokračuje	její	matka	v tradici	nakladatel- 
ského	podnikání	pod	hlavičkou	nové	firmy	Topičova	edice.

1939	 Vychází	její	první	překlad	z češtiny	do	norštiny,	kniha	českých	pohádek	 
Tsjekkiske eventyr.

1955	 V jejím	překladu	vychází	Komenského	Labyrint světa a ráj srdce.	Milada 
Blekastadová	získává	stipendium	na	výzkum	Komenského	života	a	díla.	

1957	 Od	roku	1957	do	roku	1987	vyučuje	na	univerzitě	v Oslu	dějiny	české	literatury.	
Přednášky	postupně	vycházejí	knižně	ve	dvou	svazcích.

1967	 Účastní	se	mezinárodní	komeniologické	konference	v Olomouci,	upevňuje 
spolupráci	s českými	komeniology.

1968	 V jejím	překladu	vychází	v norštině	román	Ludvíka	Vaculíka Sekyra,	za	nějž 
je	jí	o rok	později	udělena	cena	Svazu	norských	překladatelů.

1969	 Univerzita	v	Oslu	jí	uděluje	titul	doktorky	filozofie.	Oponenty	její	disertace	jsou 
filozof	Jan	Patočka	a	norský	slavista	Erik	Krag.	Práce	pak	vychází	v	témže	roce 
pod	názvem	Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal 
des Jan Amos Komenský	a	stává	se	základním	dílem	komeniologického	bádání.

1970	 Stává	se	státní	stipendistkou.

1975	 V jejím	překladu	vychází	v norštině	román	Milana	Kundery	Život je jinde.

1976	 Vydává	průkopnickou	edici	Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freun-
de 1641–1661.

1983	 Publikuje	knihu	Hallvard Blekastad. Záblesky ze života umělce.

1987	 V jejím	překladu	vycházejí	v norštině	Havlovy	Dopisy Olze.

1988	 V Praze	je	jí	udělena	Cena	edice	Petlice	za	překlady	samizdatových	autorů.

1992	 Spoluiniciuje	komeniologickou	konferenci	v Uppsale,	je	jí	udělena	Pamětní 
medaile	ke	100.	výročí	založení	České	akademie	věd	a umění.

1997	 Prezident	Václav	Havel	ji	za	celoživotní	práci	vyznamenává	medailí	Za	zásluhy.

1998	 Zakládá	v Praze	Nadační	fond	Františka	Topiče.	

2003	 Umírá	v Oslu	dne	25.	října.
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Beata Hlavenková. Foto: velvyslanectví Čr v Oslo

Velvyslanectví rozezněly hudební 
jiskry v rámci projektu Scintilla

Ve středu 22. března 2017 se na Velvyslanectví České 
republiky v Oslo uskutečnil koncert české skladatelky  
a pianistky Beaty Hlavenkové ve spolupráci s norským  
hudebníkem Andersem Aarumem. Akce se setkala  
s mimořádným úspěchem.

Hodinový koncert, na nějž se dostavil rekordní počet 
návštěvníků, byl uskutečněn v rámci projektu Scintilla 
(Jiskra), prostřednictvím kterého Beata Hlavenková 
představuje svou tvorbu v České republice a v Norsku. 
Hlavenková a Aarum zahráli devítidílnou suitu ze stejno-
jmenného alba (vyšlo v roce 2015, nominované na cenu 
Anděl v kategorii Jazz a blues). Po nadšeném aplausu 
obecenstva, žádajícího přídavek, doplnila Hlavenková  
večer přednesem tří skladeb ze svého dřívějšího sólového  
alba Theodoros (2013), za něž získala cenu Anděl v kate-
gorii Jazz a blues.

Autorka se pohybuje v oblastech jazzu, klasické hudby,  
zpěvu, hudebního minimalismu a dalších; těmito 
prostředky a také za přispění mnoha českých i zahra-
ničních hostů, jejichž nahrávky do živé hudby vstupují  
z playbacku, otevírá publiku unikátní vhled do toho, co ji 
samotnou - ale pravděpodobně i mnohé z nás - v životě 
inspiruje a motivuje a co jí přináší radost nebo útěchu. 
Každá z devíti skladeb alba Scintilla má svůj charakteri-
stický název, neboť - jak autorka při uvádění koncertu 
sama podotkla - jsou pro ni mimo jiné důležité i příběhy 
stojící za hudbou.
Projekt Scintilla je financován z eHP a Norských fondů.

velvyslanectví Čr v Oslo
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Úspěch pilotního projektu  
sportovní diplomacie v Norsku 
„Česká republika – ráj florbalu“

Ve dnech 7.–9. dubna 2017 se uskutečnil pilotní pro-
jekt sportovní diplomacie v Norsku s názvem „Česká 
republika – ráj florbalu“. Smyslem projektu bylo 
na pozadí přátelských zápasů starších žáků Tatranu 
Střešovice s norskými protějšky představit Českou 
republiku jako atraktivní destinaci pro sportovní 
aktivity a připomenout konání Mistrovství světa ve 
florbalu, které se uskuteční v prosinci příštího roku 
v Praze.

Sportovní atraktivita projektu byla podtržena účastí 
Tatranu Střešovice jakožto 16-ti násobného mistra 
republiky ve florbalu a institucionálním zabezpečením 
ze strany Norského svazu (Norges bandyforbund), který 
zajistil konání přátelského zápasu mezi Tatranem a výbě- 
rem Norska v rámci nejprestižnějšího florbalového  
podniku v Norsku – Superfinále norské florbalové ligy.
v průběhu projektu byly ve spolupráci s czechTourism, 
Hl. městem Prahou a Tatranem Střešovice propagovány 
akce pořádané v Praze (zejména světové proslulé flor-
balové turnaje jako např. czech Open, Prague Games, 
Prague Masters, Prague Wheel Open, a samozřejmě MS 
ve florbalu 2018, dále Prague international Maraton), 
ale i mimo ni – např. Jizerská 50. Tatran Střešovice v 
rámci projektu také odprezentoval kampaň pro potírání 
negativních vztahů mezi dětmi a mládeží s názvem „Ne 
šikaně!“.
Na všech zápasech doprovázeli hráče Tatranu Střešovice 
reprezentující český florbal, prezident klubu Martin 
vaculík, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělo- 
výchovy pro sport Simona Kratochvílová a velvyslanec 
Čr v Norsku Jaroslav Knot. Ten na počest mladých 
tatranských florbalistů i vážených zástupců norské 
strany uspořádal i neformální recepci, na které všechny 
strany pilotního projektu sportovní diplomacie potvrdily 
upřímnou snahu pokračovat v navázané dlouhodobé 
mezinárodní spolupráci i v následujících letech.
velvyslanectví České republiky v Oslo chce poděkovat 

všem hlavním partnerům projektu a mladým tatranským 
nadějím za reprezentaci. A jak vlastně zápasy dopadly? 
drammen vs. Tatran 11:8, Tatran vs. Jessheim 22:8, výběr 
Norska vs. Tatran 7:8.

velvyslanectví Čr v Oslo

Přátelský zápas ve floorbalu. Foto: Jiří Šatoplet
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Představujeme nový výbor TNF

Představujeme nový výbor TNF, zvolený na výroční 
schůzi konané 3. 5. 2017.

Barbora Nentwichová byla zvolena předsedkyní TNF 
a nahradila tak Kateřinu Štemberovou, která si ponecha-
la k radosti výboru redakci časopisu Forum, jež si její zás-
luhou jistě zachová vysokou úroveň.  Bára stojí již léta  
za výukou češtiny pro děti, což je jeden z hlavních, ne-li 
pro mnohé členy těch nejdůležitějších, pilířů činnosti 
spolku. Bára má také nepostradatelnou roli účetní TNF, 
a když zrovna nekontroluje rozvahu, tak si prý ráda 
zpříjemňuje dny pojídáním hořké čokolády. 

Hana Netopil Ciganiková a Jindřich Kania byli znovu-
zvoleni loni a nadále pokračují ve výboru spolku. Hanka 
vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé a stojí zároveň  
za webem a facebookovými stránkami TNF, jež význam-
ně pozvedly a ulehčily komunikaci se členy spolku  

a zájemci o krajanskou činnost. Hanka se vyznačuje svou 
integritou, co se týče působení a komunikace spolku, 
a dobrými pozorovatelskými schopnostmi, pokud jde 
o výtvarné vyjádření našich dětí, od kterých si ale ráda 
odpočine procházkou po lese nebo popíjením dobré 
kávy. 

Jindra je hlavní postavou tradičního a nepostradatel-
ného dětského dne a soutěže Lego. Lego soutěž se těší 
rostoucí popularitě, na čemž má jistě podíl právě profe-
sionální vedení. Jindra je totiž sám již třicet let vášnivým 
sběratelem této stavebnice.  Jindra ma spoustu nápadů  
a podílí se na přípravě dalších aktivit. Můžeme prozradit, 
že má zvláště významnou roli na oslavách Mikuláše. 
Prosím, tuto část nečíst dětem.     

Nově zvolenými členy výboru TNF jsou Lenka 
Černušáková a Dagmar Golková Melbø. Lenka již 

Nově jmenovaný výbor TNF (4 z 5 členů): Lenka, Jindřich, dagmar, Barbora. Foto: pd
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dříve vypomáhala ve spolku s hudebním rozvojem 
dětí, na což se soustředí i ve svém profesním životě. 
Lenka vede již tradičně dětský sbor na mikulášské 
zábavě. Sama od dětství hraje na klavír a zpívá a díky 
svým schopnostem tak významně zvyšuje kvalitu 
hudební činnosti spolku. výbor zvolil Lenku jako svou 
místopředsedkyni.

dáša v minulosti obdivovala činnost spolku spíše 
zpovzdálí, zatímco se snažila balancovat snahy o kariérní 
postup s péčí o své dvě děti a jednu čivavu. dáša se 
spolu s Lenkou od podzimu aktivně zapojí do výuky 
češtiny pro děti. 

Budeme se snažit, aby nový výbor pracoval stejně dobře 
jako ten minulý, i když nasadil vysokou laťku. všem 
odcházejícím členům výboru patří velký dík za jejich 
obrovské nasazení pro krajanský spolek. ivanka Lantová 
se nám starala o kulturní vyžití, bezvadně moderovala 
Mikulášské zábavy a bylo jí všude plno, tak nám bude 
po šesti letech ve výboru chybět. Snad se dá přemluvit 
pro moderování i v budoucnu. Lenka Sommerseth zase 
organizovala kurzy češtiny a dětské akce a po čtyři roky 

kultivovala naši norštinu. Teď se věnuje především svým 
dvěma malým dětem. Mirek Hletko začal svou činnost 
ve výboru před dvěma lety. rok byl předsedou, pomáhal 
na akcích pro děti, fandil českým reprezentantům a velel  
bufetu na Mikulášské zábavě. Jsme rádi, že nám bude 
pomáhat i nadále rozesíláním informací o našich akcích 
přes mail. i Katka Štemberová působila ve výboru 
dva roky, starala se o webové stránky, dbala o zdravý 
pobyt krajanů na čerstvém vzduchu a poslední rok byla 
předsedou. Zároveň zůstává redaktorkou časopisu 
Forum, jak už jsme zmínili v úvodu. všem čtyřem moc 
děkujeme a přejeme vše dobré.

Těšíme se, milí krajané, že se s vámi budeme setkávat  
na akcích TNF i mimo ně.

Barbora Nentwichová, dagmar Melbø

dosavadní výbor TNF (6 ze 7 členů): Miroslav, Jindřich, Kateřina, iva, Barbora, Lenka. Foto: pd

17

Design-Forum89-1v0.indd   17 07.07.2017   10:11:20



18

Design-Forum89-1v0.indd   18 07.07.2017   10:11:21



19

Design-Forum89-1v0.indd   19 07.07.2017   10:11:23



Vedtekter for foreningen 
1. Etablering Foreningen Forum Norge-Tsjekkoslovakia ble stiftet den 10.2.1990 i Oslo, Norge. I 1993 skiftet Forumet navnet til 
Tsjekkisk-Norsk Forum. 

2. Formål Foreningen Tsjekkisk-Norsk Forum har til formål å arbeide for å støtte norsk-tsjekkisk fellesskap og samle personer med 
tilknytning til eller interesse for Tsjekkia.

3. Medlemskap Medlemskap i foreningen er åpent for alle som godkjenner foreningens formål og vedtekter.

4. Årsmøte Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det avholdes hvert år senest innen april måned. Det innkalles av det sittende styret 
skriftlig og med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen følger dagsorden og saksdokumenter. Årsmøtets dagsorden omfatter:
 A. Konstituering av årsmøtet
 B. Årsberetning
 C. Regnskap
 D. Budsjett
 E. Valg på:
  styre
  styreleder
  2 medlemmer til valgkomiteen
 F. Innkomne forslag.
Konstitueringen bør bestå av: valg av møteleder, sekretær/referrent, 2 revisorer, godkjenning av innkalling og godkjenning av saksliste.  
Eventuelle ekstra saker som ikke er tatt med i den skriftlige sakslisten kan godkjennes her for å bli behandlet på årsmøtet. 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Alle som har vært medlemmer i minst  
2 måneder før årsmøtet avholdes, har stemmerett på årsmøtet. For å kunne bli valgt til tillitsverv må en ha vært medlem i minst 6 måneder. 
Årsmøtet skal ledes av møteleder valgt av årsmøtet.
Beslutninger fattes med allminnelig flertall, med unntak av pkt. 9, 10, 11. I tilfelle stemmelikhet, avgjør stemmen til styrelederen for det  
sittende styret, unntatt punkt C) regnskap og punkt E) valg.
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger av dagsorden. Protokollen underskrives av referent/sekretær og 2 medlemmer som 
velges av årsmøtet. Protokollen skal sendes medlemmene innen 4 uker etter årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret ønsker det eller etter skriftlig ønske fra minst 30% av medlemmene. For ekstraordinært 
årsmøte gjelder de samme bestemmelsene som for et ordinært årsmøte.

5. Styret Styret består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett styremedlem. Styreleder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 
Minst 2 medlemmer står på valg hvert år. Dersom to eller flere styremedlemmer har like lang funksjonstid, skal loddtrekkningen benyttes for 
å avgjøre hvem som skal slutte. Ingen skal sitte lenger enn 6 år sammenhengende. Styremedlemmer har en karantene på ett år.
Styret sammenkalles når styrelederen eller et annet styremedlem finner det ønskelig. Styret er beslutningsdyktig når styrelederen eller 
nestlederen og minst 2 til fra styret er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør styrelederens stemme. Det skal føres vedtaksprotokoll over  
forhandlingene. Styrelederen eller nestlederen, sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen.
For foreningens behov kan styret ansette en daglig leder som skal virke etter instruks utarbeidet av styret.

6. Medlemsmøter Medlemsmøter kan behandle alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. Styret skal innkalle til medlemsmøter med minst 
2 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på medlemsmøter må være styret i hende minst en uke før medlemsmøtet avholdes.
Medlemsmøtet kan overprøve vedtak fattet av styret, dersom disse ikke har forankring i bestemmelser fattet på årsmøtet.

7. Komitéer og utvalg Komitéer og utvalg kan opprettes av årsmøtet eller styret. Komitéene arbeider selvstendig, dog under årsmøtets 
eller styrets vedtak. En komité eller et utvalg kan bare oppløses av det organ den/det ble opprettet av.

8. Kontingent og regnskap Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen årets utløp skal 
strykes som medlem etter minst ett skriftlig varsel.
Foreningens regnskap følger kalenderåret og revideres av 2 revisorer som velges blant foreningens medlemmer.

9. Utmeldelse – eksklusjon Utmeldelse fra foreningen skal skje skriftlig. Medlemmer som opptrer på en slik måte at de kan skade 
foreningen eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes. Eksklusjon kan bare skje på årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall.

10. Vedtektsendring Endringer av vedtektene kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall. Styret har dog 
anledning til å forlange at vedtak om en slik vedtektsendring fattet av det ordinære årsmøtet, kan bringes inn for et ekstraordinært årsmøte 
innen 2 måneder etter at det ordinære årsmøtet hadde fattet vedtak.

11. Oppløsning Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. Deretter fattes det endelige vedtak om 
oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som skal avholdes minst 3 måneder senere også med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av foreningen 
skal ordinært og ekstraordinært årsmøte bestemme anvendelse av foreningens midler og eiendeler.

www.cz-forum.no
www.facebook.com/czforum 2017
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Informace k platbě členských příspěvků tnf  
prO rOK 2017

Vážení krajané,

platbu členských příspěvků pro rok 2017 zasílejte na účet TNF 6241.06.04650, eventuálně přes 
Vipps na číslo 78710. Datum splatnosti je 30. 6. 2017. Do informací o platbě prosím připište jméno 
(evt. všechna jména v případě rodinného členství) a vaši e-mailovou adresu.

Výše příspěvků pro rok 2017 je následující:
• individuální členství 300,- NOK/rok
• rodinné členství 450,- NOK/rok
• seniorské 200,- NOK/rok

Rodinné členství je zvýšeno na základě rozhodnutí členů na posledni výroční schůzi o 100,- NOK/rok. 
Příspěvky jsou platné na jeden kalendářní rok. 

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

Také bychom Vás chtěli poprosit o aktualizaci Vašich kontaktů (jméno, e-mail, adresa, telefonní 
číslo) na e-mail info@cz-forum.no nebo tel. číslo 99875273.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme krásné léto.

Váš Výbor TNF

OpplySningEr OM MEdlEMSaVgiFtEr tnF FOr 2017

Kjære medlemmer, 

Medlemsavgifter for 2017 overføres til kontonummer TNF 6241.06.04650 eller gjennom Vipps til 
78710 med forfallsdato 30.6.2017. Vi ber om å legge til navn og epostadresse, eventuelt navn på 
familiemedlemmer ved familiemedlemskap. 

Medlemsavgifter for 2017 er:
• individuelt medlemskap 300,-  NOK/år
• familiemedlemskap 450,- NOK/år
• honnør 200,- NOK/år

Medlemsavgift for familier økes med 100,- NOK/år med utgangspunkt i vedtaket på siste årsmøtet. 
Medlemsavgift gjelder for ett kalenderår.    

Ta kontakt med Barbora Nentwichova på telefonnummer 99875273 ved behov for giro blankett. 

Vi ønsker også å kvalitetssikre at vi har riktig kontaktopplysninger og ber derfor å sende navn, 
epost, adresse og telefonnummer på epost til info@cz-forum.no eller som SMS til 99875273.

Ønsker dere en fin sommer og takker for deres støtte. 

Styre TNF
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Protože dostáváte svůj oblíbený časopis až v červenci, posouváme termín splatnosti na 31. 07. 2017.
Siden dere får tidskriften i juli, blir forfall den 31.07.2017.
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2.

David: Arkhamské vězení

KATeGOrie žáci

Dan: Jak si vycvičit draka 

1.

KATeGOrie NeJMLAdŠícH děTí

Nicol-Sophie

1.

Vyhlášení Lego soutěže roku 2017

Přátelé a kamarádi stavebnice Lego,
letošní, již třetí, ročník soutěže ve stavění ze staveb-
nice Lego se nám opravdu vydařil. Doufali jsme, že téma  
Pohádky, které jsme zvolili na letošní rok, bude blízké 
snad úplně všem. Zdá se, že se to podařilo, protože se 
nám sešlo mnoho úžasných výtvorů, které musíme 
ocenit. A tak se vám opět podařilo oživit Lego kostky  
a posunout úroveň soutěže zase o něco výš.  
Co je však nejdůležitější zmínit, je první příspěvek 
v kategorii dospělí! Toho si opravdu vážíme a tímto 

posíláme vzkaz všem, malým i velkým, přidejte se  
k nám a pojďte s námi soutěžit zase příští jaro. 
Abychom ukázali, že na věku opravdu nezáleží, 
přidáváme na závěr jeden motivační výtvor věnovaný 
všem fanouškům časopisu ABC.     
Věcné ceny byly již tradičně rozdány všem šťastným 
výhercům v rámci  oslav TNF Dětského dne 11. 6.  
na Holmenkollenu. Už se těšíme na příští ročník.

Jindřich

VýHeRCI ROKU 2017
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NeSOUTěžNí

Jindřich: Příběhy Malého boha. inspirováno komiksem Pod 
paprsky Zářícího, ABc Speciál 1985

KATeGOrie dOSPěLí

Katka: Na vlásku

1.

3.

Magdaléna: Norští piráti

3.

Alex
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Proč se učíš češtinu?

Milí čtenáři časopisu Fórum a příznivci výuky češtiny,
je to už neuvěřitelných šest let, co jsem kývla na to, 
že „zkusím“ učit děti v Oslu češtinu. Převzala jsem 
jednu malou skupinku dětí, které se připravovaly 
na tehdy ještě povinné rozdílové zkoušky z českého 
jazyka v ČR. Postupně se přidávaly další děti, 
vytvořila se nová skupinka dětí, které se chtěly jen 
umět dorozumět se svými českými prarodiči a pro 
něž by záludné taje českého pravopisu byly až příliš 
složité. Vznikl proto kroužek češtiny hrou. No a dnes 
máme dětí tolik, že se čeština učí čtyřikrát týdně! 
Jednou v kroužku čeština hrou a třikrát s pořádnou 
dávkou gramatiky. Na podzim 2013 jsem se ptala 
dětí z tehdy nového kroužku češtiny hrou, co se jim 
na kroužku líbí či nelíbí a proč do něj chodí (viz Forum 
č. 78). Od té doby už odteklo mnoho vody ve Vltavě,  
Moravě, Akerselva i Lysakerelva. A tak jsem se po letech 
opět zeptala svých žáků na jejich názor. Položila 
jsem jim čtyři otázky, někteří odpověděli na všechny, 
jiní jen na některé. Odpovědi byly někdy úsměvné, 
jindy poučné, ale hlavně velice zajímavé. Obzvláště 
-náctiletí mají na svět kolem sebe svůj vlastní, jasný 
názor, který se jejich rodičům třeba nemusí líbit. 
Tak to prostě je a já si jejich názoru cením, a proto tu 
uvádím jejich odpovědi bez cenzury.

Barbora Nentwichová

1 | PROČ Se UČíŠ ČeŠTINU?
Čeština hrou:
Abych se domluvil s babičkou a dědečkem.
chci se domluvit s babi a dědou, rozumět kamarádovi, 
kterého mám v Praze, a domluvit se hlavně s mojí  
rodinou v Čechách a na Slovensku.
Protože máme rodinu v Česku a když jsme tam, je to  
dobře, že rozumíme a že můžeme s něma mluvit.
1. třída:
Abych mohl mluvit s babičkou a dědou a kamarády  
v Čechách. 
Protože tak mluvíme doma a s rodinou, a abych se  
naučila i psát.
Abych si mohl povídat v Čechách s dědou a abych  
mohl psát a číst česky.
2. třída:
i když žiji v zahraničí, měl bych si procvičovat rodný  
jazyk. A taky se učím na zkoušky z češtiny.
Abych mohl mluvit s kamarády v Česku a taky si psát  
s prababičkou, babičkou a dědou na viber.
3. třída: 
Abych uměl lépe česky.
Abysem uměla česky, protože jsem z Česka, takže by  
byla ostuda, kdybych neuměla svůj mateřský jazyk.
4. třída: 
Abych zapadla ve škole, pokud se vrátím do Čr. Abych  
mohla překládat.
5. třída:
Abych znal základy mateřského jazyka. Protože nás  
k tomu rodiče nutí.
6. třída:
Protože musím. Protože je důležité, abych znal svůj  
mateřský jazyk.
8. třída:
Určitě abych věděl o všem, co v češtině je, a abych se  
to naučil.
Protože mě máma nutí.

2 | CO Tě NA VýUCe ČeŠTINy NeJVíCe BAVí?
Čeština hrou:
Hry.
Mluvení.
Nejvíc mne baví kreslit a číst. A když někdy třeba hledáme 
poklad a je tam odměna. Odměnu mám hodně rád!

výuka češtiny v pondělí. Foto: Barbora Nentwichová
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1. třída:
dostávat „berušky“.
Baví mě učit se nové věci z češtiny a z Česka.
vybarvování a kamarádi.
2. třída:
Učit se nové věci, podtrhování slovních druhů.
Kdyby tam bylo kreslení, tak by mě to bavilo, baví mě  
i opisovat věty.
3. třída: 
Přestávka.
vyjmenovaný slova.
4. třída: 
Když propovídáme celou hodinu.
5. třída:
Přestávka.
6. třída:
Přestávka.
Když má někdo narozeniny.
8. třída:
že se spolu scházíme.
Nic.

3 | CO Je PRO TeBe V ČeŠTINě NeJVěTŠíM OříŠKeM?
Čeština hrou: 
Skloňování.
Psaní.
Někdy některý české slova nerozumím. A když někdo 
mluví rychle. Ale když to jde pomalu, anebo paní 
učitelka to dobře vysvětlí, tak mám radost, že rozumím.
1. třída:
Písmeno ř.
co to znamená oříškem?
domácí úkoly.
2. třída:
rychle vyjmenovat měkké souhlásky.
Někdy nerozumím některým slovům.
3. třída: 
Čárky – krátké a dlouhé samohlásky.
vyjmenovat všechny slovní druhy.
4. třída: 
Poznat slovní druhy.
5. třída:
Gramatika. Psaní Y.
6. třída:
druhy číslovek.
Zájmena.
8. třída:
Poznat větu hlavní od vedlejší.
Pravopis.

4 | JAKá Je TVOJe OBLíBeNá ČeSKá KNížKA A PROČ? 
JAKOU ČeSKOU KNížKU JSI ČeTL V POSLeDNí DOBě?
Čeština hrou: 
cipísek.
Spejbl a Hurvínek (divadlo, poslech cd a pohádky).
1. třída:
Čtu knížku „Kuba nechce číst“ a občas Mateřídoušku. 
Právě jsem dočetla knížku vynálezce Alva. Mám ráda 
Povídání o pejskovi a kočičce a číst dopisy dědy Nepila.
Slabikář.
2. třída:
Moje oblíbená knížka je Tajemství objevů. rád čtu  
o různých vynálezech a lidech, kteří je vynalezli.
Čtyřlístek.
3. třída: 
doktor kuje pikle.
4. třída: 
Luisa a Lotka.
5. třída:
ábíčko, 21. století junior.
6. třída:
ezopovy bajky.
dědečkův velký útěk.
8. třída:
Letopisy Narnie.
Nic.

výuka češtiny ve středu. Foto: Barbora Nentwichová
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Nabídka pravidelných kurzů  
a kroužků od podzimu 2017

Milí krajané,
Česko-norské fórum pro Vás od podzimu opět připra-
vuje pestrou nabídku pravidelných kurzů a kroužků 
pro děti a dospělé, které se budou konat  
v Oslo.

VýUKA ČeŠTINy PRO DěTI ŠKOLNíHO VěKU 
ve školním roce 2017-2018 bude výuka probíhat ve dvou  
kurzech:
• Příprava na rozdílové zkoušky v české škole, gramatika 
 podle osnov základní školy. 90 minut týdně; je vhod-
 né, aby si děti probranou látku procvičovaly i doma.  
 Pro výuku se budeme snažit najít den v týdnu, který  
 bude vyhovovat všem. 
• Čeština hrou. děti si formou povídání, malování, her, 
 básniček a dalších zábavných prvků obohacují slovní  
 zásobu a rozvíjejí své komunikační dovednosti. 90 minut  
 týdně; není nutná žádná domácí příprava. výuka bude  
 probíhat ve stejný čas a na stejném místě jako Česká  
 školka/výtvarný kroužek tak, abyste mohli bez potíží  
 využít obou nabídek pro vaše předškolní a školní děti  
 zároveň.
Přípravu na rozdílové zkoušky povede Barbora Nentwichová. 
v samostatném příspěvku se můžete dočíst, proč se děti 
v Oslu učí česky a co je na tom nejvíce baví či trápí. 
Kvůli nákupu učebních pomůcek v Čr prosím nahlaste  
váš předběžný zájem do 24. července, závazné přihlášky 
pak zasílejte do 31. srpna 2017. výuka přípravy ke zkouškám  
začne v 36. týdnu, čeština hrou v úterý 26. září. Kromě 
jména a věku (třídy) dítěte prosím napište i požado-
vanou formu výuky – příprava na zkoušky nebo čeština 
hrou. Pište na adresu: cj-deti@cz-forum.no.

KURZy ČeSKéHO JAZyKA PRO DOSPěLé
Po prázdninách budou pokračovat kurzy češtiny pro 
dospělé a to na úrovni mírně pokročilí a pokročilí.

v kurzech je kladen důraz na opakování a fixování slovní 
zásoby a její užití v ústním projevu. velká část výuky je 
věnována konverzaci nejen o tématech nastíněných  
v učebnici, ale i o dalších pro studenty relevantních  

tématech z každodenního života. Ke gramatice přistu-
pujeme komunikativní metodou a soustředíme se na ni 
jako na jeden z nástrojů pro komunikaci v češtině.  
cena: 175 NOK/2 vyučovací hodiny.
více informací a přihlášky na cj-dosp@cz-forum.no. 

VýTVARNý KROUžeK PRO NeJMeNŠí DěTI
Od 17. října bude opět probíhat výtvarný kroužek pro 
děti od 2 do 5 let, kde se děti seznamují s výtvarnými 
technikami hravou a volnou formou. děti se budou 
setkávat každý sudý týden až do 28. listopadu. v liché 
týdny vám své aktivity nabídne Česká školka.
Lektorkou výtvarného kroužku bude Petra Petríková. 
Připravili jsme pro vás krátké ohlédnutí za výtvarným 
kroužkem v tomto pololetí, viz následující stranu. 

více informací včas uveřejníme na webových stránkách 
TNF www.cz-forum.no a na Facebooku www.facebook.
com/czforum. váš předběžný zájem nám prosím hlašte 
do 31. srpna 2017 na vytvarne.kurzy@cz-forum.no.
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Ohlédnutí za výtvarnými kurzy  
pro nejmenší

Kreslíme, malujeme, tvoříme zajímavé věci, hrajeme 
si na zalesáky, pekaře nebo karnevalové masky. co 
si postavíme z oblaků, to máme, a to, co milujeme, si 
uděláme. Nebojíme se žádného materiálu a hodně 
starých věcí proměníme na něco nové. Známe všechny 
barvy a chceme je použít. Líbí se nám zvířátka, květiny, 
domečky a mašinky. To, co umíme, řekneme česky. A to 

ostatní se hravě naučíme. Jsme tady spolu, nejmenší i ti 
větší, a maminky s tatínky si spolu vykládají, když na nás 
čekají. Někdy nám i pomůžou a my jim za to dáme malé 
umělecké dílko. Přidej se k nám jestli máš chuť, budeme 
se na tebe těšit!

Petra Petríková

 Foto: Petra Petríková
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Dopis čtenářky

Reaguji na článek uvedený v čísle 88 s názvem „Malé 
zamyšlení nad spolkovým časopisem“. 

Čtenářská obec Fora se změnila, tak jak se změnilo 
demografické složení Čechů žijících a pracujících v Oslo 
a okolí. Myslím si, že duch krajanského spolku a časopisu 
tady je, ale věřím, že pro starší členy a příznivce spolku 
může být obtížnější tyto změny přijmout. Je dobře, že 
činnost spolku a vydávání časopisu pokračuje a nachází 
nová pole uplatnění s novými zdroji energie. Ne všem 
krajanským spolkům se toto podařilo. Je na každém z nás, 
aby vlastním přičiněním obsah časopisu obohatil.
Přeji všem pěkné léto.

Liba Janáková

Česko-norské fórum  
v Českém Dialogu

dostali jsme do redakce notně graficky vylepšený časopis, 
který vydávají čeští krajané v Norsku. Nese číslo 88.   
Obsahuje zajímavý rozhovor s odcházejícím velvyslancem  
Milanem dufkem a také s Jakubem Opočenským, který 
trénuje dětský lyžařský oddíl. v příštím čísle bude rozhovor  
s novým českým velvyslancem.
dále jsou další rozhovory a informace o událostech, 
které se týkají česko-norské komunity včetně dobře 
připravených akcí pro děti. Samozřejmě, tak jako dnes již 
ve většině zemí se má k světu česká škola.
Zajímavá je  i negativní recenze divadelního představení 
Čapkovy hry r.U.r. v divadle na Torshov.

eva Střížovská
www.cesky-dialog.net
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Oslovina 11 – Na safari

Spatřit jednou v životě velrybu je sen každého 
cestovatele a dobrodruha. Možnost prožít takovýto 
neopakovatelný zážitek se nám naskytl, když jsme 
s manželkou před pár lety jeli prozkoumat daleké 
krásy severního Norska.

v městečku Andenes na ostrově Andøya provozují 
velrybí safari.  Naloží vás na malou rybářskou loď, a pak 
kapitán, místní rodák a znalec moře, vás vyveze daleko 
od pobřeží.  Šance, že člověk velrybu opravdu spatří, je 
více než 95 procent! Buďto velryba a nebo peníze zpět. 
Tohle jsme přece museli podniknout. A tak jsme si loď 
zamluvili dlouho dopředu. 

Když jsme do Andenes přijeli, ukázalo se, že výlet jenom 
tak nebude.  Padla mlha, začalo pršet, a všechny lodě se 
na moři ztratily. Překvapilo mě, jaký zmatek to v turis-
tickém centru vyvolalo, protože mlha a déšť na západním 
pobřeží Norska není podle mě věc až tak neobvyklá. 
Podařilo se alespoň schrastit podivného chlapíka 
divokého vzezření jménem Pablo. Pablo, vášnivý to 
přirodovědec, nás všechny počastoval roztěkaným 
pohledem zpod hustého oboční a provedl nás malým 
muzeem o velrybách, kde nám s těžkým španělským 
přízvukem objasnil základní životní funkce vorvaně.  
Z poličky si vzal jednoho z plyšových kytovců. Záměrně 
si vybral toho, kterému po mnoha letech ve službě ještě 
zůstaly obě oči, a započal výklad, který by v češtině 
zněl asi takto: „eéé. eéé velryba se potopí. eéé do vody. 
Jakoby hluboko. A tam vydrží eéé až 40 minut.” 
Po prohlídce muzea nám nezbylo než doufat, že skutečnou  
velrybu uvidíme už následující dopoledne. 

Ale to bych předbíhal. vezměme to pěkně popořádku. 
víte, já mám na Moravě tetu. Teta Petunie je vášnivý 
dobrodruh, který rád cestuje po celém světě. v evropě 
nenaleznete metropoli, ve které naše teta nebyla alespoň 
dvakrát. Navíc jste ji mohli například zahlédnout mezi 
zanícenými českými fanoušky na mistrovství světa v 
klasickém lyžování zde na Holmenkollenu. K posouzení 
kvality cestovatelského zážitku používá teta dvě objek-
tivní hodnocení. Pokud jde o zkušenost veskrze pozitivní 
prohlásí teta: „To je škoda, že ten vlasťa tady nejel.” 
Pokud se naopak jedná o takové fiasko, jako když se 

člověk vydá až do Norska sledovat skoky na lyžích  
a padne taková mlha, že není vidět ani samotný 
skokanský můstek natož pak Adama Malysze z něj dolů 
plachtícího, lze celou situaci ohodnotit pouze termínem: 
„No, ještě, že ten vlasťa tady nejel.” 

Zatímco strejda vlasťa už hodně dlouho nikam nejel.  
Po tom, co zavedli vysokorychlostní internet i na severní 
Moravu, náš strejda zásadně odmítá opustit pohodlné 
křeslo v příjemné blízkosti širokoúhlého monitoru. 
Přijmul novodobou teorii, že cestují jen lidé bez fantazie. 
Tedy to jsou ti lidé, kteří si neumí představit, jaké to na 
daném místě je a musí se tam tím pádem podívat.  A tak 
vlasťa nechává cestování na ostatních členech rodiny  
a vše z povzdálí koordinuje. Kontroluje dochvilnost vlaků  
a autobusů, dohlíží na včasné přílety letadel a pomocí 
SMS zpráv zajišťuje aktuální informace o počasí tak,  
abychom si my ostatní náš výlet co nejvíce užili a bezpečně  
dorazili do našich cílových destinací. 

Na zítra vlasťa předpověděl polojasno, výlet se asi opravdu  
uskuteční. rybářská loď s námi na palubě vyrazila  
za rozbřesku. Posadil jsem se na bok k zábradlí, vyhoupl  
nohy přes okraj a nechal jsem si bušit vichr do tváře. 
Zelené moře se tříštilo o náš škuner. Za necelou čtvrt-
hodinu jsme proplouvali okolo ostrova tuleňů. Těch chlapíků  
tam musely být stovky. Přiložil jsem si k obličeji daleko-
hled a řekl jsem si: „To je škoda, že ten vlasťa tady nejel.”

v tu chvíli se na palubě strhl podezřelý ruch a zmatek. 
Moře bylo toho rána neklidné. Najednou jsem si všiml, 
že moje manželka stojí uprostřed paluby, téměř v pozoru 
a s vytřeštěným pohledem se snaží sledovat obzor. Podle 
Miroslava Horníčka má mořská nemoc dva symptomy: 
kompletní ztrátu důstojnosti, která je však doprovázena 
naprostou lhostejností. Já bych podle vlastního pozo-
rování doplnil, že mořskou nemoc provází ještě zvýšená 
schopnost orientace v prostoru. Téměř celá polovina 
turistů se totiž jako na povel, ve snaze uchovat si již 
zmiňovanou kapku důstojnosti, odebrala k jednomu 
jedinému záchodku na celé palubě, tváříc se jakoby nic  
a předstírajíc tělesnou potřebu. celou partii nakonec  
rozehrál neopatrný fotograf na přídi. Toužil po pikantním 
záběru pomocí teleobjektivu, nicméně podcenil fakt,  
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že příď a záď se na vlnách kývají nejvíce. Nevolnost ho  
zastihla právě když koukal do hledáčku. Stihl se jen 
otočit, ale nedoběhl už nikam. Nešťastně ohodil paní 
ve sportovní bundě na dolní palubě. řetězovou reakci, 
která následovala, jsem viděl snad jen v soutěži v syn-
chronizovaném plavání. Turisté doslova viseli na zábra-
dlí. Těm, co seděli na palubě nebo uvnitř lodě, posádka 
dodávala sáčky na cestovní nevolnost. Pablo se přitočil  
s papírovými utěrkami k paní ve sportovní bundě. S pro-
vinilým výrazem doufal, že materiál bundy je skutečně 
nepromokavý tak, jak výrobce udává, a pokusil se paní 
rozveselit zajímavými detaily ze života kytovců. 
Lodní důstojník nadšeně oslovil moj choť, která byla 
zrovna ne zcela pohodlně zaklesnutá mezi dřevěnými 
lavicemi v podpalubí, a prohlásil: „Pojďte nahoru, máme 
velrybu!” Manželka mu beze slova odevzdala právě 
použitý pytlík s výrazem ve tváři, který jasně vyjadřoval, 
kam má chuť důstojníka poslat, popřípadě kam si má tu 
velrybu strčit, když už tam půjde.  

Mně taky začínalo být špatně. Fakt, že vašemu nejbližšímu 
je hůř, vás ale donutí zatnout zuby. vorvaň se vynořil  
na levoboku. Můj scvrklý žaludek se uvolnil. vytáhl jsem 
foťák a zmáčknul jsem to. výborně, mám to vyfocené, 
zvládli jsme to a teď honem domů. Pablo však vyhlásil 
palubním rozhlasem: „eéé velryba teď se potopí. eéé 
hluboko do vody. Počkáme eéé, až se vynoří ještě jednou.” 

cože?! Začala se mě zmocňovat panika. co my tady, 
my suchozemský krysy z Moravy, budeme dělat? vždyť 
ten velrybí syčák se ukáže až za 40 minut! Začal jsem 
usilovně přecházet po palubě, abych nemusel myslet 
na tu zelenou ropuchu, která se mi začala vkrádat do 
žaludku a která se brzy bude chtít podívat na svět. Pozo-
roval jsem, co se děje okolo. viděl jsem už toho v životě 
hodně, ale obraz dvou turistů z dálného východu, kteří 
aktivně používají pytlíky pro nevolnost a zároveň udržují 
čilou konverzaci, se mi asi navždy vryje do paměti. 

Čeština je opravdu flexibilní jazyk. Když se zamyslíme na 
slovesem zvracet, uvědomíme si, že jej známe s dvěma 
předponami tedy po- a vy-. Já po této velrybí safari 
nabízím novotvar. Jde o sloveso přizvracet (si). Zřejmě 
se v České republice příliš nepoužije. Toto sloveso totiž 
popisuje situaci, kdy zoufalý člověk sedí uprostřed moře 
na rozhoupané bárce, svírá v roztřepaných rukou čerstvě 
použitý sáček, ale nechce se jej okamžitě vzdát, protože 
ví, že jej brzy bude zase potřebovat.

velryba se podruhé vynořila a zahnala ropuchu v mých 
útrobách někam daleko. Fotil jsem jako o život. Kapitán 
zřejmě znal klasický film vzpoura na lodi Bounty. To, 
že totiž budeme čekat na velrybu potřetí, už nám radši 
neřekli.  dalších 40 minut mořského pekla jsem přežil 
jen díky studené deštivé přeháňce, kterou jsem si nechal 
crčet do tváře. 

Konečně se loď rozjela směrem k přístavu. cestujícím 
zjevně odlehlo. U mě se však ropucha zarazila někde na 
půl cesty a vyžadovala velkou míru koncentrace, abych ji 
udržel tam, kde má zůstat. Na obzoru se objevil přístav. 
v té chvíli se rozrazily dveře z podpalubí a členové 
posádky začali servírovat občerstvení pro unavené 
cestovatele. chlebíčky s krevetami a rybí polévku. 
Pronikavý pach rybiny mě udeřil do nosu a já v tu chvíli 
věděl, že jsem tuhle partii prohrál. Myslel jsem si, že když 
jsem mládí strávil jízdou klikatou cestou na chalupu 
do Jeseníků na zadním sedadle Škody 105, jsem na 
mořskou nemoc zcela připraven. Nebyl jsem. Loď právě 
vplouvala do přístavu. Pevně jsem se chytil zábradlí  
a těsně předtím, než jsem nakrmil kraby obsahem svého 
žaludku, jsem si pomyslel: „No, ještě že ten vlasťa tady 
nejel.”

Jindřich

 Tato fotografie nás málem stála život. Foto: Jindřich
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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.
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