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Úvodník
Vážení krajané,
právě v ruce držíte podzimní číslo časopisu Forum.
Září a říjen jsou měsíce významných českých svátků.
28. září slavíme svátek českého patrona, zásadní postavu
českých dějin, svatého Václava. Kníže Václav svými
diplomatickými schopnostmi udržel mír s naším
největším sousedem a orientaci České země do
západoevropského prostoru. Jeho lidský přístup
k poddaným a jeho silná osobní víra vstoupila do legend,
které jsou známé v mnoha západoevropských zemích.

Díky slovenskému a českému velvyslanectví a mnoha
dobrovolníkům se nám podařilo zorganizovat oslavy
také zde v Oslu. 14. října jsme si společně se svátkem
svatého Václava připomněli vznik Československa před
sto lety. Oslav se zúčastnili velvyslanci obou zemí
a zhruba 150 Čechů a Slováků. Více o oslavě nebo
o vystoupení tanečního Studia Light využívajícího
umění jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže, a také o dalších zajímavých tématech si
přečtete na následujících stránkách.

Je smutné, že hlavní ústavní činitel České republiky se
o sv. Václavovi vyjadřuje hanlivě. Snad je to proto, že
tento ústavní činitel má odlišné představy o směřování
naší země a otevřeně se snaží naši tisíciletou orientaci na
západní Evropu přerušenou pouze 40 lety totality opět
pootočit východním směrem.

Vážení přátelé Česko-norského fóra, přejeme vám
příjemné čtení.

Ladislav Jílek
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Velvyslanci České republiky a Slovenska Jaroslav Knot (vpravo) a Denisa Frelichová, starosta obce Koppang pan Terje Hoffstad a
majitel muzea pan Pal Sagen (vlevo) při sadbě lípy.

Velvyslanci ČR a Slovenska
zasadili Strom svobody v Koppangu
Velvyslanci České republiky a Slovenska Jaroslav
Knot a Denisa Frelichová společně vysadili dne 27.
září 2018 na počest 100. výročí vzniku
Československa v norském městečku Koppang
Strom svobody.
Koppang nebyl vybrán pro výsadbu Stromu svobody
náhodou. Nachází se zde muzeum s cennými artefakty
norské historie a s originálními výtisky knižních děl
slavného norského literáta a bojovníka za práva malých
národů Bjørnstjerne Bjørnsona. Bjørnson mj. udržoval
korespondenci s prvním prezidentem ČSR
Tomášem G. Masarykem a podporoval kulturní a
národnostní práva Slováků v době násilné maďarizace.

Výsadbě byli přítomni starosta obce Koppang pan Terje
Hoffstad a majitel muzea pan Pal Sagen.
Stromy svobody symbolizují vznik Československé
republiky a v letech 1918 a 1919 jich byly vysazeny
tisíce. Sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968)
vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam
svobody a demokracie.
Velvyslanectví ČR v Oslo (text i foto)
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Recepce
u příležitosti
100. výročí
vzniku Československa
Dne 25. října 2018 se v prostorách rezidence
velvyslance České republiky v Oslo Jaroslava Knota
uskutečnila recepce pro diplomaty a české krajany
při příležitosti oslavy stého výročí založení
Československého státu. Recepci pořádala společně
velvyslanectví České a Slovenské republiky.
Úvodním projevem přivítal hosty jak velvyslanec České
republiky v Norsku Jaroslav Knot, tak jeho kolegyně,
slovenská velvyslankyně Denisa Frelichová.
Oba vyzdvihli pokojné rozdělení Československa
i vynikající vzájemné vztahy zemí v současné době.

Podle českého velvyslance je bratrství mezi zeměmi
porušeno jen v případě vzájemných hokejových utkání,
proto se rozhodl projevit typický český humor a darovat
slovenské velvyslankyni český hokejový dres, aby
případným půtkám předešel.
Recepce proběhla v důstojné atmosféře a těšila se
velkému zájmu a početné návštěvnosti z řad diplomatů
i krajanů. Přítomni byli také senátor a hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek, senátorka Anna Hubáčková nebo bývalá
norská velvyslankyně v České republice Siri E. Sletner.
Odpolednem provázela hudba smyčcového kvarteta
a cimbálová skupina Ohnica.
Velvyslanectví ČR v Oslo (text i foto)
Velvyslanec Knot předvádí dres pro svoji slovenskou kolegyni.
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Pochod k 100. výročí vzniku Československa.

Sváteční pochod v Oslo ke
100. výročí založení Československa
názvem «Tři špejle». Jsou znamením, kterým se hlásíme
ke svobodě a demokracii. Skvělá myšlenka, která
se zrodila v České republice.

28. 10. 2018 jsme se v Oslu probudili do krásného,
ale chladného dne. Od 13. hodiny se začali scházet
krajané u tygra, který je pro některé středem Osla.
Sluníčko na nás vysílalo paprsky a lidem vykouzlilo
na tvářích úsměvy. Téměř každý se pyšnil vlajkou,
trikolorou, plackami a vším, co nám připomíná naši
vlast. Scházeli se lidé, kteří se znají, neznají,
nechyběly ani děti. Co mě však potěšilo nejvíc, že
byly zastoupeny generace, které přišly do Norska
v různých dobách a situacích. Bohužel jsme v řadách
neměli úplně tu nejstarší generaci, ale i tak jsme
měli slušné zastoupení.

Ve 13:30 se vydalo na pochod přes hlavní třídu v Oslu,
Karl Johan, 35 vlastenců. Vlajky se koupaly ve slunci
a průvod vzbuzoval milou zvědavost. Někteří z nás byli
zastaveni s otázkou, co jsme za průvod, a po odpovědi
se nám dostalo gratulací a spousty úsměvů. Někteří
si nás dokonce i fotili. Policejní auto kolem nás také
projelo, ale vzhledem k tomu, že průvod byl povolen
norskými úřady, nikdo se strachy netřásl. Zastavili jsme
se na malém náměstí u staré budovy univerzitní auly.
Na schodech jsme si zazpívali československou hymnu
a průvod se vydal zpět k tygrovi. Zpívání hymny dodalo
odvahu a chuť zpívat více, a tak nám zpáteční cestu

Hlavní organizátor Tomáš Řídký si pro nás připravil
krátký, ale moc výstižný projev. Kromě toho nás na závěr
překvapil ručně malovanými špejlemi, známými pod
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Chystáme se zpívat českou a slovenskou hymnu.

na průvod v Oslu. Tomáš se rozhodl uspořádat pochod
z vlastní iniciativy, vyřídil vše s norskými úřady, vyrobil
tři špejle a sepsal projev. Milý Tomáši, jestli to budeš číst:
děkuji ti z celého srdce a věřím, že nejsem sama. Udělal
jsi nám nesmírnou radost, že i my krajané žijící v cizím
prostředí si můžeme připomenout 100 let naší úžasné
vlasti, která se zrodila ne za lehkých podmínek, a která
prošla dramatickými změnami. Pro nás je to pořád
domovina, která se nedá ničím nahradit.

k tygrovi zkrátilo zpívání českých a slovenských lidových
písní. Většina z nás si přála zopakovat československou
hymnu ještě jednou, zas tak často se nám to nepodaří. A
na závěr jsme si blízko tygra postavili Tři špejle, ty jsme si
pak mohli vzít domů.
A na úplný závěr si dovolím napsat pár řádků za sebe.
Jsem český patriot a na letní dovolené jsme se zúčastnili
řady akcí, které se konaly po celé České republice. Bylo
úžasné sledovat, kolik dobrovolníků i profesionálů se do
oslav zapojilo. Kolik skvělých myšlenek se zrealizovalo.
Mluvím teď za Slezsko, ale věřím, že i někdo z Vás se
zúčastnil nějaké té akce ve Vašem kraji. Proto jsem
s napětím očekávala, že se něco zrodí i v Oslu. Týden
před 28. 10. se na Facebooku objevila pozvánka

Naše krásná vlasti, přeji ti, ať vzkvétáš, jsi hrdá na své
jméno a nosíš nám jen radost. Vlast však dělají lidé, lidé
co si přejí žít v demokracii a svobodě slova! A to ti přeji
ze všeho nejvíce.

S láskou a pokorou,
Renáta Hrzánová
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Pochod ke 100. výročí vzniku Československa

Pochod – projev a Tři špejle
svobodu a samostatný názor. Tento režim nás nutil
se neustále podřizovat a bát se postavit proti většině
a hlavně nevyčnívat. Všichni jsme se měli mít stejně,
a když se někdo měl lépe nebo byl proti režimu, byl
problém.

Dobrý den, vážené dámy a pánové, chci vás tímto
přivítat na oslavném pochodu Československa.
Je to dnes přesně 100 let, kdy byla založena naše krásná
země. Sešli jsme se tady, abychom vyjádřili svoji
příslušnost k této zemi, která vlastně již neexistuje, ale
dědictví Československa pokračuje dál.

Tento pokřivený charakter u mnohých přetrvává dál,
neuvědomují si, že nic není zadarmo. Další problém
dnešní doby je, že lidé postrádají dobré vzory. V naší
vládě jsou politici, kteří se nebojí lhát a jejich lži
přestávají být trestány, stalo se současným trendem žít
se lží. Tímto vzorem bude ale poškozena celá společnost.

Naše společná historie se zapsala do osudů nás všech,
i když jsme byli rozděleni, stále máme k sobě ze všech
národů nejblíže.
Československo si prošlo několika diktaturami od
nacismu po komunismus, s cestou za svobodou přišla
divoká 90. léta, která byla pro pár vyvolených doslova
eldorádem, kde se vše smělo. Velkým štěstím jsme
se celkem rychle stali součástí Evropské unie, ve které
se naše země znovu spojily. A tak naše společenství
pokračuje dál.

V celém Česku dnešní den též probíhá akce s názvem
Tři špejle v rámci Festivalu svobody. Je to akce, jejímž
záměrem je otevřeně se přihlásit ke svobodě
a demokracii postavením konstrukce tří špejlí.
Cituji: (viz. rámeček na další straně)
Obarvené špejle budou k dispozici zdarma u mě
po skončení průvodu. Kdo se bude chtít připojit, může
též postavit svůj pilíř demokracie.

Jsme ale trochu hendikepovaní komunistickým režimem,
který, i když měl některé dobré stránky, nepřiznával
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Připojujeme se k výzvě Tři špejle, které jsme také postavili na
střeše Operahuset.

Tomáš Řídký čte svůj proslov na úvod.

TŘI ŠPEJLE
OBČANÉ POZOR, DEMOKRACIE!
NEPOŠLAPAT
A POŠLAPÁNÍ JEN TAK NEPŘECHÁZET...!
TŘI PILÍŘE DEMOKRACIE –
MOUDRÁ VLÁDA, SPRAVEDLIVÉ SOUDY, JASNÉ ZÁKONY.
ÚSTAVA, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, NEZÁVISLÁ MÉDIA.
DOBRÁ VŮLE, SLOVA I SKUTKY.
ČERVENOMODROBÍLÝ JEHLAN JAKO KŘEHKÝ ZÁTARAS
PROTI NESVOBODĚ A STRACHU.
TIŠE VYZNAČUJE MÍSTO, TUDY KRÁČÍ DĚJINY.
SYMBOLIKA TROJICE, SPOJENÍ.
STABILITA I ZRANITELNOST.
JISTOTA V NEJISTOTĚ.
POTŘEBA JASNÉHO VYJÁDŘENÍ POSTOJE.
NEBÁT SE POZDVIHNOUT HLAVU I HLAS.
VYMEZIT PROSTOR A VYMEZIT SE.
POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY, KLIDNĚ STÁT.
PROPOJIT SE, OPŘÍT JEDEN O DRUHÉHO.
KAŽDÝ SÁM ZA SEBE, PŘITOM SPOLU.
PRÁVĚ TEĎ JE TŘEBA DEMOKRACII PODEPŘÍT –
VŠÍM, CO JE PO RUCE, I KDYBY TO MĚLA BÝT OBYČEJNÁ
ŠPEJLE.
ŠPEJLE NA ULICI...!
Jarek Veselák, 2017

Průvod začne ve 13:30 a povede ulicí Karl Johans gate
k Universitetsplassen. Tam proběhne krátká přestávka
a pochod bude pokračovat zpět sem k tygrovi. Zde
společně zazpíváme československou hymnu a uděláme
si společné foto.
Tímto pochodem jsem chtěl vyjádřit vděk všem, kdo
se zasloužili o vznik našeho státu, a posílit národní
sebevědomí.
Vzal jsem si vzor zde z Norska, které každoročně
velkolepě slaví svoje založení 17. května. Pro spoustu
Norů je to jejich nejvýznamnější svátek a je pěkné, jak
se oslav zúčastňují i přistěhovalci a pro všechny zde je
to jedna velká oslava.
Tato akce vznikla velmi rychle a nezabrala ani moc času
k zorganizování. Pojal jsem ji jako připomenutí našeho
původu a společné slavení jubilea zde v cizině. Chci
tímto poděkovat i Česko-norskému fóru za
zorganizování Svatováclavských slavností a za podporu
a pomoc. Doufám, že se vám pochod a společné setkání
bude líbit a odnesete si spoustu hezkých zážitků.
Děkuji a krásný sváteční den vám přeje Tomáš Řídký
9

Sál ve Stabekk skole se zaplnil mnoha hosty, uprostřed velsvyslanci ČR a SR Jaroslav Knot a Denisa Frelichová.

Výroční svatováclavské setkání
velvyslanců obou našich zemí, bohatého občerstvení,
až po dílny a soutěže pro malé i velké.

Svatováclavské setkání je tradiční a oblíbená akce
TNF a České školky, při které si účastníci připomínají
významnou část naší historie. Mají příležitost si
vyrobit například českou vlajku nebo královskou
korunu a dozvědět se spoustu zajímavostí jak
o sv. Václavovi, tak i o podzimu či vinobraní.

Naplánovat, připravit a provést takovou akci dalo určitě
velkou práci. Organizátoři mysleli i na takové detaily
jako pásmo dobových fotografií, které se promítalo
po celou dobu na plátno, výzdobu sálu s historickými
mapami a popisky nebo skutečnou fujaru jako zvukovou
znělku.

Když se však taková pěkná tradice „potká“ s tak
významnou událostí, jakou je stoleté výročí založení
Československé republiky, vznikne z toho něco, co
si bude česká a slovenská komunita žijící v Norsku
dlouho pamatovat: společná oslava vzniku společného
státu, připomínka mnoha historických momentů
a osobností (na které můžou být oba národy hrdé)
a přátelské setkání lidí, které spojuje láska k jejich vlasti,
ačkoliv si pro život vybrali (dočasně nebo trvale) zemi
jinou.

V průběhu dne měly děti možnost si vyrobit řadu věcí
hned v několika dílnách: odznaky v podobě české nebo
slovenské vlajky, zvířátka z kaštanů a špejlí, papírové
vlajky nebo svatováclavskou korunu. Svoje hlavičky
si mohly potrápit ve znalostním kvízu z historie
a zeměpisu.
Znalost československých dějin, kultury, sportu
a osobností si dospělí účastníci vyzkoušeli ve znalostním
kvízu, který rozhodně nepatřil do kategorie
jednoduchých. Klobouk dolů nad znalostí manželů

Je opravdu těžké vyzdvihnout, co se povedlo. Podle
mého názoru bylo skvělé všechno: od československého
dua moderátorů, přes přítomnost a velikou podporu
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Není vždy jednoduché skloubit život v zahraničí
se snahou pěstovat v našich dětech zájem o svou zemi.
Akce krajanských spolků jsou dle mého názoru
důležitou součástí této snahy, a my se budeme těšit
na další setkání s naší komunitou, ať už pravidelně
v kroužcích češtiny či České školky nebo na akcích, jakou
byla tato.

Kulkeových, vítězů této soutěže.
O bohaté občerstvení věru nebyla nouze: od žebírek
a klobásek, přes tradiční sýry, až po nespočet buchet,
bábovek, a koláčů.
Kdo měl chuť se trochu vyskákat a spálit kalorie ze všech
těch dobrot, měl příležitost hned ve dvou tanečních
aktivitách: společné výuce lidového tance na známou
skladbu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“ anebo soutěži v polce
v podobě židličkového tance.

David Pazdera, Foto: J. Balák
1. Aktivity pro děti – výroba koruny, 2. a 5. Dětem pomáhal
s malováním vlajek pan velvyslanec Jaroslav Knot, 3. Malování
české a slovenské vlajky, 4. Malování odznáčků, 6. Společné
pohoštění.

Bylo to zkrátka moc krásné a vydařené odpoledne,
a já bych touto cestou rád poděkoval organizátorům,
sponzorům i všem, kteří přispěli do společného bufetu.
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Představení Bylo nás pět.

Tvořivé vystoupení tanečního
Studia Light
publika, ať už česky nebo norsky mluvící, a odměnili
jejich odvahu klasickými českými dárky s motivy
Krtečka. Ostatní si pak mohli pochutnat na věhlasných
lázeňských oplatkách.

Svým srpnovým vystoupením zakončila skupina
Studia Light 17-denní cestu po Norsku. V sále
Stabekk skole se sešlo české i norské publikum, pro
které Lenka Černušáková výtečně zastala simultánní
překlad.

Z celého představení vyzařovala kreativita, zapálení pro
současný tanec a divadlo, hravý tón a neméně
obdivuhodná fyzická kondice. Některé dětské účastníky
z publika, kteří holdují hiphopu, oslovily taneční kreace
a choreografie natolik, že se o ně pokoušely při
sledování videí na webu Studia Light ještě několik týdnů
poté. Přejeme Studiu Light mnoho dalších tvořivých
projektů na domácí půdě i v zahraničí. Těm, kterým
příležitost shlédnout taneční představení tentokrát
utekla, doporučujeme navštívit alespoň jejich webovou
stránku www.tanecnistudiolight.cz.

Umělecký soubor Taneční studio Light vznikl již před
dvaceti lety. V současné době funguje jako občanské
sdružení při Základní umělecké škole Na Popelce
v Praze 5. Soubor hledá alternativní pedagogické
metody využívající umění jako prostředku výchovy
a vzdělávání dětí a mládeže. Navíc realizuje projekty
zahraniční spolupráce a iniciuje tvorbu představení,
která mají povahu sociálních projektů.
Tanečníci se svou lektorkou Mgr. Lenkou Tretiagovou
vzali publikum do světa českých folklórních tanců v
moderní choreografii, zahráli divadelní představení Bylo
nás pět, a předvedli tance, které se sami naučili při
zájezdech do zahraničí. Vzali do kola nejodvážnější děti z

Dana Stene
Foto: J. Balák
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Učíme se lidové tance . K tanci se připojily i děti z publika.

Božíčku dobrý, dopusť, abych uviděl představení v cirkusu! Za to ti slibuju, že budu hodný pořád furt.
(viz též zde: https://www.youtube.com/watch?v=I9TulyBzymc od času 1:50)
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Stádny človek kedysi a dnes
Americký spisovateľ Edgar Allan Poe vo svojej poviedke
„Muž davu“ z roku 1840 popisuje stretnutie
precitliveného rozprávača so záhadným starcom, ktorý
sa neprestajne potuluje medzi chodcami veľkomesta bez
toho, že by sa komukoľvek prihovoril alebo vykonal
nejaké samostatné rozhodnutie. Rozprávač dospeje
k záveru, že tento starec je „muž davu“, alebo „davový
človek“, čiže zosobnenie vlastností všetkého, čím
sa vyznačuje ľudský dav s jeho anonymitou, pasivitou
a neoriginalitou. Pre Poea, podobne ako pre jeho
súčasníkov Sörena Kierkegaarda alebo Maxa Stirnera,
bol jednotlivec jediným autentickým poznávacím
subjektom, kým ľudský dav predstavoval nepravdu,
neslobodu a neoriginalitu. Napriek tomu, ako naznačuje
spomínaná poviedka, človek má v sebe vrodené
nutkanie skrývať sa v dave, nekriticky preberať
kolektívne stereotypy a prenechávať iným, aby
definovali jeho životné hodnoty a spravovali jeho
rozhodovanie. Je to cesta najmenšieho odporu, ktorá
človeku zdanlivo umožňuje život bez väčšej duševnej
námahy, zároveň ho však oberá o možnosť využívať
svoje mentálne vybavenie na plnokrvné, slobodné
a tvorivé žitie.

Rozvoj demokracie a technický pokrok vytvorili pre
človeka dosiaľ nevídané možnosti osobnej realizácie
a takého stupňa slobody, o akom naši predkovia ešte
pred tromi-štyrmi generáciami mohli iba snívať.
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého
storočia sa už zdalo, že prinajmenšom v západných
demokraciách konečne nastáva vek ozajstne
slobodného človeka. Mladí ľudia však namiesto toho,
aby sa chopili príležitosti a využívali novozískaný
spoločenský priestor, začali snívať o najrozličnejších
utópiách, od hipisáckeho návratu k prírode až po
komunistický ideál stalinistického či maoistického typu.
Väčšina z nich však nakoniec aj tak prebrala meštiacke
hodnoty svojich rodičov. Protagonisti takzvaných
mládežníckych revolt sa síce vehementne prihovárali za
nové poriadky a výmenu stráže pri spoločenskom
kormidle, súčasne však chceli nechať represívny
spoločenský model nedotknutý, ba v niektorých
ohľadoch sa zasadzovali za jeho sprísnenie.
A čo vidíme dnes? Nedávno som počul istú asi 35-ročnú
nórsku novinárku nariekať, že v dušiach väčšiny svojich
rovesníkov nachádza iba púšť a prázdnotu,
bezmyšlienkovité prispôsobovanie sa módnym
trendom, číre vegetovanie bez ideálov a bez úsilia dať
svojmu životu uvedomene individuálne smerovanie.
Zdá sa, že toto je dosť výstižná diagnóza našej doby.
Dnešní mladí ľudia sa už síce nezdružujú do spolkov,
neustále však poškuľujú po svojich susedoch a slepo
kopírujú ich spôsob života, ktorý je vo väčšine prípadov
takisto odkukaný od iných. Často spomínané
vystatovanie sa a klebetenie na sociálnych sieťach je iba
jedným z mnohých symptómov tejto novej stádnosti.
Keby Edgar Allan Poe napísal svoju poviedku dnes, asi
by si za jej antihrdinu nezvolil vädnúceho starca, ale
fičúrsky vyobliekaného, potetovaného mladíka, ktorý
s ustrnutým úsmevom na tvári hľadí na svoj mobil,
zatiaľ čo jeho skutočný život sa stráca v nenávratne.

V tomto sebadeštruktívnom nutkaní možno vidieť jednu
z príčin vznikania a pôsobenia masových hnutí, či už
politického, náboženského, kultúrneho alebo
športového charakteru. Jednotlivec sa cíti bezpečnejšie,
ak je krytý spoločenstvom podobne zmýšľajúcich ľudí,
pričom neraz ani nezbadá, že sa príslušnosťou k
organizovanému celku vzdáva časti svojich
individuálnych práv a možností. Týmto, samozrejme,
nechceme povedať, že každá organizovanosť je rovnako
nebezpečná, ani že každý z nás sa členstvom v nejakom
spolku nevyhnutne stáva davovým človekom. V životnej
praxi sa pri bdelom rozhodovaní dá celkom dobre skĺbiť
individuálna identita s identitou kolektívnou, ide len
o to, aby sa človek aj naďalej rozhodoval sám za seba
a nedával si nanucovať verejne proklamované priority
ľudského stáda.

Ivan Čičmanec
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Oslovina 15 – Delfín
jedinec, mě nakonec vytrhla až vrozená prozíravost. Ta
mi napověděla, že se nejedná o nosnost pleny, ale o
hmotnost dítěte, které ji bude nosit.

Nedávno jsem se vrátil do práce z rodičovské
dovolené. Musím uznat, že jsem moc vděčný za to,
že my tatínkové tady v Norsku máme možnost jít na
pappaperm. Vyzkoušet si na vlastní kůži jaké je to
starat se na plný úvazek o malého tvorečka, který
vás opravdu potřebuje, je zkušenost k nezaplacení.
Rád bych ještě vysvětlil termín dovolená.
Rodičovská dovolená v tomto případě znamená, že
má člověk dovoleno nejít do práce a starat se o
rodinu. Neplést, prosím, s prázdninami. Každý, kdo
na rodičovské dovolené byl, ví, že s prázdninami to
nemá společného zhola nic.

Od mé rodičovské dovolené jsem očekával něco
opravdu mimořádného. To proto, že pokud jsem se u
nás doma zeptal prakticky na cokoliv, dostal jsem od
manželky vždy stejnou odpověď. „Jen počkej, všechno
pochopíš, až sám budeš na pappapermu!” A tak jsem se
začal těšit, že se mi během těch 10 týdnů, které mi
darovala norská vláda, podaří dosáhnout mimořádného
osvícení, dokonce možná, že pochopím i princip
vesmíru, původ života a vůbec.

Hned po narození našeho miminka jsem věděl, že se
mám čemu učit. Tak třeba při výběru vhodných plen
jsem narazil na balení s neuvěřitelným nápisem 16-26
kg. Cože? 26 kilo? Pomyslel jsem si. To je přece strašná
spousta hovínek! Nechápal jsem, jak jedna plena může
udržet takovou nálož. Výhodou tohoto zázraku však
může být, že se tyhle plenky možná nemusí měnit tak
často. Jak ale může výrobce garantovat pocit pohodlí
sucha a ochrany? A je vůbec dítě schopné se v takovém
skafandru volně pohybovat, aby nedošlo k úniku
materiálu? A jestli je daná plena schopná absorbovat 26
kilo pevného produktu, jak se zabrání tomu, aby se do ní
s hovínky neabsorbovalo i dítě? Ze zamyšlení na téma,
kolik kilogramů hovínek asi tak vyprodukuje dospělý

Všechno to začalo v létě, jednoho krásného pondělního
rána. S manželkou jsme si naposled prošli denní rozvrh,
kdy bude spánek a kdy jídlo, dostal jsem spoustu
užitečných rad, tipů a triků a nakonec číslo stránky
s receptem na skvělý dětský oběd. Spustili jsme společně
pračku, a pak se za ní zavřely dveře. A my dva se
synáčkem jsme spolu zůstali sami. Pěkně jsme si hráli na
koberci, když v tom nabyl synek mírně soustředěného
výrazu a v zápětí začal za sebou po pokoji nechávat již
důvěrně známou pachovou stopu. Nastal tedy čas ho
odnést do koupelny a přebalit. Jsou důležité věci
v životě, které stojí opravdu málo úsilí, ale dělat je
pravidelně se opravdu vyplatí. Tak například je dobré
napsat pozdrav mamince k svátku, na
výročí svatby donést domů květiny a
v neposlední řadě pravidelně pročistit ten
malý odtokový kanálek co je v rohu každé
koupelny. Když jsem otevřel dveře,
překvapil mě čvachtající zvuk. Pračka
právě úspěšně dokončila svůj program a
celý svůj obsah vypustila na podlahu
koupelny. Pročvachtal jsem se
k ucpanému kanálku, otevřel jsem jej a
spatřil jsem peklo. Je neuvěřitelné, kolik
koncentrované hrůzy se tam
nashromáždilo. Navíc v tomhle bytě
bydlíme už tři roky. Nechápu, jak si to ten
kanálek mohl naplánovat tak, že se ucpal
zrovna když jsem byl doma s děckem sám
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během prvních hodin mého pappapermu. Dodnes si
nepamatuju, jak a kde jsem malého přebalil. Nicméně mi
tenkrát nezbylo nic jiného, než nechat koupelnu
vyplavenou a počkat až synáček půjde spát. Pak jsem
sotva stihl vše uklidit tak, abych ještě připravil oběd, než
se probudí. Začátek mé dovolené byl tedy velmi
zajímavý.

doby se díky héliu líně vznášel u nás v obýváku. Když
tedy náš potomek opět otestoval výše zmíněnou
nosnost pleny čerstvou náloží, vzal jsem delfína
společně s námi k přebalováku. Synek chytil balon za
šňůrku a s obdivem na něj koukal. Stalo se však něco
nečekaného. V momentě kdy jsem sejmul plenu a její
polotekutý obsah spatřil světlo světa, zatáhl ten můj
rošťák za šňůrku a z nebe se snesl delfín. Tento létající
kytovec si omočil ocasní ploutev v plíně a než jsem mohl
zasáhnout, tak se opět prudce vznesl ke stropu. Zde pak
rozmázl svůj náklad zkázy mezi žárovky bodového
osvětlení. S naprostou jistotou jsem tedy historicky první
otec, který musel nejdříve utřít delfína a strop, aby se
teprve pak mohl začít konečně věnovat vlastnímu dítěti.

Další den jsem dostal od manželky vynikající tip. Synka
už prý nebaví jen tak ležet na přebalováku, je dobré mu
k přebalení vzít nějakou hračku. On na ni kouká, hraje si
s ní a já mu budu v klidu moct zasypat a přebalit zadek.
Malé plány dělají malých lidí. Jakožto ambiciózní otec
jsem povýšeně přehlédl všechna vhodná autíčka i
oblíbenou helikoptéru. Zvolil jsem smělejší přístup. Jako
hračku vhodnou k přebalování jsem vybral fóliový balón
ve tvaru delfína. Koupil jsem ho na 17. května a od té

Jindřich

na návštěvě Oslo
Na jaře letošního roku navštívil českou školu a školku v
Oslo redaktor Českého rozhlasu Matěj Štýs.

Z cesty Matěje Štýse po Norsku vznikly pro Český
Rozhlas i tyto další reportáže:

Dali jsme se do řeči, a když jsem zjistil, že se kromě
krajanů v Norsku zajímá také o elektromobilitu, tak jsem
mu povykládal o svých zkušenostech a nabídl svezení
svým norským elektromobilem značky Th!nk. Projeli
jsme se z Majorstuen až k Frognerparku, předvedl jsem
nabíjení na tamních komunálních parkovacích místech a
doporučil návštěvu pevnosti Akershus, která ve svém
skalním podzemí skrývá největší parkoviště pouze pro
elektromobily na světě. To je moje nová oblíbená
turistická destinace, kde rád parkuji, když vozím
návštěvy na prohlídku města.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/norska-vyhlidkatrolltunga-ucarovala-svetu-jak-se-vyhnout-fronte-navyhlasenou-7277927

Z této projížďky vznikla zajímavá reportáž, kterou si
můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu:

Petr Dreiseitl

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prijedte-si-vycistit-hlavuzvou-na-svou-lod-novodobi-norsti-vikingove-7202756
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vigelandovy-sochy-vparku-patri-mezi-nejvetsi-atrakce-osla-potkate-tubronzove-7227608

https://plus.rozhlas.cz/ma-v-dnesni-dobe-smysl-poriditsi-elektromobil-7208261
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Adventní aranžování
Čtvrtek 29. listopadu 2018 od 17:15 do 20:15 hodin
Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4, Oslo

Foto: Michaela Vrzalová

Zveme vás na adventní tvoření s aranžérkou Helenou Kupkovou. Vyrobíte
si a ozdobíte adventní věnec podle svého vkusu
a fantazie.
Přineste si s sebou kleště kombinačky, tavnou pistoli (v přihlášce uveďte,
zda budete mít vlastní), slaměný základ, dva svazky větví borovice, která
nejméně opadává nebo stříbrné jedle, které koupíte v květinovém stánku na
Majorstuen nebo v zahradních centrech, 4 silnější svíčky, stuhu, ostatní
dekorační a vazačský materiál bude na místě.
Cena kurzu (včetně materiálu): členové TNF120,-NOK, ostatní 160,-NOK.
Platba na účet 6241.06.04650 nebo Vipps 78710.
Přihlášení na vytvarne.kurzy@cz-forum.no do 25. 11.

www.cz-forum.no | www.facebook.com/cz-forum
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