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Brno, Masarykova univerzita. Foto: Klárka Suchá

Kalendář akcí
ŘÍJEN

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

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 14:00-15:30 |
Divadelní představení
pro celou rodinu
Divadlo Viola Praha: Ententýky.
Stabekk skole, Gamle Ringeriksvei 23, 1356 Bekkestua
30 Čt 17:15-20:15 | Výtvarný
kurz pro dospělé
Téma: Výroba adventního
věnce.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen, Oslo

Úvodník
LEDEN

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

ÚNOR

11 Ne 14:00 | Karneval
Veselice pro děti a rodiče
v maskách. Připraveny budou
soutěže, dětská diskotéka
a občerstvení.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen, Oslo

BŘEZEN

Společné fandění
Setkání příznivců běžeckého
lyžování a biatlonu.
Holmenkollen, Oslo
14 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo

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

A je tady podzim. Podle mě jedno z nejtěžších období
celého roku. Nároků v práci přibývá, zatímco denního
světla není nikdy dost. Když jsem do Norska před mnoha
lety přijel, byl právě listopad. Někdo mi doporučil,
že návštěva Vigeland parku je nezapomenutelná. Vydal
jsem se do parku hned první víkend. A nezapomenutelná
návštěva to vskutku byla. Hrubě vytvarovaná těla
z tvrdého kamene a chladného bronzu se přísně rýsovala
proti temnému nebi. Pršelo a chlad se mi nemilosrdně
vkrádal pod kabát. Podobný zážitek jsem zažil jen
o dušičkách na hřbitově v Olomouci-Neředíně. Vrátil
jsem se do bytu zcela zdrcen. Snažil jsem se myslet
jen na to, že když zde přežiji do Vánoc, budu moct za
odměnu sníst všechno cukroví doma u maminky v teplé
kuchyni. Dnes už vím, že kdybych si mohl vybrat, přijel
bych do Norska kdykoliv jindy, jen ne v listopadu.
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Jenže jak toto období, než se dostaví zima, překlenout?
Podle mě je důležité se setkávat s kamarády i rodinou.
Právě proto jsme například tradičně uspořádali svatováclavské setkání. Česká škola i Česká školka jsou
každý podzim v plném proudu. Neprodleně se také
blíží například Mikulášská zábava nebo moje oblíbená
akce Juleøl po česku. Pokud tedy máte pocit, že norský
podzim je letos příliš smutný, neváhejte a přijďte zkrátka
mezi nás. Navíc pevně věříme, že k příjemnému prožití
norského podzimu přispěje i toto číslo našeho časopisu.
Příjemné čtení Fora vám za Výbor TNF přeje
Jindřich

Klub Lvíčat
I děti v Norsku a na Islandu se mohou zúčastnit...
Změny ve školském zákoně pomůžou dětem...
Informace o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny
Volba prezidenta České republiky v lednu 2018
Oslovina 12 – Pravá láska
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Ukázka jednoho z věnců
z loňského výtvarného
kurzu pro dospělé.
Foto: Kateřina Štemberová
Místo konání Mikulášské zábavy. Foto: Tomáš Netopil

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!

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 vei 14, 0785 Oslo
Medlemskontingent: individuell hovedmedlem kr. 300,-, familiemedlemskap kr. 450,-, senior kr. 200,ISSN 0803-7213
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Připomínka 100. výročí narození
Milady Blekastadové
Ve středu 11. října 2017 proběhl v prostorách
Univerzity v Oslu vzpomínkový večer věnovaný
Miladě Blekastadové, který byl jedním z vrcholů
oslav 100. výročí narození této významné české
komenioložky, překladatelky, spisovatelky
a vysokoškolské pedagožky, jež podstatnou část
svého života strávila v Norsku.

Foto na této straně Gabriela Jáčová.
Foto na následující straně Hana Kendíková.
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Milada Blekastadová
Narodila se 1. července 1917 jako Milada Topičová do
rodiny slavného pražského nakladatele. Vyrůstala
v kulturním prostředí prvorepublikové smetánky. Ovšem
již v šestnácti letech odjela do tehdy poměrně chudého
Norska, zamilovala se do malíře Hallvarda Blekastada,
o celou generaci staršího, v sedmnácti se za něj vdala
a usadila se s ním v norském Gausdalu. Postupem času
se stala překladatelkou, propagátorkou české literatury
a komenioložkou. Byla velice aktivní a měla obrovský
záběr – od překladů přes komeniologický výzkum
a působení na Univerzitě v Oslu až po popularizační
činnost a podporu československého disentu.
Projekt Neviditelný most. Milada Blekastadová
1917–2003
U příležitosti zmíněného výročí připravilo nakladatelství
Elg ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i.,
projekt Neviditelný most. Milada Blekastadová

1917-2003, který si klade za cíl představit tuto osobnost
širší veřejnosti v České republice a v Norsku. Projekt
zahrnuje putovní česko-norskou výstavu o životě
a díle Milady Blekastadové, stacionární česko-anglickou
výstavu, zpracování encyklopedického hesla Milada
Blekastad(ová) pro českou a norskou Wikipedii a zřízení
a udržování domény miladablekastad.com. Rovněž
pak počítá s organizací dalších připomínkových akcí,
např. v Knihovně Václava Havla. Záštitu nad projektem
převzali předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva
Zažímalová, CSc., velvyslanec České republiky v Norsku
J. E. Jaroslav Knot a velvyslankyně Norského království
v České republice J. E. Siri Ellen Sletnerová. Projektu
poskytla finanční podporu řada subjektů: Nadace
Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR, Velvyslanectví ČR
v Oslu, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí NORLA, výzkumný program Formy a funkce komunikace Strategie AV21 a Středisko společných činností
AV ČR.
Vzpomínkový večer na Univerzitě v Oslu
11. října 2017 proběhla v univerzitním kampusu Blindern
akce pod názvem „Milada Blekastadová – významná
osobnost česko-norských kulturních vztahů“, již zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Oslu ve spolupráci s nakladatelstvím Elg a s Ústavem pro literaturu, teritoriální studia

a evropské jazyky při Univerzitě v Oslu. Akce přilákala
na osm desítek návštěvníků. Po zdravici českého velvyslance Jaroslava Knota se slova ujal bohemista Roar
Lishaugen z Univerzity v Oslu, který představil třicetileté
působení Milady Blekastadové na této univerzitě
a zmínil její akademické zásluhy. Hlavními hosty večera
byli syn Milady Blekastadové Vidar Blekastad a novinář
deníku Aftenposten Per Egil Hegge. Oba dva představili
její osobnost ze své perspektivy. Publikum se dozvědělo,
jakým způsobem organizovala tato mimořádně plodná
překladatelka, komenioložka, publicistka a matka
sedmi dětí každodenní rodinný život. Per Egil Hegge
zase hovořil o její roli při utváření povědomí o situaci
v Československu, a to nejen v turbulentní době srpna
1968, ale i v dobách nesvobody po něm. Poslední
příspěvek přednesla iniciátorka projektu Eva Spira, která
se bádání o životě a díle Milady Blekastadové věnuje
již od roku 2012. Hovořila především o pozůstalosti,
kterou Milada Blekastadová odkázala Akademii věd ČR
a Národní knihovně v Oslu, o jejím potenciálu pro další
studium v mnoha oblastech vědění i o přístupu obou
institucí k ní. Publikum se do programu večera aktivně
zapojilo, padaly zajímavé dotazy, třeba na to, jak Milada
Blekastadová svým dětem zprostředkovávala českou
kulturu a tradice či jaké strategie používala, když chtěla
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publikovat své články. Ještě dlouho po skončení programu
postávali návštěvníci ve skupinkách v předsálí a debatovali, prohlíželi si putovní výstavu, která zde byla
instalována, a přicházeli například s dalšími nápady
na umístění výstavy a podněty ohledně možných doprovodných akcí. Pro nás jako autory projektu bylo toto
setkání nesmírně inspirativní.
A co dál?
Putovní výstava již paralelně putuje po Norsku i České
republice. V nejbližších měsících bude k vidění např.
v knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, v městské knihovně v Ostravě, v knihovně
v Trondheimu, na zámku v Dobřichovicích, v obecní
knihovně ve Stange (kraj Hedmark) a v Senátu PČR.
Na 17. ledna je naplánován večer věnovaný korespondenci Milady Blekastadové v Knihovně Václava Havla
v Praze. V Brně a v Dobřichovicích bude společně
s výstavou uvedeno představení spolku Storytelling, z. s.,
pod názvem Já, Láďa, které vychází především ze vzpomínek na dětství, jež Milada Blekastadová sepsala na
konci života. Je možné, že akcí bude ještě mnohem více.
Chcete-li být v obraze, sledujte webové stránky
miladablekastad.com.

Velvyslanectví České republiky v Oslo
Vás srdečně zve dne 14. prosince 2017
na předvánoční rodinnou bohoslužbu
a zpěv vánočních koled

Novinář Per Egil Hegge.
Foto: Gabriela Jáčová

Hana Kendíková, spolek Elg, z. s.
Bohoslužbu celebruje Mgr. Roman Toušek,
kazatel a člen Rady Církve bratrské.
Na klavír zahraje Lenka Černušáková.

Bohoslužba začne v 17:30 hod. v budově českého velvyslanectví
ve Fritzners gate 14 v Oslo. Drobné pohoštění je zajištěno.
Abychom pro Vás zajistili dostatečnou kapacitu,
nahlaste prosím do 11. prosince svou účast
na e-mailovou adresu: oslo@embassy.mzv.cz

Publikum naslouchá příspěvku Evy Spira. Foto: Hana Kendíková
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Svatováclavské setkání
Barvy podzimu pomalu odcházejí a stmívá se zase
o něco dříve. Do šera zamračeného dne prosvítá
nažloutlé světlo z budovy školky na Majorstuen.
Česko-norský krajanský spolek pořádá setkání
u příležitosti oslav svatého Václava.

Svatováclavské setkání. Foto: Karel Kryl
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Části oblečení dnešních návštěvníků jsou dobře promíchané s tím, co tu zanechali ti, kteří školku navštěvují
přes týden. Teď už rychle najít přezůvky a šup šup
nahoru.
U dveří je k ochutnání zelenina, ovoce a napečené
dobroty. Ve velké místnosti je rušno. U prvního stolu
sedí Mirek a usmívá se. Bere si na klín mladší ze sester
a vysvětluje, kterak z nastříhaného papíru vinný hrozen
vyrobiti. Vesna na něho koulí velkýma očima, bude
potřebovat pomoc. Tak, ještě dokreslit lístečky
a za odměnu trochu sušeného ovoce.
Jdeme navštívit samotného Václava. Vytahuje dřevěného
koně a předvádí, jak hbitě přeskočit překážku, vyhnout
se druhé a doběhnout do cíle. Pak si vezme malou na záda
a oběhne kolečko po čtyřech ku její veliké radosti, kterou
dává najevo hlasitým výskáním.
Ne každý si troufl se zavázanýma očima rozpoznávat
překvapení, která David rozkrájel. Pro pokročilé pak bylo
přiřazování anglických názvů ovoci a zelenině.
Kníže Václav se neobešel bez koruny, a tak co si nevyrobit jednu ze žlutého papíru. Malé prsty zručně loupají
samolepku po samolepce a zdobí. Lenka povzbuzuje,

aby koruna byla diamanty a rubíny řádně vykládaná.
Na pátý pokus konečně sešívačkou trefujeme správnou
velikost a můžeme se odebrat k vedlejšímu stolu.
Dostáváme nerost. A barvy. Bílá, modrá, červená. A už
se na kameni rýsuje česká vlajka. Chybu se nám rychle
podařilo překrýt, a tak si na památku odnášíme vlajku
s barvami ve správném pořadí.
Dáša má na stole spoustu kaštanů, šroubováky, špejle
a barevné korálky. Netrvá to dlouho a je tu žirafa,
mravenec, los nebo kůň.
U Báry pak každý vybarví kresbu jak nejlíp dokáže. Tím
jsou úkoly splněny a za odměnu čeká děti promítaná
pohádka.
Před úklidem nás ještě čeká milá povinnost, dojíst zbylé
lahůdky.
Příjemně strávené nedělní odpoledne se chýlí ke konci
a nezbývá, než se těšit, až se zase za rok setkáme s Václavem
a dalšími krajany.
Martin Grønlien Pejčoch
Více fotografií ze Svatováclavského setkání
naleznete ve fotogalerii na webových stránkách
Česko-norského fóra:
www.cz-forum.no | www.facebook.com/czforum

Malování české vlajky a poznávání ovoce a zeleniny.
Foto: Karel Kryl

Svatý Václav v podání Vesny a Máji. Foto: Martin Grønlien Pejčoch
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Literární soutěž Český Honza
Milí krajané, jsme moc rádi, že podporujete činnost Česko-norského fóra svým členstvím nebo
osobním přispěním. Díky tomu dostáváte do rukou tento časopis, získáváte slevy nebo vstup
zdarma na naše akce a spoluvytváříte náplň našich aktivit.
Moc Vám děkujeme!
Budeme rádi, když nás takto budete podporovat i nadále a když do našich řad pozvete i další krajany
a zájemce. Každá iniciativa se vítá. Nezapomínejte, že máme a budeme mít to, co si spolu vytvoříme!

INFORMACE K PLATBĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TNF
PRO ROK 2018
Příspěvek pro rok 2018 zasílejte na účet TNF 6241.06.04650, eventuálně přes Vipps na číslo
78710. Datum splatnosti je 31. 1. 2018. Do informací o platbě prosím připište jméno (evt. všechna
jména v případě rodinného členství) a vaši e-mailovou adresu. Při platbě přes Vipps nezapoměňte
uvést i správnou poštovní adresu pro doručení časopisu.
Výše příspěvků pro rok 2018 je následující:
• individuální členství 300,- NOK/rok
• rodinné členství 450,- NOK/rok
• seniorské 200,- 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) na e-mail
info@cz-forum.no nebo tel. číslo 99875273.
Děkujeme za Vaši podporu a přejeme krásný zbytek roku.
Váš Výbor TNF

OPPLYSNINGER OM MEDLEMSAVGIFTER TNF FOR 2018
Kjære medlemmer, vi er veldig glade for at dere støtter oss både finansielt og personlig. Derfor får
dere dette tidskrift, lavere priser på aktiviteter og tar del i vår tilbud. Det er vi veldig takknemlige for.
Det vil glede oss deres personlig og finansiell støtte i framtiden også. Medlemsavgift for 2018
overføres til kontonummer TNF 6241.06.04650 eller gjennom Vipps til 78710 med forfallsdato
31.1.2018. Vi ber om å legge til navn og e-postadresse, eventuelt navn på familiemedlemmer ved
familiemedlemskap. Ved betalingen med Vipps ber vi også om riktig postadresse til å kunne sende
dette bladet.
Medlemsavgifter for 2018 er:
• individuelt medlemskap 300,- NOK/år
• familiemedlemskap 450,- NOK/år
• honnør 200,- NOK/år
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 om å sende navn,
e-post og adresse på e-post til info@cz-forum.no eller som SMS til 99875273.
Ønsker dere en fin tid videre og takker for deres støtte.
Styre TNF
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V loňském roce jste prostřednictvím povídek dětí
z kurzů češtiny mohli zavítat do minulosti českého
národa a do dětské fantazie. Letos pro vás máme
další dvě povídky. Jedna, tak trochu zatoulaná, je
na téma minulého ročníku soutěže – Český Honza

a stroj času. Druhá povídka se účastní letošního, již
pátého ročníku soutěže na téma Český Honza čaruje
a otiskujeme ji v původní úpravě autora.
Oběma autorům děkujeme za povídky a vám, milí
čtenáři, přejeme příjemné chvíle při jejich čtení.

Jak se stavěl Karlův most
Byla jsem u babičky a dědy na prázdninách na Moravě.
Babička zrovna uklízela ubytování pro hosty, a já jsem
byla s ní, abych jí pomohla. Bylo tam celkem pět pokojů,
takže jsme s tím měli poměrně dosti práce. Když jsme
byli hotoví, tak babička šla zpátky do domu, a já jsem
se pouze procházela a kochala po ubytovně. Náhle jsem
si všimla jedné místnosti, která tam je odjakživa,
ale nikdy jsem se nezajímala, co je uvnitř. Ta místnost
byla vždycky zamknutá, takže nešlo otevřít dveře.
Docela mě zajímalo, co je uvnitř, a protože jsem měla
dlouhou chvíli, šla jsem za babičkou do domu, a zeptala jsem se jí, co se v té místnosti nachází. Babička se
na mě podívala a pouze odvětila, že to není důležité.
„Ale mě by to moc zajímalo,“ řekla jsem. „Ale už jsem
řekla, že to není podstatné, tak se přestaň ptát!“ vykřikla
babička. Nikdy jsem neviděla babičku tak rozzlobenou,
takže jsem odběhla pryč. Ale zvědavost mě nenechala
neudělat nic. A z důvodu toho, že na mě babička vykřikla
(což normálně nedělá) jsem byla ještě odhodlanější zjistit, co se v té místnosti skrývá. Věděla jsem, že babička
má velký svazek klíčků, na kterém má klíče z celého
domu. Tak jsem se rozhodla vypůjčit si babiččiny klíče,
protože jsem si byla stoprocentně jistá, že tam budou
i klíče od té záhadné místnosti. Šla jsem a šla, až jsem
došla k ubytovně, a načež i k oné záhadné místnosti.
Najednou se mi roztřásly ruce a lekla jsem se. Co kdyby
tam bylo něco nebezpečného? Ale ne, nesmím se bát.
Tak jsem začala zkoušet klíče z klíčenky. Bylo jich tam
mnoho, ale já jsem se nevzdávala. Jeden za druhým
jsem zkoušela, zda se vejde do klíčové dírky, zkoušela
a zkoušela, až najednou „Cvak.“ A dveře se odemkly. Já
sebrala odvahu a vešla dovnitř. Nebylo tam nic neobvyklého, jen nějaká bedna. Ta bedna měla další dveře,

tak jsem je otevřela. Byly tam jen nějaké páčky. A já jsem
byla zklamaná. Čekala jsem nějaké dobrodružství,
a místo toho tam byla jen krabice. Tak jsem si začala hrát
s těmi páčkami. Najednou se objevil obrovský záblesk
světla. A já jsem se objevila v nějakém jiném období.
Viděla jsem, že na páčce je napsáno 1360. Tak jsem si
uvědomila, že toto je stroj času, a já jsem v roce 1360.
A rozhodla jsem se, že se trochu porozhlédnu kolem,
protože už zřejmě nikdy nebudu mít možnost podívat se
do roku 1360. Tak jsem vyšla ven. Viděla jsem, že staví
Karlův most přes řeku Vltavu. Šla jsem ven a prohlížela
jsem si město. Pak jsem se rozhodla vrátit se, ale někdo
mě najednou chytil za ruku. Byla to paní, oblečená
ve starodávném oblečení, a zeptala se, co tady dělám bez
rodičů, a já jsem jen řekla že už jsem na cestě domů.
„No to doufám!“ řekla. „A jak to vůbec jsi oblečená?“
zeptala se. „No normálně,“ řekla jsem. „No nevím,
nevím, tak jdi,“ řekla a pustila mě. Já jsem rychle vběhla
do stroje času, zahýbala páčkami a odletěla domů.
Když jsem tam přiletěla, tak jsem rychle vyběhla ven,
zamknula dveře a odnesla klíče. Potom jsem zaběhla
za babičkou a začala jsem s ní uklízet.
Kačka 3. třída, 8 let.
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chudým. Bylo tu hodně dobrých nápadů. Daromilovi se zalíbil nápad s
organizací UNICEF, která pomáhá dětem na celém světě.

Jak kouzelný měšec změnil svět
Daniel Pazdera

B

Kapitola I – Kouzelný měšec

yl jednou jeden malý chlapeček, který se jmenoval Daromil. Jednou, když
si s kamarády hrál na honěnou, běželi na kopec za městem, kde byl starý
opuštěný dům. Nikdy tam nebyli, tak šli dovnitř. V domě byl nepořádek a
nic zajímavého, ale když už se chystali odejít, uviděli v rohu pokoje malou
truhlu. Hned ji otevřeli, ale jediné, co v ní našli, byl malý měšec. Podívali se do
něj, ale byl prázdný. Daromilovi kamarádi řekli, že je to jen obyčejný měšec. Tak
ho hodili zpět, a protože se začalo stmívat, šli domů. Daromil šel za nimi, ale u
dveří se zastavil a vrátil se pro ten starý měšec. Když ho držel v ruce, přál si, aby
v něm byly nějaké peníze. A jako zázrakem se Daromilovi objevily v měšci. Strčil
měšec do kapsy a běžel domů měšec ukázat.

K

D

Kapitola IV – Cesta za dobrem

alší den vyhledal Daromil na internetu UNICEF. Rodiče mu pomohli se
domluvit, kde, kdy, a jak poslat peníze. UNICEF byl moc rád, že jim
budou pravidelně posílat peníze a Daromilovi slíbili, že budou jemu a
jeho rodině pravidelně posílat zprávy, jak jeho peníze použili. Měšec si Daromil
nechal u sebe, kdyby ještě někdo jiný potřeboval pomoc.

KONEC

Kapitola II – Rodinná hádka

dyž se konečně dostal domů, ukázal měšec rodičům. Pak začala velká
hádka, každý chtěl použít peníze na něco jiného. “Budeme bohatí” řekl
tatínek. ‘‘Dáme to do musea” řekla maminka. “Dej to raději chudým
lidem, kteří je potřebují” řekla babička. No, jak myslíš, ale nebylo by
lepší...pobízeli ho rodiče. Nakonec se Daromil rozhodl, že poslechne babičku.

J

Kapitola III – Bohaté pohoštění

akmile bylo ráno, pozvali sousedy na hostinu. Na pohoštění přišli i kamarádi,
kteří se divili, že je měšec kouzelný. Daromil všem vykládal, kde ho našel a
že je kouzelný. Vyptával se známých, jakým způsobem by oni pomohli
chudým. Bylo tu hodně dobrých nápadů. Daromilovi se zalíbil nápad s
organizací UNICEF, která pomáhá dětem na celém světě.

KLUB LVÍČAT
Rádi bychom vám představili nově vzniklý Klub Lvíčat, který navazuje v sudých týdnech ve stejném
čase a na stejném místě na Českou školku, která se koná jednou za 14 dní.
Jeho náplní je zejména zpívání českých písniček, učení rýmovaček a říkadel hravou formou a hraní
zábavných her.
Název Klub Lvíčat není náhodný. Jelikož se snažíme podporovat českou kulturu i u našich
nejmenších, přenesli jsme státní znak České republiky do názvu tohoto klubu. Všichni zájemci jsou
srdečně vítáni.
Lenka Černušáková
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Kapitola IV – Cesta za dobrem
alší den vyhledal Daromil na internetu UNICEF. Rodiče mu pomohli se
domluvit, kde, kdy, a jak poslat peníze. UNICEF byl moc rád, že jim
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I děti v Norsku a na Islandu se
mohou zúčastnit Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2018
Památník Lidice vyhlásil 46. ročník Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Jelikož
mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí
2018-2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale
udržitelný rozvoj, je tématem nového ročníku „voda
(nad zlato)“. Své příspěvky do soutěžní výstavy
mohou do 28. února 2018 zaslat děti z celého světa.

Změny ve školském zákoně
pomůžou dětem v zahraničí
Podle novely školského zákona už nemusí být děti,
které mají české občanství a které chodí do školy
v zahraničí, zapsány do českých kmenových škol.
Jejich školní docházku stačí doložit jen čestným
prohlášením. Děti, které se vzdělávaly v zahraničí,
budou mít také nárok na úlevy u maturity nebo
u přijímacích zkoušek na střední školu.

Na přítomnost vody, která je neoddělitelnou součástí
našeho života, nahlížejí děti v různých zemích různými
pohledy. Zatímco třeba v Norsku je čistá voda
všudypřítomná, v severní Africe nebo v Asii je čistá voda
vzácností. Proto má zvolený námět vody ambici poskytnout dětem z různých kultur neomezené pole pro jejich
představivost a tvůrčí schopnosti.

Od školního roku 2017/18 nemusí být dítě povinně
v evidenci kmenové školy v ČR. Vznikla tak alternativa
k zápisu do kmenové školy v Česku – nově mohou
zástupci dětí dokládat plnění povinné školní docházky
pouze čestným prohlášením ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy. Žáci, kteří se vzdělávají
v zahraničí, přitom stále mají možnost nechat se zapsat
do kmenové školy v ČR.

Soutěžní výstavy se mohou účastnit děti ve věku od čtyř
do šestnácti let, handicapovaní lidé se pak mohou
účastnit bez věkového omezení.

ce zasílejte na adresu:

ezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
tník Lidice, Lidická galerie
ická 152
4 Lidice

věrka 46. ročníku: 28. únor 2018

Do soutěže jsou přijímána díla vytvořená kresbou nebo
malbou, kombinovanou technikou, dále pak různé
Milé děti, vážení pedagogové,
grafiky, fotografie, filmy, animace, anebo také různé
Ocenění
přijměte výtvarné
naše pozvání
k účasti
objekty.
Pro podrobnosti o podmínkách účasti
• Cena poroty pro zahraničí
ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
• Cena poroty pro Českou republiku
navštivte http://www.mdvv-lidice.cz/vyzva/?rok=2018.
výstavy Lidice 2018. Výstava byla založena
•
•
•
•

Medaile Lidická růže – individuální
Medaile za kolektivní práci dětí v roce 1967 k uctění památky dětí z české
Medaile pro školu za kolekci prací obce Lidice zavražděných v roce 1942
Čestné uznání

Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky
dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942
německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek.
Výstava se stala jednou z největších a nejstarších výstav
dětské tvorby v Evropě i ve světě. V loňském ročníku
bylo zaregistrováno přes 25.000 prací z více než 80 zemí
celého světa.

německými nacisty a všech dalších
dětských obětí válek. Tato výstava získala
během své historie mezinárodní věhlas
a je v současnosti jednou z největších
a nejstarších přehlídek dětské tvorby
v Evropě i ve světě. V posledních letech
do ní přichází přes 25 000 prací z více než
80 zemí celého světa.

vní razítko na zásilce nejpozději 28. 2. 2018.

8. 2. 2018 je možné přivézt práce (po předchozí
uvě) do Lidické galerie osobně.

d chcete využít organizovaný svoz prostorových
nátů, sledujte v únoru 2018 webové stránky soutěže.

traci došlých prací si můžete od února 2018 ověřit
ebových stránkách výstavy:
//www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/

Doufáme, že Vás letošní téma bude
inspirovat a těšíme se na Vaše práce.

Výstava se koná pod záštitami Ministerstva kultury ČR,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Miniskurátorka MDVV Lidice
terstva zahraničních věcí ČR, České komise pro UNESCO
a Českých center.

Julie Hantáková, 10 let,
ZUŠ Praha 9,
U Prosecké školy

Mgr. Ivona Kasalická

, 7 let,

Pozvání dětí k účasti
ve 46. ročníku
Mezinárodní dětské
Kontakty
výtvarné výstavy
Lidice 2018

a, 9 let,
gavpils, Lotyšsko

 Victoria Janáková, 7 let,

ZUŠ Strakonice

k

Památník Lidice – Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice
e-mail: info@mdvv-lidice.cz
tel. +420 312 250 702; +420 736 642 318

www.mdvv-lidice.cz
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Pozvání dětí k účasti
Velvyslanectví ČR v Oslo
POŘADATELÉ
ve 46. ročníku
Památník Lidice pod záštitami
Ministerstva kultury
Mezinárodní dětské
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
výtvarné výstavy
České komise pro UNESCO
Českých center
Lidice 2018

Samanta Mikulova, 9 let,
BJC Jaunība, Daugavpils, Lotyšsko

Milé děti, vážení pedagogové,
Od 1. září 2017 tedy záleží na rozhodnutí zákonných zástup-

ců žáka, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době
plnění povinné školní docházky do kmenové školy v ČR.

přijměte naše pozvání k účasti
ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2018. Výstava byla založena
v roce 1967 k uctění památky dětí z české
obce Lidice zavražděných v roce 1942
německými nacisty a všech dalších
dětských obětí válek. Tato výstava získala
během své historie mezinárodní věhlas
a je v současnosti jednou z největších
a nejstarších přehlídek dětské tvorby
v Evropě i ve světě. V posledních letech
do ní přichází přes 25 000 prací z více než
80 zemí celého světa.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje
rodičům vycházet při rozhodování, zda pro dítě zvolit
kmenovou školu či ho jen registrovat na ministerstvu,
z úvahy o tom, zda v budoucnu plánují návrat do ČR.
Pokud v okamžiku návratu bude jejich dítě žákem kmenové školy v ČR, bude pokračovat ve vzdělávání v této
škole. Pokud kmenovou školu mít nebude (tedy bude
plnění povinné školní docházky dokládáno ministerstvu),
Doufáme, že Vás letošní téma bude
inspirovat a těšíme sebudou
na Vašemuset
práce. zákonní zástupci spolu s dítětem najít
Mgr. Ivona Kasalická školu, která dítě přijme ke vzdělávání.

Foto: Velvyslanectví ČR v Oslo

Novela zároveň srovnává podmínky žáka – občana ČR,
který se vrací do ČR (= získal vzdělání mimo území ČR),
a cizince, který dlouhodobě pobývá na území ČR. Oba
nyní mají nárok na stejné úlevy u maturitní zkoušky,
nemusí skládat nostrifikační zkoušku z češtiny. Je jim
také na žádost prominuta přijímací zkouška z češtiny
na střední školu, je-li součástí přijímacího řízení. Úroveň
znalosti jazyka se pak ověřuje jen pohovorem.
Od 1. 9. 2017 je v ČR stanoven také povinný poslední
rok předškolního vzdělávání. Tato povinnost (případně
povinnost vzdělávání prokazovat) se nevztahuje na
osoby, které nepobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Ministerstvo
školství však doporučuje i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý
pobyt dítěte v zahraničí.

kurátorka MDVV Lidice

S rozhodnutím, zda žák bude nebo nebude zapsán
v kmenové škole v ČR, souvisí i možnost konání
zkoušek a postupného získávání základního vzdělání
dle školského zákona. Pokud žák nebude mít kmenovou
POŘADATELÉ
Památník Lidice pod záštitami
školu v ČR, nebude moci konat zkoušky a tedy získávat
Ministerstva kultury
základní vzdělání v ČR. Žák pak nezíská v ČR stupeň záMinisterstva zahraničních věcí
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
kladního
vzdělání a bude-li třeba vzdělání žáka prokázat,
České komise pro UNESCO
bude nutné žádat o uznání vzdělání, které žák získal
Českých center
v zahraničí.

Velvyslanectví ČR v Oslo
Zdroje:
http://msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavanizaku-v-zahranici
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
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Informace o výsledku voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve zvláštním volebním okrsku
při Velvyslanectví ČR v Oslo
V pátek a sobotu 20. a 21. října 2017 proběhly
v České republice a na velvyslanectvích a generálních konzulátech ČR v zahraničí volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Volební
místnost pro okrsek číslo 25 byla jako pokaždé
v budově Velvyslanectví ČR v Oslo.

Letos se k urně dostavilo 143 voličů (77 ze zvláštního
seznamu voličů a 66 s voličským průkazem). Oproti
minulým volbám se zvýšil poměr těch voličů, kteří odvolili s volebním průkazem.
Přehled výsledků pro volební okrsek č. 25 a volební
výsledek celé ČR uvádíme níže graficky. Data pochází
z webu Českého statistického úřadu.
Jan Čambora, stážista na Velvyslanectví ČR v Oslo

Volba prezidenta České republiky
v lednu 2018
V pátek dne 12. ledna 2018 a v sobotu dne 13. ledna
2018 budou mít možnost čeští občané žijící nebo
pobývající v Norsku a na Islandu volit prezidenta
České republiky na Velvyslanectví ČR v Oslo
(Fritzners gate 14).
Volba prezidenta ČR se bude konat ve dvou dnech, a to
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat
rovněž ve dvou dnech, a to v pátek dne 26. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní
občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. dne 13.
ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole
volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý
den druhého kola volby, tj. dne 27. ledna 2018, dosáhl
věku 18 let.
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Podmínkou účasti ve volbách na Velvyslanectví ČR v Oslo
je buď zapsání voliče do zvláštního seznamu voličů
vedeného velvyslanectvím nebo předložení voličského
průkazu vydaného příslušným obecním úřadem v ČR dle
místa trvalého pobytu, popř. zastupitelským úřadem ČR
v zahraničí. Volič je dále povinen předložit platný doklad
prokazující totožnost a státní občanství ČR, kterým je
občanský průkaz ČR či cestovní pas ČR, popř. diplomatický nebo služební pas ČR či cestovní průkaz ČR.
Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby ve volební
místnosti.
Podrobnější informace k zápisu do zvláštního seznamu
voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Oslo a k možnosti
volit na voličský průkaz naleznete na webových stránkách
velvyslanectví (www.mzv.cz/oslo). V případě dotazů se
obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR
v Oslo (tel. 2212 1034, e-mail: consulate_oslo@mzv.cz).
Velvyslanectví ČR v Oslo
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Oslovina 12 – Pravá láska
Nad tímto tématem si lámou hlavu milenci, vědci
i filozofové celého světa již několik tisíciletí a možná
ještě déle. Je téměř k neuvěření, že vám na otázku,
co pravá láska je a jak vypadá, nabídnu odpověď
právě v tomto článku.
Hollywoodská produkce se tématem lásky zabývá velice
často, a sice ve filmech z žánru romantická komedie.
Pojďme si, přátelé, shrnout, jak takový pravý americký
Rom-Com vypadá a zdali je v něm možno najít námi
hledané odpovědi. Tak tedy:
Nejprve je důležité najít vhodnou lokalitu a počasí.
V Los Angeles žhne slunce a v New Yorku sněží. On je
On a ona je Ona. Oba jsou nesmírně krásní, jako z přední
stránky časopisu o módě. A oba mají velice vtipné
a všetečné přátele, popřípadě rodinné příslušníky, kteří
mají na starosti vytvořit humorné a choulostivé situace.
Již od prvních minut je divákovi však jasné, že existuje
důvod, proč naši dva milenci nikdy spolu nemůžou být.
Pak dojde k náhodnému, leč osudovému, setkání
a proběhne zamilování. Příliš brzo pak následuje střih
a milenci se probudí vedle sebe v posteli. V následujících
filmových scénách začne vztah dvou hlavních postav
vzkvétat. Proběhne večeře u přátel a procházka nočním
parkem. Délka této pasáže filmu je zásadní. Musí být
totiž přiměřeně dlouhá, aby divák dostatečně trpěl, až
vyjde na povrch onen kritický důvod. Důvody jsou různé
a vynalézavé. Pojďme si jich pár zmínit. Tak například:
byla to jen sázka; spal jsem s tvou matkou, sestrou,
nebo oběma; tu kočku jsem vám přejel já a nejčastěji
pak nejsem tím, kým si myslíš, že jsem. Po krizové scéně
následuje rozchod. Prší. A to současně v Los Angeles
i New Yorku. Smutná cesta odloučených milenců
ponurým městem vrcholí osamělým krmením kachen
na lavičce v parku. Teď je ta pravá chvíle, aby zasáhli
výše zmínění kamarádi a pokusili se dohodit hlavním
hrdinům někoho hloupého a ještě k tomu ošklivého.
Když v tom si On uvědomí, že bez ní nedokáže žít,
a Ona si uvědomí, že chce jen jeho. Jenže? Je pozdě! Ona
totiž právě odlétá, On se právě žení. Je třeba zvládnout
obtížnou logistickou situaci a dorazit na dané místo
k tomu druhému včas, než možnost poslední šance
lásku zachránit pomine. Klíčovou roli v těchto scénách
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hrají taxíky, letadla a vlaky, poněkud méně obvyklá
jsou například jízdní kola. Vše končí scénou vyznání.
Ta opět probíhají v dešti, nicméně tentokrát je to
vlahý májový deštík, nikoliv temný podzimní slejvák.
Pamatuji si dokonce film, kde hlavní hrdina, aby docílil
kýženého romantického efektu, urazil autem na ulici
hlavní hydrant. Voda začala prýštit do nebe. Pak mohl
teprve proběhnout vášnivý polibek obou zamilovaných,
promočených na kůži, avšak zcela šťastných. Už rolují
titulky a je konec.
Pokud si to tedy shrneme, tak abychom dosáhli té pravé
lásky, je podle tvůrců hollywoodských romantických
trháků vhodné mít v paměti mapy silnic větších amerických měst. Hodí se i znalost tras směrem k letišti. Navíc
film končí právě v ten moment, kdy podle mě opravdová
láska teprve začíná. Ne, odpověď jsem nalezl úplně
jinde. To bylo tak.

Cestu domů si moc nepamatuju. Metro muselo jet
strašně rychle, všechno vypadalo takové rozmazané.
Po schodech našeho domu jsem se plížil jako myška.
Cestu mi osvětloval jen displej mého mobilního telefonu.
Po několika neplatných pokusech se mi podařilo vkrást
se do naší předsíně.
Ten večer nebylo třeba dveře ložnice neprodyšně
uzavírat. Dle mého odhadu mě hladina alkoholu v krvi
stejně naprosto odradila od přílišné vynalézavosti.
Na stoličce v předsíni na mě čekala sklenice vody,
pyžamo složené do komínku a tableta se slibným
názvem vyprošťovák. A takto, přátelé, vypadá opravdová
láska.
Jindřich

Pravá láska. Foto: Jindřich

Každý rok se s chlapama setkáváme na takzvaném Juleøl
po česku. Podle mě se jednoznačně jedná o vrchol celé
sezóny. I datum letošního setkání se už nezastavitelně
blíží každou minutou. Celý koncept této akce lze popsat
jednou větou z emailové pozvánky: Není to uzavřená
společnost, ale jak říká Bohuš: Doktoré, sem řikal bez
bab!
A protože jsme věrni českým tradicím, pravidelně se
stává, že s sebou někdo vezme na ochutnání něco
ostřejšího. Následky mohou být často katastrofální,
ale pokud vím, tak se zatím vždy všichni účastníci vrátili
domů v identifikovatelném stavu. A to buď ještě téže
noci a nebo následujícího rána. Zatím nikdy nedošlo
ke střetu s bezpečnostními složkami. Pouze jedinkrát
došlo k důrazné rozmluvě s obsluhou, když se z nás
pokusili vyrazit o „litr“ víc, než měla být skutečná platba.
Loni jsem se v jisté fázi večera rozhodl, že již nejsem
schopen ničím tomuto dýchánku přispět, a vydal jsem se
domů. Po cestě mě zlákal kiosk, kde se prodával kebab
i v pozdních nočních hodinách. Moje kuráž byla posílena
konzumací pravé moravské slivovice. Objednal jsem si
tedy rullkebab s veškerou přílohou, k tomu extra pálivý.
Tohoto rozhodnutí jsem litoval již na druhý den ráno.
S kebabem v ruce jsem se nejistou chůzí vydal na metro.

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

M I K U L Á Š S K Á Z Á B AVA
Sobota 9. 12. 2017 od 15:00 hodin
Sál Ris Storstue, Risbakken 1, Oslo
Česko-norské fórum vás zve na tradiční Mikulášskou zábavu
s bohatým programem:
–
–
–
–
–

Vystoupení dětí z České školky a kroužku českého jazyka
Výtvarná dílna pro děti
Vystoupení česko-slovenské kapely
Tombola
Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla s nadílkou

Těšit se můžete i na domácí guláš, dezerty a jiné chutné občerstvení.
Vstupné: dospělí 140 NOK, děti 70 NOK, rodiny 300 NOK
Vstupné pro členy TNF: dospělí 70 NOK, děti 35 NOK, rodiny 150 NOK
Cesta: Sál Ris Storstue u Ris Kirke se nachází vedle zastávky Ris na lince metra č.1. Jsou zde
dobré možnosti parkování (příjezd přes Vinderen nebo Slemdal). Vchod bude označen vlajkami
a svícemi.
Přihlášky s počtem dospělých a počtem a věkem dětí zasílejte na email
prihlasky@cz-forum.no do 1.12.
Vstupné lze zaplatit do 6.12. na účet TNF č. 6241.06.04650, do zprávy napište jméno a počet
dospělých a dětí (Novák 2+1), vyhnete se tak dlouhému čekání u vstupu do sálu. Na místě
bude možné platit hotově nebo na Vipps č. 78710.
Máte-li chuť nám s besídkou jakkoliv pomoci, napište nám na výše uvedený e-mail. Uvítáme
i dárky do tomboly.
www.cz-forum.no

