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Jezero Longvatnet, Vesterålen, Foto: Ján Obuch

Kalendář akcí
2018
BŘEZEN

KVĚTEN

SRPEN

ŘÍJEN

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

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

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

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

15-18 | Fandění na
Holmenkollen Závod
světového poháru v biatlonu
Holmenkollen, Oslo

ČERVEN

Týden 34 nebo 35 | Taneční
studio Light
Vystoupení českého dětského
tanečního souboru.
Místo a čas konání upřesníme
později.

14 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

22 Čt 17:15-20:15 |
Velikonoční aranžování
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

DUBEN
7 So 10:30-16:00 |
Jobbsøkerkurs – kurz
hledání práce
Tøyen bibliotek, Oslo
11 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
25 St 18:00 | Výroční
členská schůze Českonorského fóra
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

10 Ne 13:00 | Dětský den
Zábavná akce s pohádkovými
soutěžemi, hrami
a grilováním nejen pro děti.
Holmenkollen, Oslo

ZÁŘÍ

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

3 Po 16:00 | Kroužek češtiny
pro školní děti
Začátek výuky českého
jazyka pro děti.

LISTOPAD
Týden 23/24 | Promítání
českého filmu Den a hodinu
konání upřesníme
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

12 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

ČERVENEC

25 Út 17:15 | Čeština hrou
První hodina konverzačního
kroužku pro děti.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

29 Čt 17:15-20:15 |
Adventní aranžování
Výroba adventního věnce.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

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

PROSINEC
8 So 15:00 | Mikulášská
zábava
Tradiční Mikulášská zábava
s Mikulášem, Čertem a
Andělem.
Sál Ris Storstue, Risbakken 1,
Oslo
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Úvodník
Vážení čtenáři Fora, vážení přátelé,

na tom, že to byla velká událost. Svůj názor bylo možné
vyjádřit účastí ve volbách na půdě Velvyslanectví. Ráda
bych v souvislosti tímto vyjádřila spokojenost
se spoluprací a příjemným dialogem mezi spolkem
a Velvyslanectvím a vzájemnou pomocí a podporou.

dny se nám začínají prodlužovat, ale jaro na sebe
nechává čekat. Letošní zima nám i rodilým Norům
ukazuje, jak to v Oslu bývalo dřív, a jak jsme byli
poslední roky hýčkáni mírnými klimatickými
podmínkami. Já jsem ale i v tento studený březnový
večer ráda, že Vám mohu představit další číslo časopisu
Forum a podělit se s Vámi o dojmy z naší spolkové
činnosti.

Únor nám zase přinesl Zimní olympijské hry
v korejském Pchjongčchangu, kde jsme se my čeští
krajané v Norsku mohli již tradičně radovat za obě země
hned několikrát. Na nadcházející měsíce je také
naplánováno několik akcí a možností se setkat. Ráda
bych Vás tímto zvláště pozvala na Výroční schůzi spolku,
o které se více dozvíte v tomto čísle Věstníku.

Dovolte mi tentokrát se zastavit nad aktivitami, které
spolek pořádá pro ty nejmenší ať už ve formě výuky
českého jazyka šitého na míru dítěte, kulturními
aktivitami a zábavou, čímž se snažíme šířit dědictví české
kultury mezi další generace. Náklonnost a zájem rodičů
i dětí nás velice těší a byli jsme upřímně dojati vysokou
účastí dětí i dospělých na karnevalu a představení
divadla Ententýky. Tohle mi dodává energii a odhodlání
vrhnout se do pořádání dalších akcí podobného typu.

Moc si ceníme Vašich příspěvků do Věstníku, kterými
přibližuje Norsko čtenářům prostřednictvím osobních
zážitků a pohnutek. To je ten nejautentičtější způsob, jak
lidem představit tuto zemi nebo nabídnout nový na již
známá místa a události. Tímto děkuji Jánu Obuchovi
za příjemný článek o zážitcích ze severu.

Ať už byla podle Vás volba prezidenta v lednu tohoto
roku výhrou nebo prohrou, tak se jistě shodneme
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Občan Zeman
Slova chvály se naopak v prezidentově řeči dostalo
v podstatě pouze jeho vlastním činům. Mnozí tak byli
díky urážlivé a nevyvážené rétorice nuceni slavnostní
shromáždění sněmovny ve Vladislavském sále
předčasně opustit.
Takto náš staronový prezident hned na začátku svého
druhého funkčního období rozděluje lid na tábory, které
si spolu nebudou umět rozumět. Můžeme se jen
domnívat, jaký to může mít záměr a odpověď nám
nejspíše přinese čas.

Prezident České republiky Miloš Zeman. Foto: Herbert Slavík

Proběhly historicky druhé přímé volby českého
prezidenta, které opět zvítězil ing. Miloš Zeman.
Vítězství to bylo těsné a rozděluje tak občany Česka
do dvou přibližně stejně velkých skupin. Ty, kteří
Miloše Zemana za prezidenta zvolili, a ty, kteří volili
proti zvolení Zemana.

Volba nás obyvatelů jiných zemí, avšak stále českých
občanů, byla jednoznačná. Přejme si, aby naše vlast
zůstala jednotná a ne ovládaná náladou jednoho
člověka. A aby takový byl i její obraz v zahraničí. Je to
naší vizitkou.

Je však ještě jedna skupina Čechů a ta je také přibližně
stejně velká. To jsou ti, kteří k volbám nešli, a které pan
prezident ve své inaugurační řeči vyzval k „aktivnímu
občanství“ a pokusil se je motivovat návrhem zavedení
povinné volební účasti.

Petr Dreiseitl

Volební účast ve 2. kole volby: 66,6%
Výsledky hlasování za Českou republiku:
Zeman 51,36% : 48,63% Drahoš

Náš prezident, který by měl být zárukou demokracie a
morálním spojovacím prvkem, se nedokázal vyhnout
příležitosti k tomu, aby pojmenoval nepřátele své a
potažmo nepřátele lidu. Kromě rozdělení novinářů na
dobré a špatné (v tom můžeme vidět i jistý pokrok, dřív
byli v jeho očích všichni novináři špatní) se Zeman
nevyhnul kritice konkrétních osob, stran a institucí (ČT!).
číslo
1
2
3
4
5
6
*7
8
+9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana
Topolánek Mirek Ing.
Senátoři
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Občan
Fischer Pavel Mgr.
Senátoři
Hynek Jiří RNDr.
Poslanci
Hannig Petr Mgr.
Poslanci
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Poslanci
Zeman Miloš Ing.
Občan
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Senátoři
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan

Výsledky hlasování zahraničí:
Zeman 9,72% : 90,27% Drahoš
Výsledky hlasování na ZÚ Oslo (viz. tabulka ČSÚ):
Zeman 6,80% : 93,19% Drahoš

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP
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1. kolo
hlasy
%

2. kolo
hlasy
%

9
12
60
1
0
0
12
24
82

X
X
X
X
X
X
16
X
219

4,50
6,00
30,00
0,50
0,00
0,00
6,00
12,00
41,00

X
X
X
X
X
X
6,80
X
93,19

Ústie Medvedieho údolia s útesmi vtáčieho bazáru. Foto: . Ján Obuch

Pieseň severu:
Vesteraaly a Špitzbergy
Vesteraaly (Vesterålen)
Súostrovie Vesterålen sa nachádza severne od turisticky
známejšieho súostrovia Lofoten. Je rozložitejšie
s pestrou paletou prírodných krás. Svokrovci mojej dcéry
majú dom neďaleko mesta Sortland, kde most spája
ostrovy Hinnøya a Langøya. Svokra sa narodila na lodi,
keď jej mama sa nestihla doplaviť z odľahlého ostrova
do mesta Tromsø. Meno má podľa názvu lode Ragnhild.
Otec svokra zahynul počas vojny v nemeckom
koncentráku a jeho sa ujala cudzia rodina. Pri mojej
prvej návšteve Vesteraalov nás zobral jeho nevlastný
brat na rybárskom člne loviť tresky v Eidsfjorden.
Naposledy sme ho navštívili v jeho letnej chalupe,
z ktorej má výhľad na majestátny vrch Reka. Miestny
znalec prírody Ole nás zobral na výlet do chráneného
údolia Forfjorddalen. z jeho búdky pre malé sovy pôtiky
kapcavé (sýce rousné, Aegolius funereus) som pozbieral

„Chci píseň severu znát,
chci o ní tiše naslouchat...“

Táto stará trampská pieseň vystihuje povahu ľudí,
žijúcich za severným polárnym kruhom a dôvod, prečo
majú radi tento drsný kraj. Nielen tí, ktorí sa tam
narodili, ale aj prišelci z juhu. Trpezlivo znášajú dlhé
obdobia zlého počasia, aby sa nabažili niekoľkých
slnečných dní. k životu na severe patrí zimná tma s pár
hodinami šera, ale tiež nekonečné letné slnko. Okrem
svojho domu, či bytu, chcú vlastniť malú chatku na
brehu jazera, alebo fjordu, kde môžu osamote prežívať
chvíle súzvuku s prírodou.
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vývržky, aby som zistil, aké druhy cicavcov a vtákov tam
lovia. v regionálnych novinách potom Ole referoval o
tom, že tam bol odborník zo Slovenska a čo zistil. Priateľ
môjho zaťa Viggo je vášnivý rybár. Kúpil si chatu pri
jazere Longvatnet, ktoré je len 27 metrov nad morom,
ale okolité štíty s výškou nad 1 000 metrov mi
pripomínajú pohľad od Popradského plesa vo Vysokých
Tatrách. v lese nad jazerom som pozbieral kosti spod
hniezda jastraba (jestřáb lesní, Accipiter gentilis). Najviac
kostí bolo od snehule horskej (bělokur horský, Lagopus
muta). Tieto kury žili na Slovensku v pleistocéne pred
viac ako 10 000 rokmi.

dosiaľ zistených vyše 200 druhov vtákov, ale len 38
druhov tu hniezdi. v mladosti som čítal cestopisy
ornitológov, ktorí opisovali vtáčie bazary na skalných
útesoch. Na Svalbarde sú stovky takých útesov, na
ktorých hniezdia desaťtisíce arktických vtákov. Živí ich
more.
Môj nórsky spolupracovník Georg Bangjord strávil na
Svalbarde 10 rokov života. Pracoval ako zoológ
v Nórskom polárnom inštitúte. Počas mapovania vtáčích
kolónií loďou prebrázdil celé súostrovie. v súčasnosti je
zamestnaný v Trondheime a hoci precestoval veľa krajín,
najradšej trávi dovolenky na svojej chate na brehu
Isfjorden na okraji mestečka Longyearbyen. Počas tohto
leta budoval novú zateplenú časť chaty. Pri chvíľkach
oddychu sedával s kávičkou a ďalekohľadom vo svojom
obľúbenom kresle pri okne. Sledoval hladinu mora a
zaznamenaval každú zmenu vo vtáčom spoločenstve.
Podieľa sa na projekte krúžkovania vodných vtákov
v ústí údolia Adventdalen. So synom koncom februára
pravidelne absolvujú na snežných skútroch 1 000 km
dlhú pobrežnú trasu pri sčítavaní zimujúcich druhov
vtákov. Využívajú niekoľko hodín pološera, keď je slnko
blízko pod obzorom. To dokážu len ľudia zrastení
s touto arktickou krajinou!

Špitzbergy (Svalbard)
Po týždni výnimočne pekného počasia na Vesteraaloch
s teplotami do 20° C sme v júli roku 2017 spolu
s manželkou pokračovali ďalej na sever. Leteli sme od
68° rovnobežky až za 78° rovnobežku do mesta
Longyearbyen na Šitzbergách. Medzipristátie sme mali
v Tromsø. Toto mesto bývalo východiskom pre polárne
výpravy. Niekoľko hodín sme strávili v Polárnom múzeu,
kde sme sa oboznámili s históriou osídlenia Špitzbergov.
Po ich objavení holandským moreplavcom Willemom
Barentszom v roku 1596 súostrovie navštevovali v 17.
storočí lovci veľrýb a mrožov. v 18. storočí tam začali
chodiť v zimných mesiacoch na lov polárnych líšok ruskí
Pomorania, neskôr tiež nórski lovci kožušín. v 20. storočí
začala ťažba uhlia.

Prvý deň nás Georg zobral na arktické safari údolím
Adventdalen. Pozorovali sme polárnu líšku (Alopex
lagopus) pri vykrádaní hniezd rybárov dlhochvostých
(rybák dlouhoocasý, Sterna paradisea). Kajky morské
(kajka mořská, Somateria mollissima) objavili útočisko
pred líškami na lúčke medzi dvoma ohradami pre ťažné
psy. Hniezdilo tam okolo 400 párov. Vzácna čajka
snežná (racek sněžní, Pagophila eburnea) sa priživovala
na odľahlejšej husky farme. Avšak pomorník príživný
(chaluha příživná, Stercorarius parasiticus) sa nebál
priblížiť ku nám na niekoľko metrov. Na nízkej tráve sa
popásali stovky bernikiel bielolícich (berneška bělolící,
Branta leucopsis) s odrastenými húsencami. Pár potáplic
malých (potáplice malá, Gavia stellata) zahniezdil na
umelo vytvorenom ostrovčeku uprostred jazierka. Na
väčšom ostrove vyhniezdila kolónia čajok trojprstých
(racek tříprstý, Rissa tridactyla). z menších druhov sme
pozorovali kulíky (kulík písečný, Charadrius hiaticula),
pobrežníky (jespák obecný, Calidris alpina a jespák
mořský, Calidris maritima) a lyskonohy (lyskonoh
úzkozobý, Phalaropus lobatus a lyskonoh ploskozobý,
Phalaropus fulicarius). Popri tom sme fotili rôzne druhy

Pôvodné pomenovanie „Spitzbergen“ (špicaté kopce)
pochádza od Barentsza. v súčasnosti sa používa pre
najväčší ostrov súostrovia, pomenovaného Svalbard ešte
Vikingami. v nórčine znamená studené pobrežie na
hranici ľadu. Ľadovce pokrývajú okolo 60 % územia
s rozlohou 62 000 km2. Rastlinstvo dokáže rásť len na
7% zeme, zamrznutej do hĺbky 150 m. Okrem machov,
lišajníkov a rias tu rastie 164 druhov vyšších rastlín. Ich
vegetačná doba je 6 až 10 týždňov. Tvoria prízemný
koberec, z ktorého vyčnievajú do výšky až 30 cm
páperníky, (suchopýr výběžkatý, Eriophorum
scheuchzeri ssp. arcticum). Fotenie drobných kvietkov
bolo jedným z cieľov našej cesty na prelome júla a
augusta, keď sú ešte v plnom rozkvete. Manželke stačili
zábery s mobilom, ja som sa vyhral s detailnejšími
makrosnímkami so zrkadlovkou Nikon. Objektív
s transfokátorom 300 mm som využil pri druhom cieli
pobytu: pozorovaní vtákov. Na súostroví Svalbard bolo
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kvietkov. Georg nás vyviezol k vrchu Breinosa, kde je
najnovšia, v poradí siedma uhoľná baňa a astronomické
observatórium. z vrchu je výhľad na údolie Adventdalen
a na okolité zasnežené pláne.

Fratercula arctica). Ocitol som sa vo vtáčom bazáre,
ktorý som túžil vidieť od študentských rokov. Stovky
vtákov sa tiesnili na skalných policiach a v skupinkách
odlietali loviť na more. v útesoch pravidelne hliadkovali
veľké čajky bledé (racek šedý, Larus hyperboreus).
Skúmali možnosti, ako sa zmocniť mláďat, alebo
poranených vtákov. Na pláňach v blízkosti útesov som
nachádzal kostry ich obetí. Bral som si z nich krídla
a nohy pre svoju porovnávaciu zbierku. Do chaty som sa
vrátil až po 22. hodine. O polnoci sme sedeli na lavičke
pred chatou, popíjali víno a v diaľke na mori sledovali
veľrybu.

Druhý deň priplávala do prístavu v Longyearbyen veľká
výletná loď. Kotvila tu celý deň a asi 4 000 turistov sa
rozplynulo v mestečku s pôvodnými 2 000 obyvateľmi.
Turistický ruch je významný pre Longyarbyen, ročne
sem pricestuje okolo 200 000 návštevníkov.
k turistickým atrakciám patria pešie túry pod ľadovec, na
najbližší kopec Sarkofagen, alebo ku opusteným baniam.
Možno si zaplatiť výlet na štvorkolkách, alebo so psím
záprahom. Pod holým nebom čaká na zimnú sezónu
okolo 1 000 snežných skútrov. Menšou loďou sa za pol
dňa doplavíte do opusteného ruského mesta
Barentsburg.

Ďalší deň som tiež strávil v tichom Medveďom údolí pri
pozorovaní morských vtákov, pasúcich sa sobov a fotení
kvietkov. Posledný deň sme sa túlali v hornej časti údolia
Adventdalen, kde sa nachádza výskumná stanica
univerzity z Tromsø. v Longyearbyen sme navštívili
informačné centrum a galériu. Stretli sme skupinu
Čechov z Krkonošského národného parku, ktorí strávili
2 týždne na českej výskumnej stanici. Ornitológ Jirka
Flousek mi rozprával, že pred rokom im pršalo počas
celého pobytu. Teraz mali šťastie - 10 dní pekného
počasia s teplotami od 5° C do 10° C. Také bývajú riziká
pobytu v Arktíde, ovplyvňovanej Golfským prúdom!

Georg bol zamestnaný budovaním chaty, tak nám
požičal svoje staré terénne auto. Vyviezli sme sa do
údolia Longyeardalen nad mestom a plánovali sme
pešiu túru pod ľadovec zbierať fosílie. Tam však chodili
organizované výpravy s platenými turistami. Nakoľko
sme nemali so sebou povinnú pušku na obranu proti
ľadovým medveďom, len poplašný pištoľ, mladá vedúca
organizovanej výpravy nám nedovolila ísť samostatne.
Zostali sme na halde pod prvou baňou fotiť kvietky.
Potom sa manželka vybrala na kopec Sarkofagen a ja
som pod skalnými stenami pozoroval skupinky alkovcov
drobných (alkoun malý, Alle alle), ktoré lietali od mora
ku svojim hniezdam v skalách.

Ing. Ján Obuch, PhD., přírodovědec, Univerzita
Komenského v Bratislavě

Ďalší deň sme ráno pozorovali plávať na mori skupinu
asi 15 bielych veľrýb (bieluhy morské, Delphinapterus
leucas). Georg vedel, že chodia za potravou do ústia
Adventdalen. Vydali sme sa do Medvedieho údolia
(Bjørndalen). Najprv sme vyliezli do skalnej morény, kde
hniezdili alkovce drobné. Potom sme ku autu prilákali na
kúsky chleba polárnu líšku. Manželka sa vrátila do
Georgovej chaty a ja som prebrodil ľadovcovú riečku,
lebo na druhej strane údolia boli útesy, v ktorých
hniezdili norce hrubozobé (alkoun tlustozobý, Uria
lomvia), svišťúne zrkadlové (alkoun obecný, Cepphus
grylle) a mníšiky bielobradé (papuchalk bělobradý,

Los Alces alces na Vesteraaloch. Foto:autor
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Rozhovor s Evou Karal
o Nadaci Solgløtt
pomáhat, dobrovolné práci. Ještě dnes vzpomínají 50-60
leté děti na své prožitky na Storsandu.
Jaké jsou vaše vzpomínky a toto místo?
Moje vzpomínky začínají v 80. letech, kdy moje dvě děti
jezdily na Storsand na prázdniny. Bylo překvapivé najít
oázu pro děti uprchlíků z naší země. Neskutečné. My
rodičové, co jsme tady neměli babičky ani dědečky,
a nemohli jsme jezdit zpátky do Čech, jsme velice ocenili
tuto možnost. A děti, kterým samozřejmě též chyběla
”velká rodina”, našly přátelství s dětmi ve stejné situaci.
Na Storsand jezdily děti českých a slovenských uprchlíků
z celého světa: z Ameriky, Kanady, Austrálie, Německa,
ze Švédska, Švýcarska a Anglie. Dospělí exulanti hlavně
z Anglie, Německa, Švédska a Norska jezdili na Storsand
pomáhat s provozem, údržbou nemovitosti, vařit jídlo
pro děti a starat se o skupiny dětí. Výuka byla svěřena
českým salesiánům z Říma, ale nábožensky nezávislá. Já
a moje rodina jsme v té době bydleli v Trondheimu,
a jezdili jsme na Storsand pomáhat o víkendu, např.
natírat dům. Děti se na Storsandu učily lépe mluvit
česky, historii a zeměpis vlasti, písně i tradice. A navíc se
setkaly s dětmi z celého světa, které měly stejné
zkušenosti dvojjazyčnosti a exulantství.

Eva Karal. Foto: privát

Dříve než začneme mluvit o Nadaci Solgløtt, mám na
vás pár otázek ohledně Storsandu:
Jak vlastně vznikl samotný Storsand?
To je dlouhá historie a je do jistě míry popsána v knize
“Malá velká Žena”, o paní Anně Kvapilové (str. 22-32,
51-57). Paní Anna Kvapilová se za války
v koncentračním táboře v Ravensbrucku seznámila
a spřátelila s norskými spoluvězni. Když se po válce
usadila v Norsku, rozvinula toto přátelství a věnovala
svůj život norsko- československému přátelství
a pomoci. A za komunistů bylo dost důvodů
československým uprchlíkům pomáhat. Doporučují
vřele knihu “Malá velká žena” otevřít a prolistovat.
Půjčila jsem ji minulému českému panu velvyslanci a on
pravil, že ji neodložil, pokud ji nepřečetl. Krátce řečeno,
byl Norsk-Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening založen
23.10.1950, a první letní škola v Norsku se uskutečnila
v létě 1959. v létě 1962 byl za sebrané peníze Norskočeskoslovenským pomocným spolkem zakoupen
prázdninový domov Solgløtt, svépomocí brigádníky
upravený pro potřeby letní školy československých dětí
v exilu. To všechno díky dobrým lidem, přátelství, ochotě

Jaká byla situace Storsandu po roce 1989?
Situace byla zajímavá. Paní Kvapilová, která na
Storsandu organizovala tyto prázdninové pobyty pro
děti, už neměla dost sil na pokračování, ale bohužel ani
na to, aby vedení předala. Tak měl tehdejší výbor, který
v tu dobu vedl můj manžel Karel Karal, dost práce než se
to vše dalo do pořádku. v tu dobu si vzpomínám, že paní
Marie Průchová a paní Zora Hozmannová hodně
přispěly. Nelze konkrétně jmenovat všechny, kteří se
tenkrát podíleli na práci a vedení spolku, bylo jich
hodně.
Po roce 1989 nastala najednou změna, a my jsme mohli
cestovat zpět za rodinami do Čech, takže nebylo
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zapotřebí pořádat prázdniny pro děti na Storsandu.
Všichni jsme se snažili táhnout dál zodpovědnost za
nemovitost. Nejprve jsme dali budovu k disposici pro
prázdninový pobyt handicapovaným dětem
z Československa. To probíhalo první léta, ale pak už
nebylo tolik potřeb a budova se tedy využívala jinak:
pronajímala se mimo jiné dělníkům v Tøfte Papirfabrikk.
v té spojitosti přispěl hodně pan Jan Červenka.
v následujícím dlouhém desetiletí se rozhodovalo, jak
s budovou naložit, dokonce se kreslily návrhy na
architektonické úpravy. Nakonec to skončilo tím, že se
tato nemovitost prodala, což bylo velice rozumné.
Založil se fond, který je základem nového Stiftelse
Solgløtt, přeregistrovaného v Brønnøysundregistre
v roce 2009, a který je pokračováním původní nadace.

vyvinuty webové stránky. Taky jsme často diskutovali
o správném účelu nadace. Chtěli jsme, aby směřoval
k původním záměrům Stiftelsen Solgløtt, k česko-norské
a slovenské spolupráci, mládeži, s kulturně-politickým
podnětem.
Postupně se k nám dostávaly žádosti, některé projekty
byly velice zajímavé, některé byly jednorázové, jiné zase
pokračovaly téměř automaticky. s retrospektem vidím,
že nejvíce jsme spolupracovali na vydávání knih, i když
to nebylo záměrem. Důležitá jsou jistě témata týkající se
Čechů a Slováků žijících v Norsku, kteří se svým
způsobem zasloužili o to, že naše národy měli dobré
jméno tady v této zemi.
Kolem vánoc 2011 jsme pozvali na vánoční večeři
(julebord) tehdy ještě žijící členky NorskTsjekkoslovakisk Hjelpeforening a Storsand: paní Else
Kloster Jensen, paní Vlastu Sehnal a paní Else
Hesselberg, a za výbor jsme jim poděkovali za přispění
při založení N-TSHF, a za celoživotní česko-norské
přátelství a za práci při vybudování Storsandu. Byly
velice překvapené a potěšené, že jsme jejich příspěvek
vzpomněli a ocenili.

Jak dlouho jste byla předsedkyní v nadaci Solgløtt
a jaké byly vaše začátky?
Začalo to tím, že určitá skupina lidí pracovala na prodeji
této nemovitosti. Paní Yvona Holbein a paní Alena
Bartoňová byly se mnou v kontaktu ohledně ceny
nemovitostí, a pak mi volaly a ptaly se, zdali bych mohla
kandidovat na předsedkyni této nové nadace, která měla
za úkol spravovat fond, definovat předmět fondu, určit
stanovy nadace a uspořádat administrativní záležitosti.
Do výboru nadace přišla tenkrát za slovenskou stranu
paní Nora Kolenicová a pan Vlado Branko, což
odpovídalo stanovám poměru členů ve výboru: 2/3
české a 1/3 slovenské účasti. Za českou stranu
vzpomenu paní Alenu Bartoňovou, pana Karla
Babčického a pana Geira Brustad.

Který z projektů vás nejvíce oslovil?
Já si myslím, že nejdůležitější bylo vydání knížky o paní
Kvapilové. Tato kniha není jenom o její osobnosti, nýbrž
i o událostech po 2. světové válce a vývoji situace v době
komunismu. Kniha je dvojjazyčná, psaná v češtině
a angličtině, doplněna spoustou historických fotografií,
dokumentu a korespondence z této doby, vyjadřující
kulturu a politické mínění.

Můžete nám povědět něco o činnosti nadace
a některých změnách?

Taky bych se chtěla zmínit o nedávné výstavě nazvané
”Neviditelný most” konané na počest 100. narozenin
paní Milady Blekastad. Já jsem ji nikdy nepotkala, ale
byla známá v české komunitě, i když se snad s Čechy
moc nestýkala. Byla to česká žena, která ve svém životě
udělala neuvěřitelný kus práce, což na mě udělalo velký
dojem.

Po založení nadace začala práce s formalitami. Chtěli
jsme vyvinout dobrý způsob zpracování žádosti, a též
zajistit, aby přijímané projekty byly v souladu se
stanovami nadace. Tady bych chtěla vyzvednout paní
Alenu Bartoňovou, která použila svou zkušenost s tím,
jak se žádá o projekty, a jak se pak i zpracovává. Tyto
administrativní postupy jsme chtěli zautomatizovat, aby
pak spolehlivě fungovaly a daly se použít při další naší
práci.

Můžete nám povědět něco více o vydání knížky
básní od Jaroslava Haška?

Pan Babčický svou profesionalitou přispěl k tomu, že
administrativní stránka nadace se zdigitalizovala a byly

Velice překvapivý projekt, protože my známé Haška
z prózy a ne jako básníka. A nejzajímavější na tom všem
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byl jeden Nor, který se naučil česky a je velkým
obdivovatelem Haška a často navštěvuje českou zemi,
možná též, že hlavně její pohostinství. On se zúčastnil
akce financování tohoto projektu. Byla zvolena moderní
forma financování nazývaná “crowd funding”, což
znamená, že každý, kdo chce podpořit tento projekt,
pošle určitou částku peněz na dané konto, přes
facebook. Tato akce bývá omezena časově i částkou,
která se musí vybrat. Pokud se to nepodaří, padá celá
akce. Nadace Solgløtt též přispěla na tento projekt, ‚
a díky tomuto příspěvku se tato kniha mohla nakonec
vydat. Tento nápad by nadace mohla využít při
některém dalším projektu a sama nastartovat “crowd
funding”. Výhoda tohoto způsobu je též, že se tím
potvrdí zájem mezi lidmi o projekt.

Další projekty podpořené nadací Solgløtt:
 Finanční pomoc Domovů pro mentálně
postižené, vesnice České Kopisty
 Vydání vzpomínkové knížky o Anně
Kvapilové
 Česká školka v Norsku
 Vydání knihy Křehké kouzlo disonancí
 Kompletace a digitalizace díla scénografa a
výtvarníka Luboše Hrůzy
 Norsko v RAKu (překlady relevantních
ukázek že současné norské literatury)

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Zita Požárová.

Přijeď na 4. čs. firnový memoriál
Přidejte se na sváteční pošlapáníčko v nejhezčí části norských nejvyšších hor Jotunheimen. Na své si přijde
každý, kdo má rád sníh a bude se s ním chtít před létem adekvátně rozloučit. V oblasti Hurrungane ho
v tomto období bývá ještě dost. Po večerech budou probíhat přednášky a poté volná zábava u ohně, zážitků
ze zimy máme určitě všichni dost. Po předchozích zkušenostech je ověřeno, že někteří jsou schopni
rekapitulovat až do brzkých ranních hodin.
Co nás čeká:
– již tradiční setkání přátel jarního sněhu, tuleních
pásů, pálenky a dobré nálady v nejvyšším norském
pohoří Jotunheimen
– 17. května a 21. května je v norsku státní svátek,
pátek 18. bude třeba si vzít volno v práci; nájezd
účastníků od večera 16.5.
– memoriál bude slavit malé jubileum - i s 0.ročníkem
půjde už o páté setkání pod nejvyššími vrcholky
Skandinávie
– bližší informace ve FB skupině "Norski skialp" nebo
na stránkách www.tulenipasy.cz
Jeden z dřívějších ročníků čs. firnového memoriálu. Foto: autor

S pozdravem, Kulíšek Martin,
v tomto roce stále ještě ředitel firnového memoriálu
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Magické osmičky v dějinách
Československa
V úterý dne 16. ledna 2018 se v prostorách rezidence
velvyslance České republiky v Oslo uskutečnila
přednáška doc. PhDr. Miluše Juříčkové, CSc., která je
nositelkou řádu za zásluhy „Commander of the Royal
Norwegian Order of Merit“. Přednáška byla na téma
Magické osmičky v dějinách Československa. Rok
1968 a jeho význam pro vztahy s Norskem. Akce byla
spoluorganizována Velvyslanectvím České republiky
a Velvyslanectvím Slovenské republiky v Oslo za
přítomnosti obou velvyslanců J. E. Jaroslava Knota
a J. E. Denisy Frelichové.

Masaryk, Michael Konůpek, nebo Luboš Hrůza, který
v roce 1969 přišel do Norska a spolupracoval s Miladou
Blekastad.

Před samotnou přednáškou měl projev velvyslanec
Jaroslav Knot, který přivítal všechny hosty a vyzdvihl
přínos doc. Juříčkové pro vynikající vztahy mezi Českou
republikou a Norskem. Velvyslanec Knot podtrhl
významnost ocenění, jež doc. Juříčková obdržela
od norského krále Haralda V. a zdůraznil, že je to poprvé
v historii, kdy bylo toto vysoké státní vyznamenání
v úrovni „komandér“ uděleno občanu České republiky.

Velvyslanectví ČR v Oslo

Přednáška paní docentky byla oceněna dlouhotrvajícím
potleskem publika.
Celý večer proběhl v přátelské a uvolněné atmosféře
za rekordní účasti českých i slovenských krajanů
a představitelů norské kulturní a akademické sféry.

Samotná přednáška doc. Juříčkové byla v norském
jazyce a pojednávala zejména o důležitých
„osmičkových“ letech v historii Československa a České
republiky, jakož i o lidech, kteří pomohli k vytvoření
dobrých vztahů mezi Československem/Českou
republikou a Norskem. Doc. Juříčková hovořila o Miladě
Blekastad, o níž aktuálně probíhá výstava na různých
částech Norska. Další významnou osobností, o které
se hovořilo, byl Leo Eitinger, který se po skončení druhé
světové války stal známým norským psychiatrem
a založil nadaci udělující cenu za činnost v oblasti
lidských práv. Zmíněn byl také Odd Nansen, jako
architekt Nansenovy nadace (Nansenhjelpen), která
pomáhala uprchlíkům. Doc. Juříčková také hovořila
o dalších osobnostech, například Anna Kvapilová, Jan

J. E. Jaroslav Knot a J. E. Denisa Frelichová spolu s Miluší
Juříčkovou (uprostřed). Foto: Velvyslanectví ČR v Oslo
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Představení Ententýky bylo plné hudby. Foto: autorka

Divadlo Viola přivezlo Ententýky
to snězené mýdlo dělalo dojem na ty nejmenší diváky.
Velice populární bylo také humoristické podání říkanky
Polámal se mraveneček a snad nejpopulárnější byl vlk
v Červené Karkulce vyrobený z mopu na zem. To plakali
smíchy i rodiče. A dechu nestačili popadnout, protože
hned po přestávce začal podzim a začala i Aprílová škola,
kterou Josef Hervert vtipně uvedl slovy: „Co je to za pr….
blbost, hrát si ve škole na školu?!“ Děti nadšeně
povzbuzovaly jak Radku Tesárkovou, tak Báru
Nentwichovou, když Josefa Herverta řezaly xylofonovou
paličkou. Celou dobu doprovázel Martin Rudovský
pohádkově na klavír. Doprovázel a ohříval nám duše
i srdce až do zimy, přes stonavé slunce a chlubivou
Nanynku.

Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,
přidržte si čepice, hop a už jsme v Africe!
A čepice jsme si opravdu přidržet museli. Na podzim
k nám totiž přijelo kouzelné trio divadla Viola, aby nám
a našim dětem připomnělo, co je to dětství. Ententýky je
legendární představení Pavla Jurkoviče pro děti a jejich
rodiče.
Pod vedením přemilého Martina Rudovského nám
předvedl se svými kumpány Josefem Hervertem
a Radkou Tesárkovou parádní gejzír krásných známých
i méně známých českých říkadel, hádanek, rozpočítadel,
písní a pohádek.
Od jara do zimy, probrali jsme všechna období. Vyslechli
jsme žežuličku, jak kuká, ptáci nás uvítali v lese a přilétly
i vlaštovičky. Dětem se potom kladla i důležitá otázka, co
všechno se musí dělat na jaře, většina z nich to věděla
a dokonce napovídala. Tuto jarní malebnost dokázalo
naše trio z Violy protkat úžasným humorem, který
potěšil hlavně rodiče. Po jaře jsme se přesunuli do léta,
kdy nám mimo jiné předvedli milovanou Čapkovu
pohádku O pejskovi a kočičce Jak si myli podlahu. Zvlášť

Těch říkadel, hádanek, rozpočítadel, písní a pohádek
byla spousta, a děti, to nejnáročnější publikum, se do
nich krásně vžily. To snad svědčí o tom, že Ententýky byl
a je úspěch veliký a zasloužený. Doufáme, že se snad
ještě jednou do Osla vrátí.

Kateřina Nezvalová-Henriksen
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Společné foto masek. Foto: Petr Dr.

Karneval – Letos jsme byli poprvé!
V příjemném prostředí školky v centru Oslo, nedaleko
známého muzea městské dopravy Sporveismuseet, jsme
se sešli v hojném počtu a různého vzezření. Rodiče
povolili uzdu své fantazii a též se oblékli do maškarních
kostýmů. Příjemným odpolednem nás provázel zábavný
narozeninový dort (Ivana), který děti odměňoval
sfoukáváním svíček na svém dortovém klobouku.
Dostavili se Křemílek s Vochomůrkou, upírka, beruška,
netopýr i Rumcajs (vydávající se za trolla:). Drsný člen
hokejového týmu z Nagana svými dobře mířenými
střelami vůbec neohrožoval účastníky karnevalu!:)
Rodinka paní žabky, sladkého Rákosníčka a otce
Rákosníka všechny příjemně osvěžila svou přítomností.
Nesourodá směska rodiny skládající se z Ninji, Star
Wars- písečného muže, Steva z Minecraft v doprovodu
americké indiánky, která i přes svůj vyšší věk autenticky
obtancovala celé ohniště (sál školky) nikoho neurazila.
Elvis sice dorazil, ale i přes intenzivní naléhání
nezazpíval. Jednorožci se proháněli sálem a vytvářeli za
sebou barevnou duhu. Hasič, rytíři, černý Petr, běžkařka,
myšička, atletka, policistka, kuchař i pan král, masky plné

vtipu a barev. Drsný Sherif s pirátskou manželkou,
roztomilou éterickou princeznou a rytířem ze Star Wars,
už jen dotvářeli senzační atmosféru. Tančilo se v rytmu
Disco a hrály se rozmanité zábavné hry. Populární
taneční hra s obíháním a odebíráním židlí pobavila
většinu malých hráčů a někteří se ze samého štěstí
i rozplakali:) V Limbo tanci suverénně exceloval
Rákosníček, i když drobné známky fixlování nebyly zcela
vyloučeny! Česká pohostinnost se nezapřela a stůl se
prohýbal pod takovými kulturními vychytávkami jako
domácí uzená klobása, vanilkou omamně vonícími dorty
na různé variace, ovocem, kávou i čajem.
Díky TNF za super odpoledne, uvidíme se zcela určitě
příště!
S pozdravem Indiánka

13

Årsberetning 2017
Tsjekkisk-Norsk Forum
For behandling på TNF’s årsmøte den 25. april 2018
Tsjekkisk-norsk forum er en forening for tsjekkere bosatt i Norge og andre som ønsker å holde kontakt med det
tsjekkiske miljøet, f.eks. nordmenn som studerer tsjekkisk, ektefeller eller også de som bare ønsker å holde kontakt
eller vil støtte Tsjekkia.
Foreningens postadresse: c/o Barbora Nentwichova, Olav Aukrusts vei 14, 0785 Oslo
Styret har bestått av:
Januar – mai 2017: leder Katerina Stemberova, nestleder Miroslav Hletko, styremedlem Jindrich Kania,
styremedlem Ivana Wiulsrød Lantova, styremedlem Hana Netopil Ciganikova, styremedlem Lenka Sommerseth,
styremedlem Barbora Nentwichova.
Mai-desember 2017: leder Barbora Nentwichova, nestleder Lenka Cernusakova, styremedlem Jindrich Kania,
styremedlem Hana Netopil Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø.
Valgkomité
Ivana Wiulsrød Lantova, Katerina Stemberova
Medlemskap
TNF hadde 90 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2017. Medlemskontingenten for 2017 var:
kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 450,- for familier og kr. 200,- for pensjonister.
Ansvarsområder
Økonomi og regnskap: Barbora Nentwichova; Webside og sosialmedier: Hana Netopil Ciganikova; Medlemsblad:
Katerina Stemberova, Petr Dreiseitl; Kommunikasjon: Jindrich Kania, Dagmar Melbø; Adresselisten: Miroslav
Hletko; Språkkurs: Barbora Nentwichova; Kreative kurs: Hana Netopil Ciganikova; Kultur: Lenka Cernusakova.
Økonomi
Tsjekkisk-norsk forum er finansiert fra medlemskontingenter og fra støtte fra det tsjekkiske
Utenriksdepartementet. For året 2017 mottok TNF finansiell støtte til 6 prosjekter: tsjekkisk undervisning for barn
og voksne, kreative kurs for voksne, barnedag, teaterforestilling for barn, St. Nikolas feiring og trykk av
medlemsbladet.
Styremøter
Styremøtene ble avholdt i henhold til behov og etter avtale i februar, april, mai, juni, august og november.
Årsberetningen for forutgående år ble godkjent på årsmøte 3. mai med tilføyelser. Styremedlemmer har også vært
i kontakt med interesserte ved uformelle møter i Asylet..
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Aktiviteter
• I 15 år har TNF organisert regelmessige møter hver andre onsdag i måneden, kl. 18 i Asylet i Oslo. Antall
deltakerne varierer fra måned til måned. Vi skal fortsette med denne aktiviteten og skal sørge for
tilstedeværelse av en TNF-representant.
• Gjennom hele 2017 har TNF undervist tsjekkisk språk på alle nivåer til både barn og voksne. Vi har hatt
o 7 voksne fordelt i to kurs
o 15 skolebarn på tsjekkisk grammatikk
o 5 barn i kurset «Tsjekkisk gjennom lek»,
o 6 småbarn i tegnekurs og fra september 9 små barn i et nyetablert kurs Løveungene.
Vi takker alle våre lærere for innsats og Den tsjekkiske ambassaden og noen familier som gir oss lokaler til
disposisjon for noen av kurs.
• Vi har samarbeidet med den Tsjekkiske barnehagen som organiseres av Petra Kania og arrangert sammen
karneval i februar og St. Vaclavs fest i oktober med både lærdom og underholdning.
• I mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støtte og heie på tsjekkiske skiløpere og skiskyttere.
• Kreative kurs for voksne innebar to tegnekurs og to arrangørkurs i løpet av året.
• I juni avholdt TNF «Barnas dag» på Holmenkollen. Til tross for regn og uvær samlet det seg 11 tsjekkiske
og norske familier for lek, koste seg med makrell og hyggelig prat. Vinnere av lego-konkurransen ble kåret
samme dag.
• Den 6. september arrangerte TNF sammen med den tsjekkiske ambassaden i Oslo filmvisning, denne
gangen den tsjekkiske filmen «Jak básníci čekají na zázrak“.
• Den 19. november kunne vi ønske velkommen tre skuespillere fra Prahas teater Viola med nydelig
forestilling for store og små «Ententyky», et teaterstykke fult av tsjekkiske sanger, regler, eventyr og gåter.
• Den 9. desember arrangerte TNF den tradisjonelle «St. Nikolas»-feiringen på Ris i Oslo. Omtrent 50
familier med 70 barn kom for å nyte en hyggelig førjulsatmosfære. Deltakerne kunne se forestillinger av
småbarn og skolebarn som sang tsjekkiske og slovakiske julesanger med levende musikk. Barna laget
julepynt og dekorasjoner, alle fikk nyte et rikt tilbud med mat og drikke, samt mulighet til å vinne fine
gaver i lotto. Selve St. Nikolas kom også på besøk med sine to hjelpere, engelen og djevelen, for å snakke
med barna og for å gi dem noe godt. Vi takker alle frivillige for hjelpen, arrangementet krevde mye energi,
men vi gleder oss allerede til neste gang.
Medlemsblad
I 2017 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsbladet Forum: nr. 88, 89 og 90. Vi oppfordrer alle til å sende inn sine
bidrag. Ansvaret for redaksjon har Katerina Stemberova, teknisk ansvarlig er Petr Dreiseitl.
Samarbeid
Vi er i kontakt med den tsjekkiske ambassaden i Oslo og takker herved for at de velvillig stiller ambassadelokalene
til disposisjon og samarbeider med TNF på ulike arrangementer. I tillegg samarbeider vi med den Tsjekkiske
barnehagen og holder kontakt også med slovakene i Norge.
For styret i TNF: Barbora Nentwichova, leder
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RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2017
Inntekter
Medlemskontingent

13 350,00

Bidrag/gave fra MZV ČR

42 112,53

Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st.
Nikolasfeiring, arrangementer for voksne

106 606,00

Annen inntekt

60,23

Sum inntekter

162 128,76

Kostnader
Administrasjonskostnader

1 588,92

Medlemsblad Forum - 3 utgaver
Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st.
Nikolasfeiring, arrangementer for voksne

14 611,74
133 899,79

webhotell

811,25

Sum kostnader

150 911,70

Resultat = overskudd

11 217,06

BALANSE PR. 31.12.2017
Eiendeler

Gjeld og egenkapital

110 373,24
4 326,00
-

Saldo bank
Kasse
fordringer
SUM

114 699,24

103 482,18 Egenkapital (akumulert resultat fra forrige år)
11 217,06 Årets resultat - overskudd
- gjeld
114 699,24

Kommentar:
TNF`s regnskap viser et totalt overskudd på kr. 11 217,-.
Vi har i 2017 mottatt en pengegave fra MZV ČR på kr.

42 112,53

Pengegaven ble brukt til: Tsjekkisk kurs - leie av lokaler

16 500,00

Tsjekkisk kurs - lærebøker

3 384,00

Tsjekkisk kurs - tradisjoner

1 130,00

Tsjekkisk kurs - lærer

3 149,00

Teaterforestilling

4 142,00

Trykk av medlemsbladet

3 452,00

Barnedag

1 726,00

Kurs og arrangementer for voksne

1 726,00

St. Nikolas feiring

6 903,00

Balanse:
Saldo i banken pr. 31.12.2017 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.
Barbora Nentwichova
04.03.2018
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vyhlašuje soutěž pro všechny krajany v Norsku,
kteří si rádi staví ze stavebnice

Téma soutěže u příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR:

„Kde domov můj”
Postavte něco, co vám připomíná naši republiku.
Fantazii ani věku se meze nekladou! Nejlepší výtvory
budou odměněny zajímavými cenami!
Pravidla:
1)

Postavte legový model podle vaší fanazie na dané téma.

2)

Vyfoťte se společně s vaším výtvorem a pořiďte také detailní fotku výtvoru
samotného. Soutěžící se může zúčastnit pouze s jedním výtvorem.

3)

Obě fotografie spolu s názvem výtvoru, jménem a věkem autora, posílejte do 20.
května 2018 na email: soutez@cz-forum.no

Vyhlášení proběhne během Dětského dne, nejlepší výtvory otiskneme v letním
vydání našeho časopisu.

17

Oslovina 13 – Tři Koule
A znáte Finn.no? Finn mám opravdu moc rád. Služeb
tohoto inzertního serveru jsem využil nesčetněkrát.
Ať už jde o nákup letenek, nabídky práce, nebo o věci do
domácnosti, na Finnu lze najít snad opravdu vše.
Nedávno jsem si dokonce přes Finn objednali chatu, kde
budeme trávit velikonoční prázdniny. Díky Finnu jsme
se i naučili, že Tripp-Trapp židlí existuje mnoho různých
typů, jejichž příslušenství opravdu nejde navzájem
kombinovat. No, snad se nám napočtvrté konečně
podaří sehnat opěrátko a pás, který bude možné k židli
přidělat bez pomoci pilníku, pilky, tavné pistole
a vhodně umístěného hřebíku.

V titulku inzerátu stojí Doufám, že vám šaty budou lépe
sloužit než mně. Obličej dotyčného manžela je z obrázku
vyretušován ne zcela citlivě pomocí mnoha
nenávistných tahů černou fixou. Dále je z textu jasné,
že dotyčný se již odstěhoval. Na závěr je v inzerátu
zmíněno, že na šatech je pár skvrn. Odhaduji, že pokud
mezi novomanželi došlo k dramatické hádce, která
vyústila v balení kufrů, může se klidně jednat i o fleky
od krve. Šaty to jsou krásné, ale přesto, že autorka
inzerátu pobízí k rychlému odběru, tak se je prodat zatím
nepodařilo.
Další zábavný inzerát nabízí nejrychlejší sekačku
na trávu na světě. S touto sekačkou byl dosáhnut zápis
do Guinessovy knihy rekordů v listopadu 2015.
Konstruktéři se sekačkou dosáhli na letišti Torp
u Sandefjordu rychlosti 257 km/h.

Zkrátka používáme Finn opravdu dost často. Jak
dokonce napovídá i známá reklama v rádiu, Finn je také
ideální pro umístění nepříliš vhodných vánočních dárků:
„Jé to je ale pěkná vázička, děkuji babičko, ta se mi
rozhodně bude hodit na... hmm... Finn.no.”

Jestli však sekačka při pokusu o rekord i sekala trávu,
se mi zjistit nepodařilo. Velmi mi to připomíná jednu
scénu z filmu Marečku podejte mi pero:

No, a když si člověk prohlíží inzeráty, občas narazí
i na něco opravdu pikantního. Tu třeba jedna nešťastná
dáma prodává své svatební šaty. V inzerátu vyjádřila
svou frustraci z nepovedeného manželství opravdu
zdařile.

„Jak to jede?”
„No jede to dobře, ale neseče to...”

Zdroj: Finn.no

Zdroj: Finn.no
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Cena se v době inzerce vyšplhala na neuvěřitelný jeden
milion norských korun. Ještě neuvěřitelnější však je, že
se sekačku za tuto cenu skutečně podařilo prodat.
Někdo má zřejmě opravdu rozlehlý trávník, který
potřebuje akutní údržbu.

máte uvedený pouze průměr. Mohli byste nám zaslat
další rozměry, abychom měli představu o velikosti?
s pozdravem O. Nordmann."
No, s takovou se nám ty koule asi prodat nepodaří.

Jak jsem již zmínil v úvodu, Finn.no používáme často
a rádi. A tak bych tedy rád připojil jednu zajímavou
zkušenost.
Když jsme se nastěhovali do nového bytu, v obýváku
nám visely ze stropu 3 ozdobné svícny. Jsou to takové tři
koule. Velké, kulaté, pravidelného kulovitého tvaru.
Zhruba ve středu koule je stojánek, na nějž lze umístit
svíčku, což způsobí, že vzniklá intimní atmosféra
v obýváku je vhodná k meditaci a cvičení jógy. My jsme
však na háčky ve stropu potřebovali pověsit dětskou
houpačku a dřevěná zvířátka.
A protože jsme nevěděli, co s danými koulemi
podniknout, rozhodli jsme se je prodat na inzerát.
Průměr koulí byl důsledně změřen a zapsán. Prodáváme
tedy kulaté koule, pravidelného kulovitého tvaru
o průměru 31cm. Odpověď na sebe nedala dlouho
čekat:

Zdroj: Finn.no
Jindřich

"Dobrý den, mám zájem o vaše koule. Tedy všechny tři.
Bohužel nemám představu, jak jsou veliké, v inzerátu

Velvyslanec České republiky J. E. Jaroslav Knot a velvyslankyně Slovenské republiky J. E. Denisa Frelichová
si Vás dovolují pozvat při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa
na koncert české a slovenské hudby v podání harfenistky Barbory Plaché a sopranistky Benedikte Sofie Ribe
ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 18.00 hodin
v prostorách rezidence velvyslance České republiky na adrese Kristinelundveien 17, Oslo
Předpokládaná délka koncertu je 45 minut. Po koncertu jste zváni na malé občerstvení.

Účast prosím potvrďte do 6. dubna 2018
na emailovou adresu rsvp.oslo.embassy@gmail.com.

Při vstupu prosím předložte
tuto pozvánku.
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA
Středa 25. dubna 2018, 18-20 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritzners gate 14, Oslo
Program
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2017
3. Přehled spolkových financí v roce 2017
4. Došlé návrhy
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2018
7. Návrh rozpočtu pro rok 2018
8. Případné
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební
komisi:
Ivana Wiulsrød Lantová: oslo@centrum.cz, Kateřina Štemberová: katka.stemberova@gmail.com
Budeme podávat jednoduché občerstvení.
Za výbor spolku Vás srdečně zve,
Barbora Nentwichová
Předsedkyně

Obnovení/nové členství, viz.: cz-forum.no/clenstvi

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I TSJEKKISK-NORSK FORUM
Onsdag den 25. april 2018, kl. 18-20
Den tsjekkiske republikks ambassade i Norge, Fritzners gate 14, Oslo
Dagsorden
1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten
2. Årsberetning for året 2017
3. Regnskap for året 2017
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2018
7. Budsjett for 2018
8. Eventuelt
Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen:
Ivana Wiulsrød Lantová: oslo@centrum.cz, Kateřina Štemberová: katka.stemberova@gmail.com
Det blir en enkel bevertning. Hjertelig velkommen.
Barbora Nentwichova
Styreleder
Forlenge/tegne ny medlemskap: cz-forum.no/nb/medlemskap-no

20

