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Velikonoce v Sunnmørsalpene, Foto: Tomáš Netopil

Kalendář akcí
2019
BŘEZEN
3 Ne 14:00 | Karneval
Veselý karneval pro děti
a rodiče v maskách.
Připraveny budou soutěže,
dětská diskotéka
a občerstvení.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
13 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy.
Asylet, Grønland 28, Oslo
8-10, 21-24 | Společné
fandění
Setkání příznivců běžeckého
lyžování a biatlonu.
Holmenkollen, Oslo
30 So 18:00 | Koncert sborů
Punkt a Gregos
Koncert pěveckých sborů
z Prahy a Greverud.
Bjølsen metodistkirken,
Bergensgata 12, Oslo

DUBEN
3 St 18:00 | Asylet
POZOR – výjimečně již první
středu v měsíci!
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy.
Asylet, Grønland 28, Oslo
10 St 18:00 | Výroční
členská schůze Českonorského fóra
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

11 Čt 17:15-20:15 |
Velikonoční aranžování
Výroba velikonoční dekorace.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

ČERVENEC

ŘÍJEN

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

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

SRPEN

13 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

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

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

ZÁŘÍ
2 Po 16:00 | Česká
gramatika
Začátek výuky českého
jazyka pro děti.

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

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

Květen/červen | Promítání
českého filmu
Název filmu, datum a hodinu
projekce upřesníme později.
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

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

ČERVEN
4 Út 17:15-18:45 | Čeština
hrou a Lvíčata
Poslední hodina
konverzačního kroužku pro
školní děti a klubu pro
předškoláky v tomto školním
roce.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

LISTOPAD
13 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy.
Asylet, Grønland 28, Oslo
28 Čt 17:15-20:15 |
Adventní aranžování
Výroba adventní dekorace.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

PROSINEC
14 So 15:00 | Mikulášská
zábava
Tradiční Mikulášská zábava
s Mikulášem, Čertem
a Andělem.
Sál Ris Storstue, Risbakken 1,
Oslo

12 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů u
piva a kávy v kavárně Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
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Úvodník
Vážení čtenáři Fora, vážení přátelé,
máte před sebou první letošní číslo časopisu, ve kterém
se s Vámi již tradičně výbor chce podělit o naši činnost
za loňský rok a zároveň představit program na tento rok.
Loňský rok byl pro Českou republiku, pro krajany i pro
spolek velice významný, což se promítlo do programu
a počtu akcí pořádaných spolkem samotným nebo ve
spolupráci s velvyslanectvím, jak českým, tak
slovenským. Moc nás potěšila vysoká účast a nasazení
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dětí i dospělých na těchto akcích. Bez Vás by to nešlo.
Vaše účast dodává spolku energii, nápady a chuť
do pořádání nových akcí. My doufáme, že program
připravený pro letošní rok Vás potěší, a že se na něm
nadále budete podílet a obohacovat naši činnost.
Dagmar Golková Melbø
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Dětský karneval TNF
Aranžování
Animační dílna
Pozvánka na výroční členskou schůzi
TNF Årsberetning 2018
Oslovina 16 – Jaryn
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Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček při uvítání s krajany v rezidenci velvyslance v Oslo. Foto: Lenka Sommerseth

Setkání krajanů s ministrem
zahraničí ČR
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček navštívil
v pátek 8. února Norsko, kde ho čekal velmi nabitý
program. I přesto si našel čas pro setkání s českými
krajany a členy Česko-norského fóra.

Předsedkyně TNF Bára Nentwichová poděkovala za
podporu krajanských aktivit ze strany českého státu
a poté následoval koncert členky výboru Lenky
Černušákové.

Setkání zahájil náš velvyslanec pan Jaroslav Knot
uvítáním pana ministra a celé diplomatické delegace
a představením krajanů. Pan velvyslanec ocenil zájem
pana ministra o setkání s krajany i přes velmi náročný
program.

U občerstvení se v neformální a uvolněné atmosféře
rozvinula diskuze o životě v Norsku a česko-norských
vztazích. Někteří krajané mimo jiné nabídli i případnou
pomoc při zpracování témat týkajících se Norska.
Rádi bychom poděkovali ambasádě za organizaci a panu
ministrovi nejen za setkání, ale i za důstojnou
reprezentaci České republiky v zahraničí.

Ministr poté pronesl krátký proslov, ve kterém zmínil
společné hodnoty České republiky a Norska a spolupráci
v rámci NATO. Dále zdůraznil prozápadní směřování
zahraniční politiky naší země a důležitost ukotvení v EU.
Ministr byl také velmi dobře informován o aktivitách
TNF a poděkoval členům za reprezentaci našeho státu
v Norsku.

Ladislav Jílek
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Proč se setkat s ministrem
Je to zpátky pár týdnů, kdy mě oslovila kamarádka
Hanka (nebo krajanský spolek?) s dotazem, zda bych
se nechtěla zúčastnit setkání s ministrem
zahraničních věcí ČR, Tomášem Petříčkem.

Jsem se ale pekelně rozčílila a v tom rozčílení během 5
minut zorganizovala práci na víkend, rodinu, děti, spoje
a nocleh v Oslo a poprosila Hanku, aby mi
zprostředkovala možnost zúčastnit se akce.

Ne, fakt ne. Promiň, Hanko. Děkuji za zeptání, ale já tak
nějak nemám ráda politiky, zejména ty české… a je to
dálka a hlavně teda úplně nemožný čas. A v práci se to
nahromadilo… a… a...

No a druhý den už jsem seděla v Haukeliekspress.
V Haukeli jsem trnula v koloně, zda vůbec dojedeme,
a v hlavě si přehrávala, co tomu MINISTROVI asi tak
řeknu. Trochu googlila a... hele ho! Mladý!! Vzdělaný!!!
Zahraniční školy, stáže… Sympaťák dokonce… pro EU
orientovaný a navíc ho nesnáší KSČM. Ty jo, kde se tam
vzal takový exot? No opravdu, mezi politiky nebývale
dobrý exemplář. Tak to ho možná naše (bohulibá)
činnost - vyvracení dezinformací o Norsku - bude
zajímat?!?

Tři dny před akcí mi to ale začalo vrtat hlavou. Takový
kus práce za sebou máme (já a pár dalších lidí), docela
dost věcí se podařilo. Pár krajanů dostalo šanci mluvit
v české televizi, v rádiu… pár jich dalo rozhovor
novinářům… povedl se dobrý přehledný článek. Jo,
podařilo se nám docela hodně změnit pochroumané
veřejné mínění o Norsku. Tedy trochu. Těm, kdo měli
zájem o informace, se jich dostalo.

V Oslo rovnou do pelechu, přijela jsem pozdě v noci....
ráno dlouhá snídaně s Hankou… než se člověk nadál
a než jsem ze sebe udělala aspoň trochu dámu, bylo za
pět 15 a byl fakt nejvyšší čas vyrazit. Respektive – už tou
dobou bylo pozdě, což jsme ještě netušily. Pár zmatků
v centru s přestěhovanými zastávkami, po kotníky
břečky, naráz bylo 16:00 a my pořád bloudily centrem.
Konec! Taxi, jedem! V 16:16 (minutu po začátku)
dobíháme do rezidence pana velvyslance… nevypadáme
vůbec reprezentativně. Nemůžu popadnout dech. Milá
dáma u dveří se usmívá a omlouvá pana ministra, který
má zpoždění. Uuuuf… druhý pokus udělat ze sebe
člověka, popadnout dech a… už jsou tady. Vznešená
delegace vplula dovnitř, pan velvyslanec profesionálně
uvedl jeho excelenci, pana ministra. Ten se tváří
pohodově, v projevu zmíní společné projekty, pochválí
krajanskému spolku časopis, českou školu i další
činnosti. Vzpomene i neutěšenou mediální situaci v ČR.
Povídá jen chvilku. Pak předsedkyně spolku, roztomile
vyvedená z míry uděleným slovem, zvládne
profesionálně proslov, kde poděkuje za podporu
krajanských projektů. Vše se line v oficiálním ale milém
tónu. Klavírní Maxipsofíkovská kulturní vložka zahraná
Lenkou uvolní atmosféru. Juch! Jde se na pohoštění…
a volnou konverzaci. Bije se to ve mně… jít mu něco říct,
nebo radši ne… stojí obklopen krajany, v ruce talířek...
jdu blíž a slyším, že zrovna klukům povídá něco

Tolik už toho víme, tolik jsme toho už přečetli
a shromáždili. Takové množství dat, informací a článků,
a k čemu to? Nikdo v ČR nám už nechce naslouchat…
Novináře naše nebulvární životy nezajímají, natož aby je
zajímala pravda. Nyní ve světle polsko-norských událostí
se to v Česku zase negativními články o Norsku jen
hemží. Ach jo, asi to znáte všichni, při návštěvách v ČR
pak člověk musí vysvětlovat, že „ne… naše děti v Norsku
nikdo nechce, asi nejsou dost blonďaté a modrooké. No
jo, zas nám zůstaly na krku“. Grrr. Všem by nám bylo asi
líp, kdyby noviny psaly tak nějak vyváženě a nešířily
nesmysly. Nejraději mám ten, že děti mohou čokoládu
jen v sobotu :-D
No a tak jsem si to v hlavě přehrávala… co jsme dokázali,
co naopak ne… vzpomněla na rodiny, které žijí zbytečně
ve strachu o děti, na naše blízké v ČR, kteří se bojí o nás
a naše děti... na rodiny, které zbytečně v panické hrůze
utekly... no a když jsem pak omylem na FB zahlédla, jak
poslanec Bauer interpeluje na předsedu vlády v otázce
Norska, nějak se to ve mně zlomilo.
Já jim ukážu!!!! Všem těmhle populistům!! A začnu
rovnou u tohodle ministra! Pěkně mu to vysvětlím! Uf.
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o rozdílech v systému sociální péče… jejky! Moje téma!
Možná trochu neurvale jsem ho přerušila v hovoru
a spustila (možná trochu zhurta) stokrát opakovanou
větu: „V Norsku je mimo své rodiny umístěno 0,8 % dětí,
což řadí Norsko pod průměr mezi evropskými zeměmi.
Na to existuje studie Evropské komise... „ etc. Vysvětluji
mu, že je nás tu pár, kteří se snažíme napravit a uvádět
na pravou míru dezinformace mediálně šířené v ČR.
Shodneme se, že jde o dezinformace. To se mi ulevilo.
Vysvětluji, že už 4 roky pročítáme odborné zprávy,
studie, sledujeme tisk, shromažďujeme a analyzujeme
informace na téma sociálka. Máme za sebou mnoho
diskuzí a máme i nějaké články v ČR. Předávám mu
přehledný článek z Lidových Novin. Ruce se mi třesou
tak, že papír nejsem schopna ani rozložit. Ministr mi
pomáhá. Celou dobu je vidět, že je informacemi zaujat.
Slibuje, že si článek přečte. Nabízíme mu pomoc
a podporu – pokud by někdy měl podezření, že se
v Norsku děje něco absurdního, potřeboval on či
kdokoliv z okolí relevantní informace, byť jen do diskuzí
– ať se prosím obrátí na Hanku. Máme ověřené
ozdrojované informace, máme rodiny, které péčí
BV prošly či procházejí.

Že by se blížil konec mylných informací o Norsku?
Doufám, že až za ním přijde někdo z kolegů, který věří,
že Norsko krade děti, že se opře o informace, které získal
v Norsku od krajanů, kteří v Norsku žijí a že bude mít
daleko lehčí pozici v komunikaci. Fandím mu i nám.
Následovala sklenice plzně a velmi dobré pohoštění.
Ulevilo se mi. Pak ještě na chvíli na pivo s krajany. Všem,
kdo byli s námi, moc děkuji za milou společnost. Tolik
inspirativních lidí na jednom místě, to se jen tak nevidí.
Někdy vás zase ráda potkám. Děkuji za milé přijetí všem.
No a pak? O půlnoci jsme nasedla do Haukeliekspress
a v 5:30 v sobotu ráno byla zpět v Odda. V 5:45 už jsem
stála v laboratoři a loužila sfalerit v kyselině. To je totiž
to, co dělám. Ne, nejsem stážistka BV, jak mi rádi hateři
podsouvají. Dala jsem si 10 hodin v práci a večer
odpadla jak hruška. Ale pekelně spokojená hruška. Díky
všem.
Někdy příště vás seznámím s projektem propojování
rodin. To je totiž zatím to jediné, co můžeme pro sebe,
pro krajany udělat. Když bude prostor, ráda zveřejním
i stěžejní článek z Lidových novin „Když k vám přijde
barnevernet“.

Trvalo to možná jen minutu. Ale vím, že minimálně
Ministr zahraničí ČR není ovlivněn dezinformacemi
a nenechá si jen tak něco nalhat. Jeho poradkyně i další
lidé byli naším projektem zaujati a velmi rádi se na
souhrn nejdůležitějších informací podívají. Možná
bychom mohli napsat nějaký přehledný článek. Super.

Leona Wunderlichová

Maxipsofíkovská
kulturní vložka
zahraná Lenkou
Černušákovou.
Foto: Lenka
Sommerseth
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Øvelse av tsjekkisk barneopera Nøkkemannen Lucian (Vrať nám, ptáku, Hastrmana) Foto: RingsakerOperaen

Ringsakeroperaen satser tsjekkisk
TSJEKKISK BARNEOPERA OG TSJEKKISK KULTURUKE
PÅ HEDMARKEN 28/5-3/6.

Ola Volungholen. Operaen ble til mens Schiffauer og
Binar satt i fengsel i 1972 og har dermed en spesiell
tilblivelseshistorie. De to ble fengslet fordi de hadde
laget et musikkspill som ble oppfattet som regimekritisk
av den Sovjetiske okkupasjonsmakten.

RingsakerOperaen er en distriktsopera med tilhold
i Brumunddal nord for Hamar. Her settes det hver
høst opp helaftens operaforestillinger, og publikum
kommer fra hele Østlandet. Forestillingene blir til
i et samarbeid mellom profesjonelle og amatører og
baserer sin virksomhet på en stor innsats fra
frivillige.

Operaen har én voksenrolle (Nøkkemannen), som
synges av en profesjonell operasanger. Øvrige roller
gjøres av 18 barn i alderen 7-17 år. Den handler om en
snill Nøkkemann som ikke vil fange barnesjeler, men
som vil være venn med barna. Barna synger og leker.
Men så blir nøkken tatt til fange av en slem fugl. Barna
befrir ham, ikke med maktbruk, men ved hjelp
av fløytespillet til en av guttene. Operaen skal spilles 31.
mai, 1.juni og 3. juni 2019.

RingsakerOperaen har en barne- og ungdomsavdeling,
Ringsaker Operaskole, som også har årlige forestillinger.
i mai/juni 2019 oppfører de en tsjekkisk barneopera
i norsk oversettelse. Dens tsjekkiske tittel er Vrať nám,
ptáku, Hastrmana, og den norske tittelen er
Nøkkemannen Lucian. Komponisten heter Edvard
Schiffauer, og librettisten Ivan Binar. Den er oversatt til
norsk av Britt Nygaard Matucha og bearbeidet av Bernt

I tillegg til å vise forestillingen, planlegger
RingsakerOperaen en del sidearrangementer i dagene
før premieren og lager en tsjekkisk kulturuke 28/5-3/6.
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Forfatter og librettist kommer til Norge for å se
premieren, og de vil i et intervju med publikum til stede
fortelle om hvordan operaen ble til og hvordan
situasjonen for ytringsfrihet og fri kunstutøvelse var
under kommunisttiden. Det vil også bli et arrangement
hvor en norsk historiker forteller om den politiske
situasjonen i Tsjekkia fra 1968 til 1969 og bakgrunnen
for den. RingsakerOperaen ønsker også å presentere
tsjekkisk musikk og eventuelt formidle noe mer om
tsjekkisk kultur, f. eks. gjennom en form for utstilling.
Operaen er svært takknemlig om noen av leserne har
innspill til innhold i den tsjekkiske kulturuka og
eventuelt selv har noe å bidra med. Vi er spesielt
interessert i frivillige som kan bistå oss som

vertskap/tolk for Schiffauer og Binar. Til intervjuet er det
gjort avtale med profesjonell tolk.
Ta gjerne kontakt med kulturukas koordinator Harald
Hellum på tlf (91536590) eller
harald.hellum@ringsakeroperaen.no
Vi ønsker alle velkommen til RingsakerOperaen til
våren!
Harald Hellum

Øvelse av tsjekkisk barneopera
Nøkkemannen Lucian (Vrať nám, ptáku, Hastrmana)
Foto: RingsakerOperaen
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Český a slovenský tým po vzájemném zápase na MS bandy skupiny B. Autor: Martin Štofik

MS v bandy potřetí s českou účastí
a bronzovou v roce 1993. Český tým na svůj veliký
úspěch stále čeká, prozatím se prokousává skupinou B.

Bandy je uznávané jako nejrychlejší týmový sport na
světě. Jiný tvar nože a ploché broušení bruslí
umožňuje hráčům po hřišti klouzat větší rychlostí
než při ledním hokeji. V bandy je týmová hra
a spolupráce mnohem důležitější než individuální
talent. Ať je hráč jakkoliv dobrý, 11 hráčů prostě sám
neobejde. V bandy padá často více gólů a obraty se
dějí stejně rychle jako v ledním hokeji, přestože
ledová plocha je čtyřikrát větší.

Švédsko, Rusko, Norsko a Finsko mají všichni svoji ligu.
Hrají v ní profesionálové i poloprofesionálové. Tady
v Norsku je sport na nižší úrovni, a proto je tu méně
profesionálních hráčů. Většina jich uteče hrát do
Švédska.
Bandy není v Česku tak populární jako ve výše
zmíněných zemích, o tradici však mluvit lze, například
hokejová Sparta Praha začínala v roce 1903 jako bandy
team.

Bandy má hodně společných rysů s pozemním hokejem.
Hrají se s míčkem na hřišti o rozloze 90x55 m (fotbalové
hřiště). Branky jsou stejně velké a hokejky se velmi
podobají svým tvarem i provedením. Hraje se 11 proti
11, deset hráčů v poli plus brankář, který se musí obejít
bez hole.
V ledním hokeji patří Česko mezi světovou špičku spolu
s dalšími několika státy. Ze světového šampionátu
v bandy, který se hraje od roku 1957, si pak zlaté
medaile ze skupiny A vozí výhradně jenom Rusko
a Švédsko. Jedinou výjimkou je zlato Finů z roku 2004.
Norský tým se pravidelně umisťuje okolo pátého místa
a párkrát si sáhnul na medaili. Stříbrnou v roce 1965

AC Sparta v roce 1905. Foto: web HC Sparta
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Jinak atmosféra byla krásná a zážitky také. Je to vážně
dech beroucí, když člověk vejde do tak obrovské haly.
Přestože jsme letos nedosáhli výsledků, ve které jsme
doufali, máme důvod ke spokojenosti, naše hra bandy se
každým rokem zlepšuje, už nejsme jen hokejisté, co hrají
s míčkem.
Letos se poprvé potkaly naše sousední státy, Česko
a Slovensko, na velkém ledě. Byl to poslední zápas obou
zemí na celém šampionátu - o sedmé místo. Toto derby
bylo zvlášť napínavé a velmi těsné. Slováci vedli po dvou
rychlých gólech 2:0, v posledních minutách vyrovnali
Češi z 2:1 na 2:2. Rozhodlo se až v prodloužení, které se
hraje na zlatý gól, kde Češi po 2 minutách rychle
bodovali a zápas skončil 3:2.

Ondřej Nentwich v bráně. Autor: Hana Jelínková

V Česku chybí velké zimní stadiony na klasické bandy,
a tak jsou hráči pro mezinárodní turnaje vybíráni
z příbuzných sportů, kterými jsou hokej a “rink bandy”
(obdoba bandy která se hraje na hokejovém hřišti) nebo
ze zahraničí. Jedním z těch zahraničních je pak i brankář
českého národního týmu Ondřej Nentwich, který hraje
za norský tým Ready a v barvách Česka hájil branku na
posledním mistrovství světa, může nám tak přímo
zprostředkovat, jak turnaj probíhal.

Česko i Slovensko letos nabralo nové mladé síly.
Polovina hráčů Slovenska je mladší 25 let a tvoří se
u nich velmi dobrý základ do budoucna. Nejmladší z
nich je brankářská dvojka Jakub Preč (2005), který si
zahrál ve třech zápasech. Dalšími mladíky ve
slovenském týmu byli třeba Kristián Kúty (2003) nebo
Martin Hašto (2002). Nejmladším hráčem české
reprezentace je Ondřej Suk (2002).

Na mistrovství světa skupiny B chodí bohužel málo
diváků. Letošní ročník však překonal dosavadní rekord
a na finále skupiny B jich přišlo 1050. V pohledném
zápase zdolalo Estonsko Velkou Británii 9:3. To
znamená, že Estonsko postupuje do skupiny A, kde
nahradí Nizozemsko, které letos z divize A sestupuje.
Více lidí než na mistrovství světa skupiny B tak chodí
i třeba na zápasy Švédské druhé ligy. Často je plný
stadion. Na zápasy českého týmu chodilo v průměru
100 diváků.

Za zajímavost stojí také účast somálského týmu.
Výsledek 1:8 se Slovenskem se nezdá být překvapivý
vzhledem k tomu, kolik je v Somálsku zimních stadionů.
Jenže tým je téměř bezvýhradně postaven na hráčích,
kteří žijí ve Švédsku, kde ve městě Borlänge hrají za
místní klub Stora Tuna a také jim jezdí vypomáhat
hokejista Anwar Hared z Kanady.
Český tým si “půjčuje” dva švédské trenéry, kteří trénují
týmy ze Švédské první a druhé ligy. Jedním z nich je
dlouholetá legenda bandy Michael Bratt, který nyní
trénuje IFK Rättvik a tím druhým jeho asistent Viktor
Nordmark. Ondřej Nentwich s Janem Petrem se loni
v listopadu zúčastnili trenérského kurzu ve Švédském
Rättviku, je zde tedy naděje, že se český bandy tým
v budoucnu dočká českých trenérů.

Letošní mistrovství bylo pro český tým již třetí v řadě.
Zápasy se hrály ve Vänersborgu a v Trollhättan. Ve
skupině jsme měli těžké soupeře, kteří nám dělali
problémy. Kanada, Estonsko a Maďarsko. Hráli jsme
velmi dobře a často jsme je potrápili. Naše slabiny jsou
tradičně standardní situace a to, že nemáme bandy
brusle. Naši hráči jsou zvyklí hrát na hokejovém hřišti
a mají hokejové brusle s vybroušeným žlábkem. Jsme tak
více obratní a rychleji se rozjíždíme. Problém nám však
dělá to, že se rychle unavíme a hráči s bandy bruslemi
nás snadno přebruslí.

Martin Pejčoch a Ondřej Nentwich
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Karnevalové panorama. Foto: autorka

Dětský karneval TNF
dorazil až z Velikonočních ostrovů. Spidermani ovládli
celý karneval, určitě si návštěvu karnevalu spojili
s výročním sjezdem! Karnevalové postavě detektiva,
soukromého očka absolutně nic neuniklo. Námořnice
marně tápala a hledala svoje již dávno odplavené
plavidlo. Syčící had budil v účastnících karnevalu značný
respekt. Barevní klauni všechny bavili svými veselými
kousky a triky. Drsný pirát vše z dálky pozoroval s ještě
drsnějším výrazem ve tváři. Kuchařka nás hostila
delikatesním popcornem a veselý moderátor dodával na
skvělé atmosféře. Květinové děti zastupovala veselá
hippiesačka a samozřejmě nechyběl ani zdravotnický
dozor, zastoupený zkušenou MUDr., která byla
připravena pohotově zasáhnout a poskytnout první
i poslední pomoc. Na korektní a legální průběh
karnevalu dohlížel přísný zástupce z řad policie.

Jak se už stalo tradicí, začátek března je čas, kdy na
dvě hodiny ovládne Solbærtorvet barnehage v Oslo
fantastická, Riu de Janeiru konkurující atmosféra
dětského karnevalu, maškarního, masopustního
reje, pořádaného spolkem TNF. Akce, kterou si
žádná česká, slovenská či norsko-česko-slovenská
rodinka, bydlící v či poblíž norského hlavního města
nenechá ujít.
Celým odpolednem nás provázela indiánka, dle barvy
pleti zřejmě přímá příbuzná Vinnetoua. Nejpočetnější
byla letos rodinka včelích medvídků, která se dle zcela
jasně zřetelných důkazů každým dnem plánuje rozšířit
o dalšího brundibárka! Zástupci všech včelích generací
spokojeně bručeli i bzučeli a s chutí se v plném nasazení
zapojovali do všech her a soutěží. Z dálky včelstvo
pozoroval jejich příbuzný, neohrožený transformer
Bumblebee, na jehož masce pracoval jeho otec skoro až
do půlnoci!

Soutěže o nejlepší novinovou masku, Limbo dance,
balení mumie či tanec na novinách všechny zúčastněné
velmi pobavily.

Kouzelně roztomilá hokynářka uchvátila absolutně
všechny účastníky karnevalu! Chlupatý tygr s ostrými
zuby nebyl vlastně ani tak nebezpečný, jak působil.
Charlie Chaplin byl více než autentický.
Dva podezřelí veksláci se marně snažili prodat svoje již
dávno propadlé tuzexové bony, pro členy TNF prý za
speciální cenu 3,50 kr. Duhový jednorožec s vějířem
ladně cválal sálem a mořská pěna se elegantně pěnila
v rytmu disco. Hned několik čarokrásných princezen
v nádherných, zdobených šatech rozhodně nebylo
možné v sále přehlédnout. Přerostlý králíček zcela jistě

Stůl se prohýbal pod spoustou rozmanitých pochoutek
a laskomin, jako neskutečně vynikající uzenou
klobáskou, která dostala vtipný název “moravské sushi”,
lososovou pomazánkou, úžasným růžovým
cheesecakem s nebeskou příchutí zakysané smetany,
který zmizel natotata! Úchvatně zavinutý jablečný závin
z domácího listového těsta se jen rozplýval na jazyku.
Děkujeme všem zúčastněným a zvláště pořadatelům
TNF za skvělé karnevalové odpoledne!
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Uvidíme se zcela jistě v hojném počtu i příští rok, všichni
jste vřele vítáni! S pozdravem AHOJ, vaše námořnice!
Foto: Krájelo se krájelo, „moravské sushi“ a jablečný závin;
Kluci v maskách – vekslák a transformer. Foto: autorka

Jana Vykydal
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Účastnice kurzu aranžování se svými výrobky. Foto: Hana N. C..

Aranžování
Pro mě je vždy obrovskou odměnou parta úžasných žen,
která se sejde, a humor, který přináší. Díky moc za tu
skvělou partu, protože kvůli ní musím přijít zas!

Scházíme se do roka zhruba 3x na velikonoční, podzimní
a vánoční aranžování. Naše lektorka Helena, s úsměvem
a humorem jím vlastním, nás vede k tomu, abychom si
domů odnesly opravdu profesionálně vyvedenou
dekoraci, která pod našima rukama vzniká, ani nevíme
jak :)

Hana Netopil Ciganiková (text i foto)

Při výrobě (dole) a ukázka vyrobené dekorace (vpravo).
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Animace Fotky: Monika Utěšená

Připravujeme pro vás:
Animační dílna
Koutek poezie
Během animační dílny se děti seznámí s přípravou
a tvorbou animace, vytvoří si netradiční scénáře,
které následně rozpohybují v animovaný film.

KESAM
Když únavou já večer klesám,
pomůže mi vanilkový KESAM!
Jak mám KESAM, stále mlsám!
Mlsám KESAM, KESAM mlsám!
Pribináček to však není,
ani pozdě po setmění! :)

Animační dílnu připravují Monika Utěšená a Lukáš
Černušák za podpory TNF, informace o prvním konání
dílny se již brzy objeví na webových stránkách Českonorského fóra.
Těšíme se brzy na viděnou.

Jana Vykydal

Monika a Luky
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA
Středa 10. dubna 2019, 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 2018
3. Přehled spolkových financí v roce 2018
4. Došlé návrhy
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2019
7. Návrh rozpočtu pro rok 2019
8. Případné
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební
komisi:
Jindřich Kania: jindrich.kania@gmail.com, 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 10. april 2019, 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 2018
3. Regnskap for året 2018
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2019
7. Budsjett for 2019
8. Eventuelt
Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen:
Jindřich Kania: jindrich.kania@gmail.com, 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
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Tsjekkisk-Norsk Forum
Årsberetning 2018
For behandling på TNF`s årsmøte den 10. april 2019:
Tsjekkisk-norsk Forum er en forening for tsjekkere bosatt i Norge og andre som ønsker å holde kontakt
med disse, f.eks. nordmenn som studerer tsjekkisk, ektefeller eller også de som bare ønsker å holde
kontakt med det tsjekkiske miljøet i Norge eller vil støtte Tsjekkia.
Foreningens postadresse: c/o Barbora Nentwichova, Olav Aukrusts vei 14, 0785 Oslo
Styret har bestått av:
Januar – april 2018: leder Barbora Nentwichova, nestleder Lenka Cernusakova, styremedlem Jindrich
Kania, styremedlem Hana Netopil Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø.
April-desember 2018: leder Barbora Nentwichova, nestleder Lenka Cernusakova, styremedlem Hana
Netopil Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø, styremedlem Ladislav Jilek.
Valgkomité
Katerina Stemberova, Jindrich Kania.
Medlemskap
TNF hadde 123 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2018. Medlemskontingent for
2018 var: kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 450,- for familier og kr. 200,- for pensjonister.
Ansvarsområder
Økonomi og regnskap: Barbora Nentwichova; nettside 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. Bevertning på St. Nikolausfeiring: Ladislav Jilek
Økonomi
Tsjekkisk-Norsk Forum er finansiert fra medlemskontingenter og fra støtte vi får fra Det Tsjekkiske
Utenriksdepartementet. For året 2018 fikk vi pengegave til 5 prosjekter: tsjekkisk undervisning for barn og
voksne, kreative kurs for voksne, barnedag, St. Nikolasfeiring og trykk av medlemsbladet.
Styremøter
Styremøter har blitt avholdt i henhold til behov og etter avtale i januar, april, juni, august og november. På
årsmøte 25. april var det godkjent årsberetning for forrige år med tilføyelse. Styremedlemmer har også
vært i kontakt med interesserte på uformelle møter i Kafé Asylet på Grønland i Oslo.
Aktiviteter
•

•

I seksten år har vi organisert regelmessige møter hver andre onsdag i måneden, kl. 18 i Kafé
Asylet i Oslo. Antall deltakerne varierer fra måned til måned. Vi skal fortsette med denne
aktiviteten og prøve å forsikre at det er noen fra TNF til stede.
Gjennom hele året 2018 har TNF undervist tsjekkisk språk på alle nivåer til både barn og voksne.
Vi har hatt:
o 4 voksne deltakere i kurs for viderekomne
o 14 skolebarn (våren 2018) som lærte tsjekkisk grammatikk, senere 11 barn (høsten 2018)
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o 7/9 barn i kurset Tsjekkisk gjennom lek
o 11/9 små barn i Løvungene (barnehagenivå)
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 samarbeidet med Den tsjekkiske barnehagen som
organiseres av Petra Kania og arrangerte sammen påskeverksted i mars og juleverksted
i desember.
• I mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støtte og heie på tsjekkiske skiløpere og skiskytere.
• Kreative kurs for voksne innebar tre arrangørkurs i løpet av året.
• Den 30. mai arrangerte TNF sammen med Den tsjekkiske ambassaden i Oslo filmvisning, denne
gangen den tsjekkiske filmen «Po strništi bos»/På stubbmarken barbeint.
• I juni avholdt TNF Barnas dag på Holmenkollen. Været var fantastisk og det samlet seg både
tsjekkiske, slovakiske og norske familier til lek, konkurranse og helt nytt hoppeslott. Alle koste seg
med suppe, is og hyggelig prat. Vinnere av Legokonkuransen ble offentliggjort.
• I begynnelsen av skoleåret fikk vi besøk av tsjekkisk Dansestudio Light fra Praha, barna i forskjellig
alder viste oss både folkedans og interessant forestilling «Bylo nás pět».
• I 2018 startet TNF nytt kurs for alle som ønsker seg å finne ny eller bedre jobb, jobbsøkerkurs ble
avholdt to ganger.
• Den 14. oktober feiret vi det store 100-årsjubileum for den Tsjekkoslovakiske republikk.
Arrangementet var et samarbeid av TNF, Den tsjekkiske og Den slovakiske ambassaden og
Tsjekkisk barnehage. Barna fikk oppleve mye lek og lærling om vårt land, voksne fikk quiz
i tsjekkoslovakisk historie og det ble også tid til dans. På festen deltok det mange tsjekkiske og
slovakiske familier sammen med ambassadører fra begge land.
• Den 8. desember arrangerte TNF et tradisjonell arrangement – St. Nikolausfeiring på Ris i Oslo.
Rund 60 familier med 75 barn kom for å nyte en hyggelig førjulsatmosfære. Deltakerne kunne se
forestillinger av små barn og skolebarn, synge tsjekkiske og slovakiske julesanger med levende
musikk, barna laget julepynt og dekorasjon, alle fikk nyte et rikt tilbud på mat og drikke og mange
vant fine gaver i lotto. Selvfølgelig kom det også St. Nikolas med sine hjelpere – engelen og
djevelen for å møte barna og for å gi dem noe godt. Vi takker alle frivillige for all hjelp, det krevde
mye energi, men vi gleder oss til å arrangere denne festen igjen i år.
Medlemsblad
I 2018 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsbladet Forum: nr. 91, 92 og 93. Alle er velkomne ti å sende inn
sine bidrag. Ansvaret for redaksjon hadde Katerina Stemberova, teknisk ansvarlig var 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 noen arrangementer. I tillegg samarbeider
vi med Den tsjekkiske barnehagen og er takknemlige for det vennlige samarbeidet med Den slovakiske
ambassaden i 2018.
For styret i TNF: Barbora Nentwichova, leder
den 19. februar 2018, Oslo
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RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2018
Inntekter
Medlemskontingent

18 150,00

Bidrag/gave fra MZV ČR

47 261,81

Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st. Nikolas
feiring, arrangementer for voksne

100 972,00

Annen inntekt

65,97

Sum inntekter

166 449,78

Kostnader
Administrasjonskostnader

1 160,78

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

12 119,71

125 752,00

webhotell

811,25

Sum kostnader

139 843,74

Resultat = overskudd

26 606,04

BALANSE PR. 31.12.2018
Eiendeler
Saldo bank
Kasse

121 848,28

114 699,24

19 457,00

26 606,04

-

-

141 305,28

141 305,28

fordringer
SUM
Kommentar:
TNF`s regnskap viser et totalt overskudd på kr. 26 606,-.
Vi har i 2018 mottatt en pengegave fra MZV på kr.

47 261,81

Pengegaven ble brukt til: Tsjekkisk kurs - leie av lokaler

12 750,00

Tsjekkisk kurs - lærebøker

399,00

Tsjekkisk kurs - lærer

16 858,00

Trykk av medlemsbladet

3 751,00

Barnedag

2 250,00

Kurs og arrangementer for voksne

3 751,00

St. Nikolas feiring

7 502,00

Balanse:
Saldo i banken pr. 31.12.2018 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.
Barbora Nentwichova, 10.02.2019
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Gjeld og egenkapital
Egenkapital (=akumulert resultat fra
forrige år)
Årets resultat - overskudd
gjeld

For behandling på TNF`s årsmøte den 10. april 2019:
Aktivitetsplan for 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tsjekkiskundervisning til både barn og voksne gjennom hele året
Kreative kurs for voksne
Jobbsøkerkurs
Karneval i mars
Felles heiing på skikonkurranse i Holmenkollen
Konsert med tsjekkisk sangekor
Barnas dag sammen med Lego-konkurransen
Filmvisning
St. Vaclavs fest i høst i samarbeid med Den tsjekkiske barnehagen
St. Nikolas fest
Regelmessige møter i Café Asylet hver andre onsdag i måneden
Utgivelse av medlemsbladet 3 ganger i 2019
Styremøter etter behov

Budsjett for 2019

Inntekter
medlemskontingent
gave fra MZV CR
inntekt fra aktiviteter

NOK

SUM

Utgifter
15 000 medlemsblad
50 000 web
101 000 aktiviteter
adm. kostnader
166 000 SUM

NOK

Paní Olga Portheim oslavila své 95. výročí.
Připojujeme se ke gratulantům a srdečně blahopřejeme
ke krásnému životnímu jubileu.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z každé chvíle,
která vám přijde do života.
Je málo lidí, kteří si pamatují, jak v bývalém
Československu nastupoval komunismus, jak se
vyvíjela Evropa po druhé světové válce a jaké bylo žít
v Oslo v padesátých letech. Pro nás mladší to zní
neskutečně, ale přitom tak blízko když vyprávíte.
Děkujeme, že sdílíte své zážitky, zkušenosti a děláte
stále radost vašimi vtipnými komentáři.
Na zdraví od krajanů! Hipp hipp hurra!

Olga Portheim s vnučkou Heidi. Foto: privat

Výbor TNF
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15 000
2 000
147 000
2 000
166 000

vyhlašuje soutěž pro všechny krajany v Norsku,
kteří si rádi staví ze stavebnice

Téma soutěže:

„Roční období”
Fantazii ani věku se meze nekladou!
Nejlepší výtvory budou odměněny zajímavými cenami!
Pravidla:
1)

Postavte legový model podle vaší fantazie 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 21.
května 2019 na email: soutez@cz-forum.no

Vyhlášení proběhne během Dětského dne, nejlepší výtvory otiskneme v letním
vydání našeho časopisu.
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Oslovina 16 – Jaryn
pravděpodobnosti nastávajícího porodu mě Jaryn
okamžitě ubezpečil, že vše je pod kontrolou. Auto totiž
raději nechal doma. Kdyby manželka začala rodit, nechal
klíčky na dobře viditelném místě. Pokud by porod byl
opravdu akutní, může pak jeho žena okamžitě naskočit
do auta a rychle si zajet do porodnice. Na moji námitku,
že v případě, že porod opravdu začne, nebude moct jeho
manželka sama ani dojít do předsíně, se trochu zarazil.
Pak se ale uklidnil a vysvětlil mi, že kdyžtak pojede na
kole jen na nádraží v Lillestrømu. Odtud jezdí vlak do
Oslo co 10 minut. Pak už jen stačí přestoupit na metro
linku 2 a ve vhodnou chvíli naskočit na správný autobus.
Bude doma nejpozději asi za hodinu a půl. Nic se tedy
nemůže stát.

Máte ve svém okolí člověka, který nikdy neví, která
bije? Třeba někoho, kdo sem tam zapomene, jaký je
den v týdnu? Někoho, kdo pravidelně chodí na
meetingy minimálně o čtvrt hodiny později a vchází
do dveří s větou „Tak co, už to začlo?” Je to ten typ
člověka, který vám při vstupu do kanceláře utrhne
kliku od dveří a na rodinné oslavě převrhne
křišťálovou vázu po babičce. A když se jede na
firemní výlet autobusem, tak zapomene, že mu bývá
vždycky špatně, a sedne si dozadu. Po 15 minutách
jízdy po rovině vám pak poblinká novou bundu. Jak
říká jedna klasická anekdota, nemůžete ho ani
nechat shrabovat listí, aby u toho nespadl ze stromu.
Podle mé zkušenosti se najde minimálně jeden
v každém kolektivu. I my máme v práci jednoho.
Říkejme mu třeba Jaryn. Jaryn je z Nizozemí a prima
kluk, ale někdy mám strach, že kdyby se někde zmocnil
smetáčku a lopatky a jal se jich používat, mohl by ohrozit
chod celé naší továrny. Největší pozornosti se mu
dostalo na vánočním večírku, když oslovil naši generální
ředitelku slovy: „Ahoj, tebe neznám. Na jaké pozici u nás
ve firmě pracuješ?”

Nic se opravdu nestalo. Jarynova partnerka nakonec
miminko přenášela skoro týden. Aby se porod konečně
spustil, vymyslel Jaryn kreativní řešení. Bude stačit, když
těhotná maminka bude chodit po schodech nahoru
a dolů, a porod jistojistě začne. Právě byla neděle večer,
Jaryn si vzal foťák a pak se celý pár vydal na
Holmenkollen, kde je opravdu spousta schodů. Nevím,
jestli je vhodné ukazovat fotky tohoto typu kolegům
v kantýně. Nicméně stalo se a já jsem měl tu čest vidět
fotodokumentaci z celé této akce na vlastní oči.
Popravdě byly ty fotky jen dvě. Na první stojí Jarynova
manželka kousek pod skokanským můstkem,
s úsměvem se právě blíží ke schodišti. Na druhé fotce
stojí těhulka pořád na stejném místě, nicméně její
úsměv byl nahrazen poněkud překvapeným výrazem.
Chůze po schodech se konat nebude. Voda praskla,
voláme do porodnice. Jaryn pomohl rodící partnerce do
auta, skočil za volant a kosmickou rychlostí vyrazil
z parkoviště. Nikoliv však směrem do porodnice. Tašku,
kterou si nastávající maminka pečlivě připravila
k porodu a před výletem na Holmenkollen Jarynovi
předala, tu Jaryn nechal ležet na podlaze v garáži.

Během těchto dní netrpělivě očekáváme příchod dalšího
miminka do naší rodiny. A tak bych si rád zavzpomínal,
jak se připravoval na porod právě tento můj kolega.
Když se blížilo datum porodu našeho kluka, začal jsem
do práce jezdit autem. Přestože byla moje práce snadno
dostupná hromadnou dopravou, chtěl jsem být
v případě nutnosti co nejdřív doma. Datum porodu je
mezi kolegy, díky častým diskuzím na obědě, obvykle
známo. Všiml jsem si, že v týdnu, když už se mělo
u Jarynů rodit, jezdil Jaryn pořád do práce na kole. Jen
pro zajímavost, Jaryn bydlí na západě Oslo, zatímco
pracuje v Lillestrømu. Jezdit tuhle vzdálenost na kole
nebo hromadnou dopravou znamená, že člověk stráví
denně několik hodin na cestě. Na moji zvídavou otázku
ohledně cyklistiky, dojezdové vzdálenosti a vysoké
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