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Kalendář akcí 

2018 

 
ČERVEN 
10 Ne 13:00 | Dětský den 

Zábavná akce s pohádkovými 

soutěžemi, hrami  

a grilováním nejen pro děti. 

Holmenkollen, Oslo 

 

13 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

ČERVENEC 
11 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

 
 
SRPEN 
8 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

26 Ne 14:00 | Taneční 

studio Light 

Vystoupení českého dětského 

tanečního souboru. 

Stabekk Barneskole, Gml. 

Ringeriksvei 23, Bekkestua 

 
ZÁŘÍ 
Týden 36 | Kroužek češtiny 

pro školní děti 

Začátek výuky českého 

jazyka pro děti. Den, čas 

a  místo konání po domluvě 

se všemi žáky. 

 
12 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

20 Čt 17:15-20:15 | 

Podzimní aranžování 

Výroba podzimní dekorace. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo 

 

25 Út 17:15 | Čeština hrou 

První hodina konverzačního 

kroužku pro děti. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo 

 
 
ŘÍJEN 
10 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

14 Ne 14:00 | Oslava sv. 

Václava a 100 let vzniku 

samostatného 

Československa 

Akce pro děti a dospělé se 

zábavným programem. 

Stabekk Barneskole, Gml. 

Ringeriksvei 23, Bekkestua 

 

LISTOPAD 
14 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

29 Čt 17:15-20:15 | 

Adventní aranžování 

Výroba adventního věnce. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

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, 

letos si můžeme dovolit říci, že norské léto je v plném 
proudu. Měli jsme možnost prožít pravou norskou zimu 
s velkým množstvím sněhu a stejně tak toto léto 
můžeme vzdát hold překrásné norské přírodě 
a  poděkovat za spousty krásných teplých dní. Vysoké 
teploty, koupání v moři a výlety do přírody na sebe 
nenechávají dlouho čekat. 

Až si večer v klidu za svitu norského letního slunce 
sednete na terasu, můžete se těšit na příjemné čtení 
a  spousty zajímavých témat, které vám červencové číslo 
našeho časopisu nabízí. 

Můžete si přečíst rozhovor s Láďou Jílkem, který se stal 
novým členem Výboru TNF a přiblíží nám tématiku 
výživy, o kterou se dlouhodobě zajímá a také v tomto 
oboru pracuje. 

Dále se dočteme o jarním koncertu harfenistky Barbory 
Plaché, který byl krásným zážitkem nejen pro mne, ale 
pro všechny zúčastněné. 

Dozvíme se, co znamená cvičení  SPS a jak můžeme 
pomocí elastického lana stabilizovat a mobilizovat svou 
páteř. 

Dočteme se o slovenském představení Nad naši sílu, 
které se konalo v Národním divadle při příležitosti 
návštěvy slovenského prezidenta v Oslo a pro mne bylo 
jednoznačně silným zážitkem. Dlouhotrvající závěrečný 
potlesk návštěvníků divadla mluvil za své. 

A na závěr se dozvíme, jak jsou rodiče a děti spokojení 
s  kurzem českého jazyka Čeština hrou a spousty dalších 
informací. 

Všem přeji příjemné čtení a krásné léto! 

za Výbor TNF Lenka Černušáková 
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Sál norského Národního divadla. Foto: pd 

Nad našu silu II.  
v norském Národním divadle 
 

Při příležitosti státní návštěvy slovenského 
prezidenta Andreje Kisky byla v Národním divadle 
v  Oslo uvedena Bjørnsonova hra Over ævne II, 
slovensky Nad našu silu II. Česko-norské forum 
dostalo několik lístků na toto představení. 

Slovenský prezident je historicky poprvé na státní 
návštěvě u norské královské rodiny. Karl Johann gate 
byla ve dnech 4.-6. června převlečena do norských 
a slovenských vlajek a slovenskou delegaci zde čekal 
pestrý program. Setkání s premiérkou Ernou Solberg, 
seminář v Næringslivets Hovedorganisasjon, návštěva 
Radiumhospitalet, galavečeře na zámku pro 180 hostů, 
Media City v Bergenu nebo právě představení 
v Národním divadle.  

Důvodů, proč uvádět Over ævne II ve slovenštině je více. 
Bjørnstjerne Bjørnson byl nejen spisovatel, dramatik, 
nositel Nobelovy ceny za literaturu z 1903, autor hymny 
„Ja, vi elsker“, ale též „hlas lidu“, aktivista, který bojoval 
za malé, utlačované národy. V roce 1907 vstoupil 
v platnost na území dnešního Slovenska zákon, který 
Slovákům nařizoval mluvit maďarsky ve slovenských 
školách a kostelech. Bjørnson psal do mezinárodních 
novin a bojoval za právo Slováků na vlastní jazyk 
a kulturu. Jeho velké úsilí není zapomenuto a odráží se 
i v tom, že je po něm na Slovensku pojmenováno mnoho 
náměstí a ulic.  

Hru Nad našu silu II. režíruje Ján Luterán a vystupuje v ní 
dvanáct herců. Pojednává o dlouhodobé stávce dělníků 
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v továrně. Žádají lepší pracovní podmínky a lepší 
ohodnocení, ale nejsou jednotní a vytrvalí. Naopak 
majitelé a stavitelé trvají na svých podmínkách, pro 
druhou stranu nepřijatelných. Divák má možnost 
sledovat nejen jejich konfliktní setkání, ale také poznat 
odděleně skupinu dělníků i skupinu majitelů. Tak bylo 
možné pochopit, že neexistuje strana dobrá a špatná, na 
obou stranách stáli schopní a dobří lidé, nicméně oběma 
stranám chyběla ochota domluvit se, schopnost 
kompromisu a spolupráce. Konflikt se stupňoval, každá 
strana vedla jinou strategii, jak prosadit své zájmy. 
Domluvit se a vyjít si vstříc bylo nad jejich sílu, odtud 
název díla. Došlo až na vzájemné ničení a ubližování. 
Poslední věta na mne velice zapůsobila, ošetřovatelka, 

která se starala o zraněné, zvolala: „Je na čase si 
odpustit!“, přičemž nasvícení se obrátilo na nás, diváky. 
Týkalo se to tedy i nás? 

Herci Národního divadla odvedli úžasný výkon. Za 
zmínku stojí obzvláště herec a bubeník Daniel Fischer, 
který uvedení dodával rytmus a svým zpěvem v mnoha 
hlasových polohách dokresloval děj. Slovenské uvedení 
hry zde v Norsku byl velký zážitek při příležitosti 
významné státní návštěvy, ale také možnost se vidět se 
známými a užít si společně příjemné kulturní odpoledne. 

Lenka Sommerseth 

zdroj www.kongehuset.no a www.snd.sk 

V plné síle před vystoupením. Foto: kolemjdoucí turista 

Perkusní soupravě Daniela Fischera dominuje velký otlučený barel a vynikající zvuk. Foto: pd 
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Jarní koncert české a slovenské 
hudby v rámci oslav stoletého výročí 
vzniku Československa 
 

Harfenistka Barbora Plachá., foto: Velvyslanectví ČR v Oslo 

V rámci společenských akcí v roce 2018 
k významnému stoletému výročí vzniku 
Československa se v prostorách rezidence 
velvyslance České republiky v Oslo uskutečnil 
harfový koncert české harfenistky Barbory Plaché. 
Tato akce byla spoluorganizována Velvyslanectvím 
České republiky a Velvyslanectvím Slovenské 
republiky v Oslo. 

 Ve středu 11. 4. a ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v prostorách 
rezidence velvyslance České republiky v Oslo uskutečnil 
Jarní koncert jedné z nejlepších českých harfenistek 

současnosti Barbory Plaché, která momentálně studuje 
PhD. na Norské hudební akademii v Oslo. Jako 
doprovod si Barbora zvolila nadějnou norskou 
sopranistku Benedikte Sofie Ribe. 

O popularitě podobných akcí svědčí i ten fakt, že 
vzhledem k velkému zájmu o koncert a omezeným 
prostorovým možnostem, byli organizátoři nuceni akci 
rozdělit do dvou dnů. Koncertu se zúčastnilo více než 
100 pozvaných hostů, ve středu především zástupci 
z diplomatického sboru, významní norští hosté, 
a ve čtvrtek byl koncert věnovaný představitelům české 
a slovenské krajanské komunity. 

Jak již bývá zvykem, akci otevřel úvodním slovem 
velvyslanec ČR Jaroslav Knot spolu s velvyslankyní SR 
Denisou Frelichovou. Poté následoval koncert české 
a slovenské hudby. Zazněly české a slovenské lidové 
písně v podání Barbory Plaché a Benedikte Sofie Ribe. 
Mezi skladbami nechyběl ani Dvořákův Slovanský tanec 
či Smetanova Vltava, která měla veliký úspěch a byla 
oceněna dlouhým potleskem publika. 

Po obou koncertech si mohli návštěvníci vychutnat 
občerstvení z české kuchyně včetně českého piva a vína. 

Organizování společenských kulturních akcí ze strany 
obou velvyslanců ocenili především zástupci obou 
krajanských komunit, kteří považují tyto akce za velmi 
pozitivní příspěvek k opětovnému sblížení a taktéž 
k vyjádření pokračující kulturní a společenské 
soudržnosti českých a slovenských krajanů žijících v 
Norsku. Taktéž mnozí ocenili krásné prostory rezidence.  

Velvyslanectví ČR v Oslo
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Ladislav Jílek, foto: archiv L.J. 

Představujeme:  
Ladislav Jílek a česká stopa 
v norském potravinářství 
 

Ladislav Jílek se v dubnu tohoto roku stal novým 
členem výboru Česko-norského fóra. S Láďou se 
znám už nějaký čas, a povídání s ním se často, ne-li 
vždy, stočí i na jídlo, a něco zajímavého se dozvím. A 
tak mě již dříve několikrát napadlo, že by bylo 
zajímavé udělat s Láďou rozhovor i do Fora. To, že je 
teď aktivnějším členem spolku, mě povzbudilo tento 
rozhovor zrealizovat. Hlavně o jídle, či spíše 
potravinách, si budeme povídat záměrně. 

 

Tvým oborem je potravinářství. Proč ses pro tento 
obor rozhodl a jaká byla tvá cesta k němu? 

Vyrostl jsem na statku, takže od dětství jsem se 
pohyboval okolo zemědělství a pěstovnání potravin. 
Zárověň jsem dost aktivní a rád sportuji, takže mě asi 
celkem přirozeně zajímá vliv stravy na tělo. Hodně 
velkou motivací pro mě bylo, když jsem si zkusil 
uběhnout pár ultramaratonů a uvědomil si vliv životního 
stylu na výkonnost. Můj zájem určitě prohloubilo i to, 
že jsem na některé potraviny lehce citlivější.  
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Původně jsem vystudoval energetiku 
v agropotravinářském průmyslu na Zemědělské 
Univerzitě v Praze a chvíli v této oblasti pracoval. 
Nakonec mě ale zlákalo Norsko. Nejdřívě jsme zde 
s kamarádem začali pěstovat klíčky a výhonky a dodávat 
je do zdravých výživ. Vzhledem k tomu, že jsme neměli 
dostatek financí na rozšiřování výroby, spojili jsme síly 
s partou Norů, kterou náš projekt zaujal. Naše klíčky se 
na trhu prosadily, a s tím nám postupně přibývala 
i konkurence. Nakonec jsme spojili síly s Norske Spire 
a výrobu přesunuli k nim. Později jsme naše portfolio 
rozšířili o výrobu bezlepkového chleba a import 
potravin.  

Zabýváš se i výzkumem zdravých a výživově 
hodnotných produktů, v jejichž centru stojí právě 
zeleninové klíčky. Jak to začalo? 

Zeleninové klíčky jsou dobrým zdrojem minerálů, 
vitamínů a dalších zdraví prospěšných fytochemikálií. 
Zejména klíčky brokolice jsou známé pro vysoký obsah 
glukosinolátů. Bohužel ty nejcennější látky jsou 
senzitivní na zpracování, takže jejich využití 
v potravinářství je obtížné.  

Naší firmě se podařilo v roce 2016 získat grant 
na výzkum zaměřený na využití těchto látek a zejména 
sulforafanu v potravinářství. Sulforafan má 
antimutagenní a antikancerogenní účinky a působí 
preventivně proti řadě nebezpečných chorob. Během 
řešení projektu jsme navázali spolupráci s Výzkumným 
ústavem potravinářským v Praze. Nyní připravujeme 
navazující výzkumný projekt ve spolupráci s několika 
výzkumnými a lékařskými institucemi v ČR zahrnující 
i klinickou studii.  

Ladislav Jílek, foto: archiv L.J. 

Na jakou zeleninu se zaměřujete?  

Máme poměrně širokou paletu klíčků od zmiňované 
brokolice přes červenou řepu, jetel, pórek, ředkev, 
červené zelí po luštěniny jako je červená čočka, adzuki 
fazole či hrách. 

V čem jsou zeleninové klíčky prospěšné ve srovnání 
se zralou zeleninou?  

U luštěnin se naklíčením zvýší obsah některých živin 
a stravitelnost. U zeleninových klíčků může být také 
vyšší hodnota některých důležitých látek. Například 
obsah sulforafanu je mnohonásobně větší u klíčků 
brokolice než u vzrostlé brokolice, která je běžně 
konzumována. Pokud navíc bude brokolice nebo jiná 
brukvovitá zelenina tepelně zpracována, bude výtěžnost 
sulforafanu pravděpodobně nulová.  

V jaké formě klíčky dále nabízíte či zpracováváte? 

Klíčky prodáváme hlavně čerstvé. Dále je také 
přidáváme sušené do chleba a krekrů. Rádi bychom také 
uvedli na trh sérii potravin obohacených klíčky 
s aktivním sulforafanem.  

Jak vypadá vývoj vašich produktů? 

Je to různé produkt od produktu. Například naše směsi 
klíčků jsme dávali dohromady s kulinářským institutem, 
kde nám pomohli jednotlivé druhy vhodně zkombinovat 
tak, aby do sebe chuťově zapadaly. Při vývoji chleba 
začínáme výběrem kvalitního dodavatele bezlepkové 
směsi. Poté v pekárně dlouhé měsíce testujeme. 
U bezlepkového pečení je velkou výzvou správná 
struktura chleba, chuť i výživová hodnota. Někdy na 
zlepšení jednoho parametru potřebujeme několik 
desítek testovacích pečení, kdy sledujeme vliv různých 
ingrediencí, teploty, času či vlhkosti.  

Jaká je tvá role v produktovém vývoji? 

Ve firmě jsem zodpovědný za vývoj nových produktů. 
Při vývoji spolupracujeme jak s odborníky z odborných 
institucí, tak i s experty ze strany dodavatelů.  
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Jaká je, kromě tebe, spojitost vaší firmy s Českou 
republikou?  

Snažím se naši firmu co nejvíce propojit s Českou 
republikou. Většinu bezlepkových mouk a mixů 
odebíráme od skvělého dodavatele z Moravy. Dále 
distribuujeme raw food výrobky od českého výrobce. Již 
jsem také zmínil výzkumný projekt s několika vědeckými 
institucemi.  

Pojďme si povídat i o vašich chlebech. Jaké chleby 
děláte a čím jsou výjimečné?  

V tuto chvíli prodáváme v síti Meny dva pečené 
bezlepkové chleby: SpireBrød a ChiaBrød. Chléb 
prodáváme nakrájený mražený. Naši zákazníci jsou 
zvyklí používat toustovač na rozmrazení a ohřátí chleba. 
SpireBrød je výjimečný vysokým obsahem směsi 
semínek, slušnými výživovými hodnotami a troufám si 
říct, že i vynikající chutí. ChiaBrød je zajímavý jednak 
obsahem chia mouky nebo extraktu z mořských řas, 
který dodává vysoký obsah vápníku a dalších stopových 
minerálních prvků. ChiaBrød je také z FODMAP friendly 
ingrediencí [Pozn.: FODMAP – fermentované 
oligosacharidy (F), galaktooligosacharidy (O), 
disacharidy (D), monosacharidy (M) a polyoly (P)] 
a někteří výživoví specialisté jej doporučují svým 
pacientům s dráždivým tračníkem.  

Jaké jsou oblíbené výrobky podle vašich zákazníků? 

Podle ohlasů zákazníků, a čísla prodeje to potvrzují, 
nejoblíbenější je právě SpireBrød. Nyní se nám přes 
našeho dodavatele z ČR podařilo sehnat výborný 
kváskový chléb. Zatím se potýkáme s některými 
technologickými problémy ve výrobě. Nicméně věřím, 
že se nám ho brzy podaří dostat na trh, protože 
kvalitativně snese srovnání s těmi nejlepšími chleby na 
trhu.  

Chléb pečete v malé pekárně Rycon Bakeri. Jak 
vznikla tato spolupráce? 

Signo Rycon je organizace, která zajišťuje práci pro 
hluchoněmé. Můj kolega Øystein je oslovil s nabídkou 
spolupráce. Výsledkem je bezlepková pekárna, kde se 

podařilo zajistit jak práci pro klienty organizace, tak 
i kvalitní bezlepkovou pekárnu pro výrobu našich 
produktů. 

Chybí ti v Norsku český chleba? 

Vhledem k tomu, že musím neustále ochutnávat nějaké 
vzorky našich pokusů, tak mi žádný chléb opravdu 
nechybí.  

Jaké máš plány s firmou do budoucna? 

Dále firmu rozvíjet a pozvednout naše výrobky o pár 
úrovní výše. Trochu mě mrzí, že jsem zanedbal obor, ve 
kterém mám doktorát, tedy energetiku, takže jsme si 
alespoň postavili malou větrnou elektrárnu u naší 
kanceláře ve Ski. Nakonec z toho možná vznikne nová 
firma na obnovitelné zdroje energie. 

Zeptám se tě ještě na Norsko, Nory a norštinu. 

Na norštinu bohužel nezbývá mnoho času, takže na ní 
ještě musím trochu zapracovat. Norové mi sedli hned od 
začátku, takže dobrý. 

První knížka v norštině, kterou jsi přečetl? 

Erlend Loe: Naiv. Super 

Tak to máme společné. Jaké je tvé oblíbené místo 
v Norsku? 

Nordmarka – asi proto, že je blízko a trávím v ní hodně 
času. 

A poslední otázka, kterou se vlastně vracíme na 
začátek… Proč ses stal členem výboru Česko-
norského fóra? 

Líbí se mi, že je spolek hodně aktivní a pořádá zajímavé 
akce. Chtěl bych tedy alespoň v rámci svých možností 
trochu přispět.  

Děkuji za rozhovor. 

Kateřina Štemberová 
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Milena vysvětluje správné držení těla. Foto: Kateřina Štemberová 

Cvičení v Bobří zátoce 
 

V sobotu 12. května se Bobří zátoka v přírodní 
rezervaci Nordre Øyeren v Rælingen proměnila ve 
venkovní zrcadlový sál, kde spolu čeští a slovenští 
krajané cvičili SPS Systém (dříve označovaný jako 
SM Systém).  

SPS Systém, spirální stabilizace a mobilizace páteře, je 
metoda cvičení s elastickým lanem, kterou vyvinul český 
lékař MUDr. Richard Smíšek. Cvičení je vhodné pro lidi 
s bolestmi a problémy zad, ale i pro ty, kteří jim chtějí 
předejít preventivním cvičením k udržování tělesné 
kondice. „Při pravidelném cvičení nenásilně zrelaxujete 
napjaté svaly, posílíte oslabené, uvolníte klouby 
a umožníte svalům spolupracovat ve svalových 
řetězcích. Tím tělu navrátíte optimální pohyblivost, 
pevnost, pružnost a schopnost přirozené regenerace 
páteře,“ vysvětlila Milena Pavlíčková, masérka 
a cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, která nás 
cvičením provázela.  

Květnovému cvičení předcházela únorová přednáška 
o tom proč, jak a v jakých případech může SM Systém 
pomoci. Obě setkání s Milenou zorganizovali Lucia 

Lukáňová a Juraj Balák. „S Jurkom nás obidvoch baví 
organizovať naučné stretnutia,“ říká Lucia. „Pred rokom 
v máji sme robili fermentačný večer s kamarátmi, tento 
rok vo februári SPS Systém prednášku. Obidvoje sme si 
všeci užili a chceli sme pokračovať. Na cvičenie sme 
hľadali veľkú zrkadlovú miestnosť, ale prišli sme na to, 
že je to veľmi drahé. Tak sme sa rozhodli, že to spravíme 
u nás v Bobrej zátoke. A spojili sme to s témou 
fermentácia, aby sme v rámci občerstvenia vyskúšali 
rôzne probiotické potraviny a aj v prestávkach medzi 
cvičením skúsili niečo nové.“ A tak jsme měli možnost 
ochutnat domácí kváskových chléb, kefír v podobě 
nebesky dobrého dezertu s ořechy, karamelem 
a medovinou, kombuchu v několika variantách, kysané 
zelí a jinou fermentovanou zeleninu a spoustu dalších, 
pro někoho překvapivých, dobrot. Někteří si také odnesli 
domů fermentační kultury, které je zaujaly, a z nichž 
třeba později vzniknou další chutné pokrmy i podle 
receptů, které budeme mezi sebou sdílet. 

Ale zpátky ke cvičení. Juraj zařídil na bleším trhu 
14 zrcadel, které s kamarádem rozmístili okolo chatky. 
Vedle nich pak k chatce připevnili háčky na cvičící lana.  
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Cvičíme SPS. Foto: Juraj Balák

Protože se SPS Systém cvičí na boso a trávník byl tou 
dobou ještě studený, k zrcadlům jsme umístili různé 
podložky na cvičení, od karimatek po koberce. Dále jsme 
dali dohromady cvičící hole, od trekových, běžkových, 
po smetákové násady až vidle, a začali s cvičením. 
Milena nás naučila 12 základních cviků. „Cviky se 
provádí ve stoji a v kleče nebo v sedě, podle zdravotních 
možností cvičence. S nádechem a výdechem se střídají 
relaxace a aktivace svalových skupin. Nejdříve se při 
cvičení stojí na obou nohou a po zvládnutí pohybů se ve 
druhé fázi začne váha těla přenášet za dodržování 
naučených pravidel z jedné nohy na druhou. Pak se 
mohou přidat rotační pohyby. Pravidelným cvičením se 
mobilizují velké klouby a tvoří se svalový korzet, který 
stabilizuje pohyb a dává tak podporu a možnost 
regenerace páteři,“ vysvětlila Milena. Nakonec jsme si 
všechny cviky zacvičili s hudbou, abychom si je nejen 
hezky zopakovali, ale zjistili, že se u tohoto cvičení dá 
i dobře bavit. A teď už jen zbývá pořídit si vlastní lano 
a pokračovat ve cvičení i doma. V případě zájmu se 
zvažuje pro příští půlrok pravidelné skupinové cvičení 
jednou týdně v Oslu.  

A ještě zpráva o počasí. Přestože nás do poslední chvíle 
napínalo, a nevěděli jsme, jestli se cvičení bude konat, 
nebo bude náhradní program, počasí nás mile 

překvapilo, a my jsme v Bobří zátoce strávili krásný 
slunečný den. Nicméně hladina řeky Glomma stále 
stoupala a Lucia, která s Jurajem v Bobří zátoce zůstala 
do neděle, později napsala: „Na druhý deň už bola 
Glomma vyliata na prijazdovej ceste po kolena a o ďalší 
deň v pondelok sme sa brodili vodou vyše kolien cez 
pole po kajaky a kajakovali spät z „ostrova“ za krásného 
počasia po ceste :). Bolo tam magicky krásne, iba vtáčiky 
a príroda na ostrovčeku okolo chatky akoby 10 krát 
opeknela.“ 

Kateřina Štemberová 

Nebeský kefírový dezert. Foto: Kateřina Štemberová 
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Bruder na Sokse.  Michal před sjezdem z Veslefjelltinden. Foto:autor 

4. československý firnový memoriál 
 

V nejvyšším norském pohoří Jotunheimen se 
ve dnech od 17. do 21. května uskutečnil již 4. ročník 
československého firnového memoriálu. Hodnotit, 
jaké to bylo tento rok, je docela zapeklitý úkol. Kdo 
byl, ten stále žasne a kdo nebyl, ten stejně neuvěří, 
a tak alespoň ve stručnosti v číslech. 20 skialpinistů 
a splitboardistů zdolalo během 5 dnů celkem 
11 vrcholů, uskutečnily se i 2 prudké sjezdy a to vše 
se podařilo s pouze 2 rozbitými koleny a několika 
spálenými tvářemi. A k tomu všemu nám celou dobu 
svítilo sluníčko a túry se daly provozovat pouze 
v kraťasech a krátkém tričku, povětšinou 
s nástupem na sníh přímo od auta. Dobrého počasí 
a výborných firnových podmínek jsme museli 
dostatečně využít a tak se po večerech 
nerekapitulovalo jako předešlé roky. Proto jsme na 
lyžích strávili 10-12 hodin denně a jako největšího 
úspěchu si cením toho, že se budíček dařilo tlačit 
k sedmé hodině ranní. 

Ve čtvrtek 17. května jsme udělali okružní vyhlídkovou 
túru přes Steindalsnosi a Fannaråki s dojezdem přes 
Fannaråkbreen, kdy nám celý den ozvláštnili slavící 
Norové. V pátek jsme zdolali majestátný Storebjørn 
(2222m.n.m.) a pár okolních vrcholů, včetně Sokse 
a  sjezdu z ní úzkým kuloárem, jako jediní ten den. 
V sobotu jsme zaútočili z údolí Leirdalen na vrcholky 
okolo ledovce Hurrbrean, kde jsme mimo jiné 
uskutečnili sjezd jižního svahu Veslfjelltinden. Trošku se 
zatáhlo jen při výstupu Na Store Ringstinden v oblasti 
Hurrungane, ale i tam se nakonec udělalo pěkně. Celá 
akce byla v pondělí zakončená výstupem na nejvyšší 
horu Skandinávie Galdhøpiggen.  

Za rok zase přátelé, Skål a horám zdar! 

Martin Kulíšek, organizátor čs. firnového memoriálu  
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Palič pod Fannaråki s výhledem na Hurrungane. Foto: autor 
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Vyhlášení Lego soutěže z roku 2018 
 

Přátelé a kamarádi stavebnice Lego, 

letos to opravdu nebylo lehké. Téma soutěže „Kde 
domov můj“ jsme zvolili k příležitosti 100 let založení 
nezávislého Československého státu. Všichni jste 
k tomuto nelehkému tématu přistoupili opravdu 
kreativně. Sešly se nám výtvory snad ze všech koutů 
fantazie, od historie, dopravních prostředků až po sci-fi. 

Moc vám všem děkujeme za příspěvky. Pojďme se 
podívat na letošní výherce. 

Věcné ceny byly již tradičně rozdány všem šťastným 
výhercům v rámci oslav TNF Dětského dne 10.6. na 
Holmenkollenu. Už se těšíme na příští ročník.  

Za Výbor TNF, Jindřich, foto: autoři 

 

    
Výherci roku 2018Výherci roku 2018Výherci roku 2018Výherci roku 2018    

Kategorie 3 roky, dívky:  

 

 

 

 

1. Místo  
Šemík a jeho nejlepší kamarád 
Autor: Thea 

Kategorie 5 let, dívky:  

 

 

 

 

1. Místo  
Korunovační klenoty 
Autor: Nicole Sophie  
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Kategorie 5 let, kluci:  

 

 

 
 

 

1. Místo  
Robot řízený TGM (Praotec Čech, Bořivoj, Emil Holub,  
Václav Havel a Ninja GO) 
Autor: Eliáš 

Kategorie 8 let, kluci:  

 

 

 

 

 

1. Místo  
Trolejbus 
Autor: Theodor  

Kategorie 9 let, kluci:  

 

 

 

 

1. Místo  
Praha hlavní nádraží  
Autor: Daniel 
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Protokoll fra årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum 

 

 

Tid:  onsdag 25. april 2018, kl. 18:00-20:00 

Sted:  Den Tsjekkiske Ambassade i Oslo 

 

Til stede var det 4 styremedlemmer og 6 TNF medlemmer. 

 

Leder Barbora Netwichova ønsket velkommen og introduserte møteprogram. 

 

Program: 

 

1. Valg av referent og revisorer 

 

Lenka Cernusakova ble valgt som referent.  Zita  Pozarova og Petr Dreiseitl ble valgt som revisorer som 

underskriver protokollen. 

 

2. Årsberetning for 2017 

 

Leder leste gjennom årsberetning for 2017.  

Vedtak:  Årsberetning for 2017 ble godkjent. 

3. Årsregnskap for 2017 

Regnskapsansvarlig presenterte årsregnskap for 2017. 

Vedtak:  Årsregnskap for 2017 ble godkjent. 

 

         4.     Aktivitetsplan for 2018 

 

Styreleder presenterte aktivitetsplann for 2018: 

Månedlig sammentreff i kafe Asylet hver andre onsdag i måneden 

Tsjekkisk undervisning til både barn og voksne 

Kreative kurs til voksne 

Karneval 

Barnas dag med konkurranse 

Filmvisning 

Danseforestilling fra Tsjekkia 

St. Vaclavsfest med feiring av 100 årsjubileet til Tsjekkoslovakia 

Den tradisjonelle St. Nikolassfeiring i Ris storstue. 

Tre utgaver av medlemsbladet. 

Vedtak:  Aktivitetsplann for 2018 ble godkjent. 
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        5.    Budsjett for 2018 

 

Styreleder leste gjennom budsjett for 2018. 

Vedtak:  Budsjett for 2018 ble godkjent. 

 

       6.     Innkomne forslag 

Det kom ingen forslag til behandling. 

      7.      Valg av styret, styreleder og valgkomiteen. 

Det ble informert om at Jindrich Kania slutter som styremedlem. Valgkomitéen presenterte en ny 

kandidat, Ladislav Jilek, og informerte om at styremedlem Barbora Netwichova og Hana Netopil-

Ciganikova er til gjennomvalg. 

Vedtak: Ladislav Jilek, Hana Netopil-Ciganikova og Barbora Nentwichova ble enstemmig valgt. Barbora 

Netwichova  ble valgt som styreleder, Lenka Cernusakova fortsetter som nestleder.  Dagmar Golkova 

Melbø fortsetter som styremedlem. 

Det ble valgt ny valgkomité, bestående av Jidrich Kania og Katerina Stemberova. 

 

      8.      Eventuelt 

Det var ingen forslag til behandling. 

 

Årsmøte ble avsluttet kl. 20:00. 

Oslo, 25. april 2018 

 

 

 

(sign.) 

………………………………………………………………….. 

       Referent: Lenka Cernusakova  

 

 

 

 

(sign.)        (sign.) 

…………………………………………………………………..   ………………………………………………………… 

       Revisor 1: Zita Pozarova Revisor 2: Petr Dreiseitl 
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Představujeme nový výbor TNF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, na fotografii vidíte, jak plyne čas a spolu 
s ním se obměňuje výbor Česko-norského fóra.  

Zleva doprava staronový výbor:  

Členové do 25. dubna 2018: Jindra, Hanka, Bára a Lenka.  
Členové od 25. dubna 2018: Hanka, Bára, Lenka a Láďa. 

Na fotografii chybí pátý člen výboru Dáša, bohužel 
se focení nemohla zúčastnit. Naše celá jména najdete 
v zápisu z výroční členské schůze. 

Děkujeme moc Jindrovi Kaniovi za dlouholetou 
výtečnou spolupráci, za spoustu skvělých nápadů 
a vydařených akcí a za stálou podporu i budoucí 
přispění, které nám Jindra slíbil! Díky moc! 

Zároveň vítáme ve výboru nového člena Láďu Jílka, více 
se o něm dozvíte v samostatném článku. 

Váš výbor TNF, Foto: Kateřina Štemberová 

Ohlédnutí za kurzy češtiny 
 

Ráda bych vám představila kroužek Češtiny hrou, 
který je určen dětem, jenž se připravují na kroužek 
České gramatiky, nebo si chtějí rozšířit slovní zásobu 
a znalosti českého jazyka obecně. 

V Češtině hrou se děti seznamují s jednoduchými 
základními pravidly českého jazyka, s názvoslovím, učí 
se správně pojmenovat a skloňovat slova a svět kolem 
nás. Učí se číst, psát a seznamují se s prvními písmeny. 
Připomínáme si v ní české tradice a státní svátky, znaky 
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České republiky, říkáme si o českých reáliích a důležitých 
událostech. Výuka probíhá hravou formou, a protože má 
spousta dětí výbornou sluchovou paměť, zařazuji do 
výuky zpěv českých písní, říkadla, rozpočítadla a spoustu 
různých her, které k rozvoji českého jazyka dětí velice 

přispívají. Níže si můžete přečíst, co na naši výuku říkají 
rodiče a děti. 

Lenka Černušáková 

    
Čeština hrou 

Mája ráda chodí na češtinu pro nejmenší, kde se lehkou formou seznamuje s gramatikou a písmenky. Do školy 
zatím nechodí, ale písmenka ji zajímají. K tomu umí pár písniček a říkadel. Nejdůležitější ale je, že se dostane 
do kontaktu s češtinou i mimo domov a to má velký vliv na to, že si jazyk udržuje. 

Česká školka 

Vesna navštěvuje českou školku a už se sama účastní všelijakých aktivit. Je vždycky hrdá, když může vyrobit přání, 
pro mámu, na svátky i jen tak pro radost. I když toho česky zatím moc nenamluví, tak se zásadně ptá: Skal vi kjøpe 
svačina til český školky? 

Martin a dcery Maja a Vesna 

Lukas byl ke kurzu češtiny skeptický, česky doma mluvíme velice málo a on se vlastně ani učit nechtěl, snad jen 
trošku, aby mu babička s dědou rozuměli. 

Čeština hrou ho nadchla, učí se slovíčka a věty, které během dne použije. Učí se s pocitem (a ono to tak je), 
že čeština je hrou a že ji zvládá. Seznámil se s Maxipsem Fíkem a  Včelkou Májou. Poznamenává, že je to pro malé 
děti a ne pro kluky jako on, avšak se zájmem se o nich dovídá víc. Čeština hrou mu ukázala, že i jiné děti se učí 
česky a vzbudila v něm zvědavost o jazyk. 

Denisa a syn Lukas 

Čeština hrou je skupinka dětí od 5 let s různorodou úrovní znalosti ČJ. Z mého pohledu je inspirací k pohádkám, 
říkankám a písničkám, na které jsme trochu zapomněli. Syn se v ní seznamuje s českými písmenky a doplňuje 
každodenní slovní zásobu. Děti si v jejím rámci připomínají významné historické události, svátky a tradice. 

Dana a syn Oskar 

Českou školu hrou naše dcera navštěvuje půl roku. Chodí sem velice ráda a těší se na každé úterý, stejně jako když 
byla menší a chodila do české školky. Ve škole hrou si rozvíjí slovní zásobu a procvičuje si vyslovování, opakují 
nebo se učí nové písně a říkanky. Výuku vede usměvavá Lenka Č. hravou formou, vždy pro děti připraví nové téma 
hodiny a ke konci děti potěší krátkou českou pohádkou. Tyto kroužky mohu doporučit všem českým dětem žijícím 
v Oslo a okolí. 

Katka a dcera Nikolka 
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Eva. Foto z blogu devcenaseveru.cz 

Umělým chrupem smát se na svět 
 

Modro na obloze mě vytáhlo ven už ráno, šla jsem se 
nasosat vitamínu D. Cestou jsem potkala dva staříky 
venčící pejska, pár se držel za ruce a vypadal spokojeně. 
Z obou čišela radost a pán mě už z dálky zdravil 
zpěvným Haloooo. Ve mě tohle vyvolává potutelnou 
radost. Jsem ráda v přítomnosti starších lidí, ze kterých 
sálá energie. 

Vzpomněla jsem si na jednu neobyčejnou jízdu 
obyčejnou tramvají a v hlavě se mi začal psát článek. 
Cestou zpět jsem páreček potkala znovu a dostalo se mi 
ještě zpěvnějšího pozdravu. 

Tak díky pane, šla jsem si ven jen pro Déčko 
a dostala jsem něco navíc. 

• 

Jela jsem do práce šalinou. Posadila se naproti starému 
pánovi a koukala z okna. On si něco broukal a pověděl 
mi, že bude krásný den. Čepici měl posazenou na hlavě 
tím zvláštním způsobem, jak to starší muži dělávají. 
Nechají koukat uši a vlastně nechápu, na co ji tedy mají. 
Nastoupila mladá žena s kočárkem a on se jí šel zeptat, 

jestli může. Mohl. Koukal do kočárku a dělal na sviště 
obličeje, všichni jsme ho pozorovali a už jen tohle 
muselo udělat spoustě lidem dobrý den. 

Na další zastávce vystupoval, celému vagonu vzkázal Ha 
det bra!, zamával novinama a zmizel. Přistoupila 
stařenka, která si sedla na jeho místo naproti mě. 
Zeptala se mě, kam jedu a zbytek cesty jsme si povídaly. 
Kladla záludné otázky, na které jsem neměla odpovědi. 
Ptala se, co je můj účel/cíl/záměr – proč jsem v Norsku 
a dělám tady to, co dělám. Odpověděla jsem, že pracuju, 
abych měla peníze na cestování. S touhle odpovědí 
ale nebyla spokojená a vyptávala se dál, konkrétněji. 
Věděla jsem, kam míří a tak jsem musela popravdě říct, 
že nevím, že svůj záměr zatím neznám. 

Zbývala mi už jen jedna zastávka, tak jsem se alespoň 
zeptala, kam má namířeno. Na lekci, pověděla a celá se 
tetelila. Prý začala chodit na Krav maga! Moc ji to baví 
a doporučuje to všem ženám. Kdybych chtěla, můžu jít 
s ní. 

Začalo se mi vybavovat, jak se z Krav maga vracel Pavel 
zmordovanej a s nalomeným žebrem. Dobře, s touhle 
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paní tam o zem asi nikdo nemlátí, ale stejně mě pobavila 
představa, jak se mnou švihne o žíněnku a poté si upraví 
svou roztomilou mašli ve vlasech. 

Tihle dva mi udělali nejen dobrej den, ale mám je od 
té doby v hlavě jako předobraz sympatického stáří. 

♥ 

Mám za to, že být spokojený není zadarmo. Že se člověk 
musí trochu snažit. Ono je to asi o chlup těžší, než být 
nespokojený a zanevřít. Říkám si… budu se moct zpětně 
podívat se spokojeností na život, který byl prožit 
v nespokojenosti? Asi ne, je třeba si to pěstovat a 
záměrně hledat ve sklenici spíše tu plnost než 
prázdnotu. 

• 

Myslím, že nejsem jediná, kdo si starší lidi, dědečky, 
babičky (dále jen staříky) tak trochu spojuje 
s představou naštvaného seniora hrozícího holí 
a nadávajícího na všechny generace a že chleba bejval 
chlebovatější, kyselo kyselejší a počasí počasovatější. 

Tento předsudek mi začali norští staříci bořit záhy 
po příjezdu. Nerada bych zjednodušovala, ale došla jsem 
si k závěru, že jakýsi rozdíl mezi starší generací českou 
a norskou tady je (nebo je to jen výší důchodů?). 
Nemám to ničím podložené, jen vypozorované 
a vysvětlené následujícím myšlenkovým pochodem. 
Tady v Norsku byl do 70. let nedostatek v tom smyslu, 
že země byla chudá, drsná a nenabízela zrovna 
komfortní život. Byl to ale nedostatek daný možnostmi 
země, přírodou, tedy přirozený. Naproti tomu naši staříci 

žili v nedostatku způsobeném strachem, touhou po moci 
a záměrnou manipulací. 

Neomezená moc v rukou omezených lidí má za následek 
krutost.  

(citát od nevím koho) 

Když je k lidem systém krutý, asi je uzavření se 
přirozenou reakcí, aby nedošlo k ještě většímu 
poškození. A pokud se uzavíráme po velkou část našich 
životů, možná už se nedokážeme otevřít. Jenže kde je 
zavřeno, tam to nemůže proudit a kde to neproudí, tam 
začne chybět jiskra, radost, živo. Jak zpívají moji 
oblíbenci peel away the bark because nothing grows 
when it is dark – sloupni tu kůru, protože nic neroste, 
když je tma. Já se tomu vlastně vůbec nedivím, chápu, 
že život ve strachu a v nesvobodě člověka ochromí. 

Ale my už žijeme v komfortu, svobodě – relativní, 
a můžeme se učit co chceme, kdy chceme a růst v tom, 
v čem potřebujeme růst. Vnější bariéry už skoro 
nemáme, máme jenom ty, které jsme si vytvořili sami. 

Jaké chcete mít stáří? 

Bědovat s holí nebo se smát na svět umělým zubům 
navzdory? 

Pokud to druhé, asi je potřeba začít na tom makat dokud 
máme zuby svoje, že jo? :) 

 

Eva, z blogu devcenaseveru.cz
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Oslovina 14 –  
Kdyby se v komnatách 
 

Kdyby se v komnatách běhoun jak hrom natáh. Jistě 
znáte tuto dětskou písničku. Rád bych se v tomto článku 
rozepsal o tom, jaký zmatek může v dětské duši vyvolat 
nespoutaná kreativnost textů písní, důraz položený 
na jinou slabiku a konečně neposedná čeština. Popíšu 
vám tedy, co jsem v písničkách slyšel jako dítě a jak jsem 
tomu rozuměl. Pojďme se tedy vrátit k titulní písni 
tohoto článku. Zní totiž takto: 

„Kdyby se v komnatách běhoun jak hromnatáh.“ 
Vzhledem k tomu, že mi bylo známo, že běhoun je typ 
dlouhého koberce, bystře jsem usoudil, že hromnatáh 
udává, jak je daný koberec dlouhý. Logicky se tedy jedná 
o jednotku délky. Známe centimetry, metry a kilometry. 
No a někde mezi těmito jednotkami se vtěsnal i jeden 
hromnatáh.  Dodatečně tipuji, že jeden hromnatáh 
dosahuje délky přibližně 5,2 metru.  

„Ach synku, synku, doma-li jsi“ lze mylně pochopit jako 
„Ach synku, synku, domalý jsi.“ Zde se pochopitelně 
jedná o synka, který je pecivál, nikam nechodí a je tedy 
pořád doma. Je tedy rozhodně domalý. Alternativně lze 
výraz domalý vysvětlit tak, že daný synek se během času 
zmenšuje. Je tedy čím dál menší a menší a až už menší 
být nemůže. No a pak je tedy jednoznačně domalý.  

„Červená se line záře, oheň“ jsem pochopil jako 
„Červená se linné záře, oheň.“ Zde zmíněná linná záře se 
v mém dětském chápaní vyznačovala lenivým střídáním 
odstínu plamenů od oranžové do červené. 

„No jasně Klára Ančí, Bára Mančí už nevím čí.“ jsem 
neomylně interperetoval jako „No jasně Klára tančí, Bára 
mančí už nevím čí.“ Pochopil jsem, že zatímco se Klára 

věnuje tanci, Bára se oddává intenzivnímu mančení. 
Sloveso mančit podle mě popisovalo chaotické 
a radostné skákání do muziky. 

„Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar.“ lze snadno 
pochopit jako „Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. 
Logicky tedy, aby člověk mohl sekat dřevo, potřebuje 
k tomu dvě věci. K již tak docela drahé sekeře je třeba si 
dokoupit ještě půrko. Myslel jsem si, že půrko je jiný 
výraz pro polínko. Bylo tedy snadné pochopit, že daný 
chalupník trval na tom, že do toho lesa k lakomému 
hajnému nepojede. Pěkně by se totiž prohnul, kdyby ho 
tam jedno poleno stálo celý tolar. 

V českých textech lze narazit i na zajímavá exotická 
zvířata. Například díky písni „Už mě koňa vyvádějů už 
mě koňa sedlajů“ jsem si byl jistý, že na Moravě žije 
méně obvyklé jízdní zvíře jménem měkoň. V mých 
představách byl o trochu menší než kůň a vyznačoval se 
mírně prohnutým hřbetem, zajišťujícím pohodlnou 
jízdu. Dalším zajímavým zvířetem je exotický pták, který 
je příbuzný hrdličkám a jmenuje se kulasec. A sice je to 
právě Karel Hynek Mácha, který se ve své básni Máj 
o tomto ptáku zmiňuje. Jistě všichni znáte verš „večerní 
máj byl lásky čas, hrdličky zval kulasce hlas.“ 

A pak tu máme velice důležité podstatné jméno zlínení 
podle vzoru stavení. Toto zlínení se opakovaně objevuje 
v písničce od Dády Patrasové – Kdybych byla 
vlaštovkou. Celá pasáž zní takto: „Nebojím se zlínení, 
kdo mě drží v dlani...“ Je zcela jasné, že zlínení je nějaká 
zásadní událost v životě mladých vlaštovek, která může 
u některých z nich vyvolávat obavy. Nabyl jsem mlhavé 
představy, že pokud by naše mladá vlaštovka podlehla 
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občasnému zlínení, mohly by se jí narodit malé 
vlaštovičky. 

A proč o tom všem píšu? Letos totiž máme výročí sta let 
od založení nezávislého Československého státu a mě 
pálí jedna zapeklitá otázka. Tato otázka mi pravidelně 
přichází na mysl už od dětsví, a to obvykle během 

významnějších státních událostí.  Proto bych se tedy 
chtěl obrátit na naše slovenské krajany. Moc by mě totiž 
zajímalo, co je to to natatrousa. I když už teď tuším, že se 
zřejmě jedná o nějaký meteorologický jev, když kvůli 
tomu lítají hromy a blesky. Pěkné léto vám přeje... 

Jindřich

 

Nabídka pravidelných kurzů 
a kroužků od podzimu 2018 
 
Milí krajané, 
Česko-norské fórum (TNF) pro vás připravilo pestrou nabídku pravidelných kurzů a kroužků pro děti a dospělé, 
které se budou od podzimu konat v Oslo: 

Těšíme se na vás! 
Výbor TNF 

 Nabídka pro dospělé 

KURZ TERMÍN A MÍSTO KURZOVNÉ PŘIHLÁŠKY 

Výtvarná setkání pro dospělé 

Přijďte si vyzkoušet různé 
výtvarné techniky nebo 
aranžování.  

Čtvrtek 20.9. 
a 29.11.2018 od 17:15 
do 20:15 hodin. Místo 
konání: Solbærtorvet 
barnehage, Gardeveien 4, 
Majorstuen, Oslo 

Téma každého setkání se 
dozvíte z pozvánek, které 
budeme posílat. Cena za 
jedno setkání 160,- NOK, 
členové TNF 120,- NOK. 
Kurzovné uhraďte TNF 
předem (převodem, info 
níže) nebo v hotovosti či 
Vippsem na místě konání  

Pro přihlášení pište na 
adresu: 
vytvarne.kurzy@cz-
forum.no do data 
uvedeného v pozvánce.  

Kurzy českého jazyka pro 
mírně pokročilé: Učebnice 
Česky krok za krokem 2. 

Čtvrtky od 17:30 do 
19:00 hodin, začátek 6.9. 
2018. Místo konání: 
Solbærtorvet barnehage, 
Gardeveien 4, 
Majorstuen, Oslo 

Za blok 14 lekcí do konce 
tohoto kalendářního roku 
2450,- NOK, členové TNF 
2100,- NOK. 

Pro přihlášení pište na 
adresu: cj-dosp@cz-
forum.no do 20. 8. 2018. 

 

Kurzovné uhraďte na bankovní účet TNF: 6241.06.04650 nebo Vipps číslo 78710 
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Nabídka pravidelných kurzů 
a kroužků od podzimu 2018 
 
Nabídka pro děti  
(nabídka pro dospělé, viz. předchozí strana) 

KURZ TERMÍN A MÍSTO KURZOVNÉ PŘIHLÁŠKY 

Výuka češtiny – Příprava na 
rozdílové zkoušky 
Příprava na rozdílové zkoušky 
v české škole, gramatika podle 
osnov základní školy. 

Školní rok 2018-2019; 90 
minut týdně. Začátek 
v 36. týdnu; pro výuku se 
budeme snažit najít den 
v týdnu, který bude 
vyhovovat všem. 
Místo konání: 
Velvyslanectví ČR v Oslo, 
Fritzners gate 14, Oslo nebo 
Solbærtorvet barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo 

Za blok 14 lekcí do 
konce tohoto 
kalendářního roku 
1120,- NOK, členové 
TNF 952,- NOK. 

Pro přihlášení pište na 
adresu: cj-deti@cz-
forum.no do 
10. 8. 2018. Uveďte 
jméno a věk (školní 
třídu) dítěte 
a požadovanou formu 
výuky – příprava na 
zkoušky. 

Výuka češtiny – Čeština hrou 
Děti si formou povídání, 
malování, her, básniček 
a dalších zábavných prvků 
obohacují slovní zásobu 
a rozvíjejí své komunikační 
dovednosti. 

Školní rok 2018-2019; 
úterky od 17:15 do 18:45 
hodin, začátek 25. 9. 2018. 
Místo konání: Solbærtorvet 
barnehage, Gardeveien 4, 
Majorstuen, Oslo 

Za blok 10 lekcí do 
konce tohoto 
kalendářního roku 800,- 
NOK, členové TNF 680,- 
NOK. 

Pro přihlášení pište na 
adresu: cj-deti@cz-
forum.no do 
15. 9. 2018. Uveďte 
jméno a věk (školní 
třídu) dítěte 
a požadovanou formu 
výuky – čeština hrou. 

Klub lvíčat 
Pro předškolní děti, kde si 
budeme hrát, zpívat, tančit, učit 
se české říkanky a zábavnou 
formou si obohacovat slovní 
zásobu českého jazyka. Klub 
Lvíčat bude vyplňovat sudé 
týdny, kdy nebude probíhat 
Česká školka. 

Sudé úterky od 17:15 do 
18:15 hodin ve dnech: 
16.10., 30.10., 
13.11. a 27.11. 2018. 
Místo konání: Solbærtorvet 
barnehage, Gardeveien 4, 
Majorstuen, Oslo 

Za blok 4 lekcí 320,- 
NOK, členové TNF 272,- 
NOK. 

Pro přihlášení pište na 
adresu: cj-deti@cz-
forum.no do 
30. 9. 2018. Uveďte 
jméno a věk dítěte. 

 

Kurzovné uhraďte na bankovní účet TNF: 6241.06.04650 nebo Vipps číslo 78710 


