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Socha moai v muzeu Kon-Tiki, kde se o jejich rozpohybování konala přednáška ing. Pavla Pavla dne 2.4. 2019.
(strana 6), Foto: Petr Dreiseitl

Kalendář akcí
2019
ČERVEN
5 St 18:00 |
Promítání českého filmu
Hovory s TGM
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo
12 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo

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

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

PROSINEC

Týden 36 | Česká gramatika
pro školní děti
Začátek výuky českého
jazyka pro děti.
Den, čas a místo konání po
domluvě se všemi žáky.

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

14 So 15:00 |
Mikulášská zábava
POZOR! Až druhá sobota
v prosinci!
Tradiční Mikulášská zábava
s Mikulášem, Čertem a
Andělem.
Sál Ris Storstue, Risbakken 1,
Oslo

13 Ne 14:00 |
Oslava sv. Václava
Akce pro děti se zábavným
programem na téma
vinobraní a podzimu.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

3 Út 17:15 | Čeština hrou
a Klub lvíčat
První hodina konverzačního
kroužku pro děti a otevřená
herna pro malé
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

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

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

26 Čt 17:15-18:45 |
Animační dílna
První hodina dílny pro děti,
jednou měsíčně
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo

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

26 Čt 17:15-20:15 |
Podzimní aranžování
Výroba podzimní dekorace.
Solbærtorvet Barnehage,
Gardeveien 4, Majorstuen,
Oslo
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Úvodník
Milí čtenáři,
je půlka srpna a čas letních prázdnin a dovolených se
blíží ke konci. A právě proto držíte v rukou další číslo
našeho časopisu, abyste si tu krásnou letní pohodu ještě
trochu prodloužili a vychutnali. Toto číslo je snad
výjimečné tím, že ho tvořily z velké části děti, je o dětech
a taky pro děti. A taky pro dospělé, nebojte. Takže
neváhejte, najděte si se svým potomkem pohodlnou
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pohovku, nebo si sedněte k němu na okraj postele
a pusťte se spolu do čtení!
Přeji vám u toho příjemnou zábavu.

Bára Nentwichová
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Dámská část výboru TNF. (zleva: Dáša Melbø, Monika Utěšená, Leny Slaninová, Bára Nentwichová a Hanka Netopil Ciganiková)
Foto: Kačka Černušáková

Představujeme nový výbor TNF
výboru také pomáhá s vedením spolku. Leny má
jedinečnou schopnost porozumět a navázat vztah
k dětem, je neobyčejně obětavá a schopná a spolek by se
bez ní neobešel.

Představujeme nový výbor TNF zvolený na výroční
schůzi TNF, která se konala 10.4.2019.
S naší znovuzvolenou předsedkyní Bárou
Nentwichovou se všichni už dobře znáte. Bára bude
pokračovat ve vedení činnosti spolku se svým smyslem
pro kvalitu a důslednost, jež také uplatňuje při výuce
češtiny pro děti a spravování spolkových financí.

Láďa a Dáša přispívají k činnostem spolku, jak jim to jen
jejich profesní a rodinný život dovolí. Oba jsou si vědomi
hodnoty, kterou spolek krajanům přináší a chtějí
pokračovat podporovat jeho činnost ať už chlebem nebo
nárazovým pořádáním akcí.

Hanka Netopil Ciganiková, Leny Slaninová, Láďa Jílek
a Dáša Melbø pokračují ve výboru spolku. Hanka
pomáhá ve spolku skoro se vším, není akce, na které by
se Hanka zásadně nepodílela, ale nikdy o tom sama
nemluví. Hanka je neobyčejně vnímavá a otevřená
a přispívá k rovnováze a kvalitním diskuzím ve výboru
o činnosti a budoucnosti spolku.

Novým členem výboru se stala Monika Utěšená. Monika
pochází z Opavy, ale žila také v dalších evropských
městech a její zkušenosti z místních krajanských
společností a aktivit jsou zdrojem inspirace pro budoucí
činnost spolku. Monika je plná nápadů, svěží vánek
a velice vítaným novým členem výboru.

Leny nese spoluzodpovědnost s Bárou za jazykový
a kulturní rozvoj našich dětí a jako místopředsedkyně

Dagmar Melbø
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Protokoll fra årsmøte i Tsjekkisk-Norsk Forum
Tid:
Sted:

onsdag 10. april 2019, kl. 18:00-20:00
Den Tsjekkiske Ambassade i Oslo

Til stede var det 4 styremedlemmer og 2 TNF medlemmer.
Leder Barbora Nentwichova ønsket velkommen og introduserte møteprogram.
Program:
1. Valg av referent og revisorer
Dagmar Melbø ble valgt som referent. Monika Utesena og Jindrich Kania ble valgt som revisorer som underskriver
protokollen.
2. Årsberetning for 2018
Barbora Nentwichova leste gjennom årsberetning for 2018.
Vedtak:
Årsberetning for 2018 ble godkjent.
3. Årsregnskap for 2018
Barbora Nentwichova presenterte årsregnskapet for 2018.
Vedtak:
Årsregnskapet for 2018 ble godkjent.
4. Innkomne forslag
Ingen forslag
5. Valg av styret, formann og valgkomiteen.
Valgkomité presenterte ny kandidat, Monika Utesena.
Vedtak: Monika Utesena ble enstemmig valgt.
Hana Netopil-Ciganikova, Leny Slaninova, Dagmar Melbø, Ladislav Jilek og Barbora Nentwichova fortsetter som
styremedlem. Barbora Nentwichova ble valgt som styreleder.
Ny valgkomité består av Jindrich Kania og Edita Daulova.
6. Aktivitetsplan for 2019
Styreleder presenterte aktivitetsplan for 2019
Vedtak: Aktivitetsplan for 2019 ble vedtatt.
7. Budsjett for 2019
Styreleder leste gjennom budsjett for 2019.
Vedtak:
Årsregnskapet for 2019 ble godkjent
Årsmøte ble avsluttet kl. 20:00.
Oslo, 10. april 2019
…………………………………………………………………..
Referent: Dagmar Melbø
…………………………………………………………………..
Revisor 1: Monika Utesena

…………………………………………………………
Revisor 2: Jindrich Kania
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Thor Heyerdahl jr. a Pavel Pavel při přednášce v muzeu Kon-Tiki.

Návštěva českého experimentálního
archeologa inženýra Pavla Pavla
v Oslo
aneb „Jak jsem rozpohyboval
obrovské kamenné sochy moai
na Velikonočním ostrově“

Měla jsem možnost osobně se zúčastnit této akce. Bylo
velmi zajímavé slyšet vyprávění člověka, který se již od
útlého mládí zajímal o dobrodružství dálek, přestože
jeho srdce bylo ryze jihočeské, konkrétně strakonické.
Jako malého kluka ho rodiče vzali na film „Aku-Aku“,
který natočil norský cestovatel Thor Heyerdahl.
Materiály k filmu Thor nashromáždil v průběhu své
expedice na Velikonoční ostrov roce 1955-56 (to ještě
nebyl Pavel Pavel na světě). Thor prokázal, že obrovské
kamenné sochy musely vznikat na jiném místě
Velikonočního ostrova, než je místo u pobřeží, kde se
nacházejí dnes. Obrázky ve vzpomínkách z tohoto filmu
se později staly pro Pavla výzvou k vyřešení záhady, jak
byly sochy až 22 metrů vysoké a vážící několik tun
přemísťovány z místa vzniku na pobřeží ostrova.

Dne 2. dubna 2019 se uskutečnila v zaplněném sále
Kon-Tiki muzea přednáška pana inženýra Pavla
Pavla, známého z titulků novin a časopisů jako muže,
který „rozchodil sochy moai na Velikonočním
ostrově“. Celosvětově známý český experimentální
archeolog byl osobně pozván do Norska i
s manželkou českým velvyslancem panem
Jaroslavem Knotem.
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Pavel Pavel vystudoval strojařinu a to mu pomohlo
k tomu, že začal kreslit plány a prováděl výpočty. Ručně
s pravítkem, tužkou a kalkulačkou propočítával
přemísťování soch jejich rotací kolem svislé osy, tak jako
by opravdu kráčely. V přednášce nás vybídl, ať si
představíme, jak přemísťujeme ledničku. Některé
z plánů jsme mohli na projektovém plátně vidět.
Upoutaly mě ručně dopsané poznámky, jako údaje
o pomocném laně apod. Tyto nákresy a plány dělal
pomocí toho, že dokázal z obrázků soch určit jejich
rozměry. Pro projekt získal kamarády a nadšence, a tak
nebylo těžké uskutečnit další krok; přistoupit k nácviku
přemísťování sochy kráčením. Společně nechali ulít
sochu moai z betonu v roce 1981 ve Strakonicích. Ano,
prvně se prošla socha moai ve Strakonicích, uprostřed
Evropy. Když se Pavel Pavel dověděl, že Thor Heyerdhal
připravuje další výpravu na Velikonoční ostrov, napsal
mu dopis a připojil fotografie ze svých pokusů. Jak bylo i
na přednášce vidět a slyšet, jeho přesvědčení, že
„starověcí inženýři“ uměli řešit složité technické
problémy a mohli zvládat přemísťování těžkých kolosů,
bylo skálopevné. Toto nemohlo vyvolat u cestovatele
Thora Heyerdahla jinou odezvu než poslat Pavlu
Pavlovi, tenkrát neznámému mladému muži
z Československa, pozvání k účasti na připravované
expedici.

Pan inženýr Pavel Pavel se na přednášce a pak ještě
následující dny setkal s Thorem Heyerdahlem jr. a
s Bettinou Heyerdahl – dětmi legendárního norského
cestovatele. Však posuďte sami, jak velká je radost a úcta
z jejich opětovného setkání. (viz. foto)
Byl to velmi příjemný a obohacující podvečer.
Libuše Janáková, foto: autorka a archiv ing. Pavla Pavla

Pozn.: V muzeu Kon-Tiki bude od července v prodeji kniha
Pavla Pavla „Rapa Nui“ v angličtině.

Malůvka, která předcházela plánům na rýsovacím prkně.

Jak všichni víme, socha za pomoci lan, lidí a hlavně
odborného vedení 29letého nadšeného muže kráčela.
Ušla celých 6 metrů a to stačilo k tomu, aby byl
experiment považován za úspěšný. Musel to být
nepopsatelný pocit, když domorodci volali „riva, riva“.
Kresby a plány se stávají skutečností.

Pan inženýr nám toto všechno vyprávěl se skromností
a svým osobitým humorem. Jak uvedl, úspěchu
předcházelo mnohaleté úsilí a neskutečné riziko, aby
socha nebyla při pokusu poškozena.
Při příležitosti 100. výročí narození Thora Heyerdahla
(2014) se vydal Pavel Pavel na Velikonoční ostrov
znovu. K soše, kterou stěhovali, umístil pamětní cedulky,
na kterých je v angličtině, španělštině, češtině
a rapanuištině napsáno, že „tuto sochu stěhovala
expedice Thora Heyerdahla v roce 1986, přemísťovalo ji
šestnáct lidí a práce řídil český inženýr Pavel Pavel“.
Hezké zakončení jeho působení na Velikonočním
ostrově.

Dokázali jsme
to! Thor
Heyerdahl
a Pavel Pavel si
uznale potřásají
rukou.
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Takto o konferenci informovali
30.1.2019 noviny Harndanger
Folkeblad,
Foto: Hardanger Folkeblad

Do Londýna na BETT
Jak se stalo, že česká slečna reprezentovala Norsko
na celoevropské konferenci v Londýně aneb ať žijí
haluzáři z Odda.

Ehm. Takže. Týden a půl před Vánocemi byla škola
oslovena s nabídkou účasti na projektu Nordic CRAFT,
který pořádá Dánsko. Vybrané školy měly za úkol oslovit
studenty se zadáním: vymyslet a navrhnout, co by měly
školy udělat, aby se žáci ve škole nenudili. A to za
pomoci moderních technologií. Dánové totiž při
průzkumu zjistili, že se až třetina žáků ve škole nudí
(Jenom třetina??? Neměli by jásat???).

Tři týdny do Vánoc… dárky, výzdobu, stromek, letenky
na Vánoce do ČR, Sonjino sólo na vánočním koncertu
v kostele (3 koncerty za sebou), její setkání
talentovaných žáků v Talentsenteret v Bergenu (3 dny),
naše vánoční večírky, vánoční dílny, dceřina celodenní
písemka z matiky, moje služební cesta do Gliwice…
prostě prosinec. Tohle všechno se navíc překrývalo,
takže jsem docela solidně ztrácela přehled, kde, kdo
a co... a permanentně něco nestíhala, a to nejen já.

A tak naše Sonja plus 4 další žáci druhého stupně naší
školy strávili spolu s ředitelem a učitelem angličtiny pár
odpolední ve škole. Já si z toho pamatuju jen to, že
vždycky dostali pizzu a limonádu, a to jsem v podstatě
vnímala jako hlavní bod projektu.

A do toho někdy, už ani nevím kdy, dcera zmínila, že se
bude účastnit nějakého projektu, že se ředitel ptá, zda
může. Moc jsem to v tom shonu nevnímala, jen že
budou dělat nějaké video, a pak mít videokonferenci
s Islandem a... že jako něco, aby se studenti nenudili ve
škole… fakt už nevím. Já se vzpamatovala až pod
vánočním stromkem a teprve tam jsem začala zjišťovat,
do čeho se to to naše mládě vlastně uvrtalo.

Jenže :-D :-D :-D naši mládežníci byli z celého Norska
jediní, kdo video odeslal včas a kdo měl připravenou
prezentaci na videokonferenci s ostatními zeměmi.
A tak, protože byli jediní, byli zároveň nejlepší
a postoupili na konferenci do Londýna. Tomu se na
Moravě říká haluz. Nic jiného v tom opravdu nevidím.
Díky tomu, že mají aktivního ředitele, a že ředitel vybral
8

aktivní žáky, kterým nevadilo obětovat (za pizzu) pár
volných odpolední na tvorbu prezentace a videa, se naše
škola stala ‘nejlepší’ a naše skupina byla pozvána do
Londýna na BETT – což je největší evropská konference
o vzdělání a technologiích vůbec.

fakt, že naše (obecně evropské) školství se snaží
studenty podporovat zejména v tom, co jim nejde. Nejde
ti matika? Tak šup, extra doučování nebo rovnou
prohloubení znalostí v předmětu. V tomhle všem pak
nezbývá čas na to, aby se studenti rozvíjeli v tom, co je
baví. Co dělat chtějí. Pak se nedivme, že je škola nuda,
že. Jenže – každého baví něco jiného. Jak to zařídit, aby
si mohli studenti prohlubovat vědomosti v tom, co je
baví?

Nebylo to zadarmo, žáci museli udělat další dvě videa
a odevzdat projekt a na konferenci, přímo před plným
sálem učitelů, projekt prezentovat a odpovídat na
dotazy. Dcera nad tím strávila o vánočních prázdninách
každou volnou chvilku a hned v lednu začali
s přípravami. První byl brainstorming – tedy diskuse,
který nápad pojedou do Londýna prezentovat. Měli jich
totiž samozřejmě více. Nechci se nějak chlubit… ale
budu, prostě nápad naší Sonji byl nej. Pracovali docela
tvrdě, museli odevzdat video z vývoje projektu a pak
jedno s prezentací projektu. Ještě před odjezdem do
Londýna proběhla videokonference s ostatními
skupinami. A pak jeli.

Představme si dívku v sedmém ročníku, kterou baví
třeba astronomie. Ta holka absolutně nemá ponětí, že
v desátém ročníku jsou dva kluci a v osmém jiná dívka,
které baví totéž. Jenže tihle čtyři se to o sobě navzájem
nikdy nedozví. Nemají jak. Tedy pokud nebudou mít
aplikaci Project Finder.
Project Finder má fungovat na principu sociální sítě –
jako je instagram, facebook, linkedin. Každý student si
může zaregistrovat svůj projekt a navrhnout, co by
v dané oblasti rád dělal. Někdo chce hrát divadlo, jiný
programovat, další se chce naučit postavit loď či dřevěný
dům, jiného zajímá, jak funguje GPS... Do projektů se
mohou registrovat žáci napříč ročníky, školami, městy
a možná i zeměmi. A tak se třeba skupina může
dohodnout a místo určité hodiny přírodovědy mít
videorozhovor s astronomem, místo výuky práce
v dílnách mohou zkusit stavět dům. Samozřejmě se musí
najít i učitel, který se projektu ujme. A naopak, učitelé i
firmy z okolí či univerzity mohou registrovat projekty
a shánět studenty, které by daná problematika zajímala.
Pro firmy to může být dobrý nástroj pro získávání
potencionálních budoucích učňů nebo i zaměstnanců.
Pro střední školy a univerzity možnost, jak představit
neznámé obory. Projekty mohou být různě náročné,
někdy může jít jen o propojení studentů stejných zájmů,
jindy o uskutečnění opravdového projektu
s hmatatelným výsledkem. Samozřejmě – hlavní funkcí
aplikace bude vyhledávání projektů dle klíčových slov.
Tedy Project Finder.

Ředitel nám rodičům i studentům udělal skupinu na
messengeru, a tak jsme měli průběžné info a přehled
o situaci.
Středa: Big Ben, London Eye, Starbuck… Oxford Street…
tohle vypadalo jako docela dobrý výlet.
Konference byla ve čtvrtek. Když ředitel poslal fotografie
velkého sálu, kde na podiu naše mládež nacvičovala
prezentaci, udělalo se mi mírně nevolno. Jestli tam bude
tolik lidí, tak se ti naši mládežníci určitě sesypou a budou
z nich klubíčka nervů. Uuuf. Normálně mi jich bylo líto.
Pak už chodila jen videa… studenti všech severských
zemí hned na úvod dostali velký potlesk od 570 učitelů
v sále… na dalším videu vidím, jak běží naše video a pak
Sonja poměrně dlouze odpovídá na dotazy (tak si
v duchu říkám, tu angličtinu už asi nedoženu)… pak
hovoří náš ředitel a vyzývá Sonju, aby se postavila,
a představí ji jako autorku nápadu. Mají největší úspěch
ze všech zemí. Nejlepší myšlenka, nejlépe udělané video,
nejlépe provedené video z přípravy projektu, nejvíce
dotazů. Ředitel je v jednom kole, rozhovory, setkání …
a jako bonus – naše škola ten nápad uskuteční. Ou!

Napadá mě jediné: jak to, že taková věc ještě nefunguje?
Tak uvidíme, příště možná podám zprávu o tom, jak se
aplikace ujala a zda k něčemu byla. Třeba opravdu může
pomoci proti nudě ve školách?

A co že vlastně vymysleli?
Vzpomínám si matně, že hlavní myšlenou je onen známý

Leona Wunderlich
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Ukázka z dětské opery Vrať nám, ptáku, hastrmana uvedené v Brumunddalu.

Nøkkemannen Lucian
do dvou let, čtyři členové souboru byli odsouzeni
podmínečně a dva byli propuštěni bez trestu. Schiffauer
strávil ve vězení devět měsíců, zatímco Binar jeden rok.
Trest si odpykali v Plzni na Borech. A právě v této době
vznikla dětská opera Vrať nám, ptáku, hastrmana.

V Brumunddalu, malém městě mezi Hamarem
a Lillehammerem, proběhl od 28. května do 3. června
Český kulturní týden ve spojitosti s uvedením norské
premiéry dětské opery Vrať nám, ptáku, hastrmana
(Nøkkemannen Lucian). Oba autoři, komponista Edvard
Schiffauer a libretista Ivan Binar, strávili s manželkami
v Norsku celý týden, aby mohli být přítomni
u posledních zkoušek a všech tří představení. Program
zahrnoval také výstavu české literatury a hudby v místní
knihovně, přednášku o historii Československa
a rozhovor s oběma autory.

Čas ve vězení se rozhodli strávit psaním opery pro děti.
Uvězněni byli sice společně, ale jakožto političtí vězni
museli být od sebe odděleni. Trest si tedy odpykávali
v různých budovách, aby spolu nemohli být v kontaktu.
Přesto si každou sobotu a neděli, ve chvíli, kdy se potkali
ve frontě na jídlo, nenápadně předali nové verše k opeře.
Občas také skrz plot venku. Papírky s texty však musely
být vždy zničeny, aby nebyly nalezeny při prohlídce cel.
Autoři se tak museli spolehnout jen na svou paměť.
Schiffauer navíc komponoval hudbu bez použití nástrojů
a možnosti zápisu not, jen ve své hlavě. Ale jak sám říká:
„Času na zapamatování bylo dostatek. Bylo skvělé trávit
čas ve vězení tímto způsobem.“ Část libreta se také
dostala ven v dopisech rodině, když Binar vkládal věty

Nejprve pár slov ke stručné historii opery. V roce 1968
vzniklo v Ostravě divadlo Waterloo. O rok později uvedli
jeho protagonisté satirickou parodii na sovětskou
povinnou školní literaturu - Syna pluku. Za toto
představení bylo v roce 1972 deset lidí předvoláno před
soud. Obvinili je z pobuřování a nepřátelství
k socialistickému zřízení. Čtyři z nich byli odsouzeni
k nepodmíněným trestům v době trvání od devíti měsíců
10

z opery do jejich textu. Verše, které zkoušel nejdříve
poslat jako krátké básničky, byly zakázány, ale ukryté
v souvislém textu dopisů a nečitelném rukopisu prošly
cenzurou.

kterou pro děti přivezli z Čech. Ta zdobila foyer během
všech představení.
Představení se uskutečnilo celkem třikrát. Premiéra
připadla na pátek 31. května, další pak proběhla
v sobotu a v pondělí. Všechna představení se setkala
s velmi pozitivním ohlasem a příjemná atmosféra byla
znát na každém rohu. Po každém z nich se více než
hodinu ve foyer diskutovalo, a to jak s autory, tak i se
všemi ostatními, co stáli za uvedením opery.

Po propuštění z vězení uběhlo dalších dvacet let, než
opět směli publikovat. Po paměti znovu sepsaná opera
tedy ležela v šuplíku a čekala. Po revoluci o ni však nebyl
příliš zájem. Premiéry se dočkala až v roce 2012 v Praze.
O norský překlad se z vlastní iniciativy postarala Britt
Nygaard Matucha, která operu v Praze viděla. Přes jejího
bratra, žijícího v Ridabu, se opera dostala až do
Ringsaker Operaskole. Do projektu se ochotně zapojil i
operní pěvec Bernt Ola Volungholen, který zapracoval
na norském textu, aby se přiblížil místní kultuře a lépe
seděl do hudby. Kromě úprav a následné režie opery si
v norské verzi s názvem Nøkkemannen Lucian také
zahrál hlavní roli.

Autoři i s manželkami měli během celého týdne velmi
nabitý program, o který se postarala ředitelka opery Kari
Bekken. Nejen že se účastnili všech zkoušek
a představení, ale volné chvíle vyplnili například i
rozhovory do místních novin, výlety po okolí
Brumunddalu a vydali se i do Osla. Vedení opery
podařilo kontaktovat Češky žijící v okolí. Ty byly vzácné
návštěvě z Česka po celý týden průvodkyněmi
a překladatelkami. Po posledním představení se oba
autoři se všemi dětmi rozloučili a ty je vyprovodily
hlasitým Ahoj a Nazdar. Celý týden se nesl ve velmi
přátelské atmosféře a věříme, že si návštěvu všichni
náležitě užili.

Ringsaker Operaskole se do nacvičování vrhla s velkým
nadšením všech žáků a to si uchovala až do posledního
představení. Jak hodnotili i oba autoři – na dětech bylo
velmi znát, že si operu užívají a obohatily ji o notnou
dávku dětské hravosti. Škola má celkem osmnáct žáků
ve věku od 7 do 17 let. Z příjezdu autorů byli nadšeni,
a tak po generální zkoušce dostali možnost zeptat se jich
na to, co je zajímá. Dotazy se točily především kolem
pozadí vzniku opery a vysvětlení rozdílů mezi norským
a českým hastrmanem. Od autorů pak škola dostala
darem metr vysokou a ručně vyrobenou loutku vodníka,
Ivan Binar a Edvard Schiffauer

Barbora Smolová
Foto: Marit Bjørkheim z Ringsaker Blad, Aistė Gedrimaitė,
Ringsaker Blad. Helena Houmb

Všichni, co operu připravovali.
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Vyhlášení Lego soutěže z roku 2019
Přátelé a kamarádi stavebnice Lego,

Kategorie Duplo:
Krtkova jarní kuličková dráha
Autor: Petr

zájem o legovou soutěž každý rok roste. Máme moc
velkou radost, že se k již ostříleným stavitelům přidali i
noví soutěžící. Chtěli bychom vám všem pogratulovat
k tomu, jak krásně a kreativně jste se všichni chopili
letošního tématu roční období. Máme z toho obrovskou
radost. Kluci a holky, jste prostě nejlepší!
Přes letošní nepřízeň počasí se podařilo předat věcné
ceny všem šťastným výhercům v rámci oslav Dětského
dne s TNF 25. 5. na Holmenkollenu. Těšte se na příští
ročník s dalším vzrušujícím tématem. Stavění zdar!
Jindřich

Výherci roku 2019 v abecedním pořadí:

Kategorie Duplo:
Léto
Autor: Sofie

Kategorie Duplo:
Les 4 saisons
Autor: Oscar, Nicolas a Monika
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Kategorie Duplo:
Stáj pro koníčky, kde se může zatopit i v zimě
Autor: Thea

Kategorie Lego:
Čtyři roční období
Autor: Alex

Kategorie Lego:
Zima
Autor: Adam

Kategorie Lego:
Titanic s ledovcem
Autor: Daniel
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Kategorie Lego:
Prázdninové auto do všech ročních období
Autor: Eliáš

Kategorie Lego:
Čtyři roční období
Autor: Nicole Sophie

Kategorie Lego:
Léto
Autor: Magdalena

Kategorie Lego:
Jarní úklid v eko-kempu
Autor: Theodor a Julius
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Účastníci se společně schovali před letním deštíkem, který přišel na závěr dětského dne. Foto: Anna Dreiseitlová.

Dětský den
letošní bylo na téma “čtyři roční období”. Děti byly velmi
spokojené s výhrami, kterých bylo opravdu požehnaně.

Tak jako každý rok je první červen dnem dětí, tak je i
téměř tradicí pro česko-norské rodiny s dětmi sejít se na
Holmenkollen.

Také malování na obličej sklidilo velký úspěch. Ani
mírný déšť nezabránil naplánovanému grilování či další
zábavě. Někteří opékali párky, pro ostatní byla
připravená delikatesní zelňačka.

V hojném počtu jako obvykle, jsme záhy po uvítání
nezaháleli a děti začaly střídat stanoviště s rozličnými
úkoly jako:
-zazpívej písničku
-střílení z kuše
-kriket
-malování na kamínky

Dětský den i celé odpoledne si užili děti i dospělí. Už
nyní se celá rodina těší na příští rok, nicméně nás i vás
členy TNF čeká řada dalších skvělých setkání.
Děkujeme TNF a všem milým, aktivním lidičkám, kteří se
dobrovolně na akci podíleli.

Za každý splněný úkol bylo dětem zaznamenáno do
speciálních “pasů” (kartiček na krku) potvrzení o splnění
disciplíny. Po provedení všech nelehkých, ale velmi
zábavných úkolů následovalo vyhlášení LEGO soutěže,

S přátelským pozdravem,
Jana Vykydal
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Co je asi uvnitř? To se naši výherci dozví, až přijdou po prázdninách poprvé do české školy. Takže na letošní zahájení českého
školního roku se budete určitě těšit! Foto: Bára Nentwichová.

„Tož to je hezký!“ – Být Čechem!
V tomto článku nechci polemizovat o tom, jak moc
jsme hrdí na své kořeny, na to, že jsme Češi. Chci
tady vyzdvihnout a pochválit všechny naše děti,
velké i malé; ty, co mluví česky plynule, i ty, pro
které je vyslovení souvislé české věty důvodem
k oslavě; ty, co navštěvují některý náš kroužek, i ty,
které vídáme jen tu a tam.

gratulujeme a všem dětem děkujeme za jejich účast
v soutěži!
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout
všechny oceněné příspěvky. Všechny obrázky a práce
zaslané od dětí z Oslo naleznete v galerii na našich
stránkách: www.cz-forum.no
Výsledková listina soutěže k nahlédnutí zde:
https://www.ceskaskolarheinmain.de/userfiles/file/csb
h_csrm_byt_cechem_vysledky_03.pdf

Během uplynulého školního roku jsme se pravidelně
setkávali se 30 dětmi ve lvíčatech, češtině hrou nebo při
výuce gramatiky. Mnoho z nich se na jaře zúčastnilo
mezinárodní literárně-výtvarné soutěže se zajímavým
názvem „Tož to je hezký!“ – Být Čechem! Tato soutěž
byla určena českým dětem, které žijí dlouhodobě
v zahraničí. Menší děti malovaly většinou obrázek,
některé větší zaslaly svůj literární příspěvek. Je mi velkou
ctí vám oznámit, že pět našich dětí se umístilo ve svých
kategoriích na nejvyšších příčkách a bylo odměněno
věcnými cenami! Organizátoři soutěže zdůvodnili svá
rozhodnutí takto: Soutěž vyhrály práce, které odbornou
porotu oslovily především originální myšlenkou,
výjimečným zpracováním a humorem. Všem výhercům

Děkuji všem dětem, které navštěvují naše kroužky
a akce.
Děkuji jejich rodičům, že se svými dětmi přicházejí.
Děkuji všem lektorům a dobrovolníkům, kteří se pro vás
snaží vždy připravit to nejlepší.
A výzva na závěr: mluvte se svými dětmi či vnoučaty
česky. Je to investice, která se rozhodně vyplatí!
Bára Nentwichová
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Za tři týdny jedu do Česka a už se těším na babi a dědu,
na strejdu, tetu a bratrance a na sumce, co žere Nory… Je
to legrace být Čechem i Norem!

Tož to je hezké být Čechem!
Jan Rekstad (11 let)
Já jsem stejně rád Čechem i Norem, protože je to všude
legrace. Ve škole jsem ten Nor, co každej víkend neběhá
na běžkách a mluví divným jazykem. Sotva kdo ví, že je
to čeština, ale já se jen směju, protože málem všechny
děti ze školy taky umí nějaký jiný „divný“ jazyk. V mé
katolické škole v Oslo mám spolužáky z celého světa,
z Asie, Afriky, Evropy i z Ameriky.

Tož to je hezké být Čechem!
Julie Rekstad (14 let)
Začátek znám z vyprávění. Všechno prý začalo v roce
2004 na palubě ruského letadla Tu-154 cestou do
Moskvy. Byly mi tři týdny a vůbec jsem netušila, že mám
českou maminku a norského tatínka, kteří na mě budou
mluvit každý svou řečí, a že za pár let budu mluvit na
pískovišti rusky a později i německy. Po šesti letech
v zahraničí jsme se nastěhovali zpátky do Norska, ale
nikdy jsem nepřestala mluvit s maminkou doma česky
a jezdit za rodinou z Prostějova o prázdninách do Česka.
Moje norsko-česká identita má svoje výhody i
nevýhody:

Taky je to legrace, když náš norskej tatínek zkouší mluvit
česky, a když se mne lidi v Norsku ptají, jak se řekne ahoj
česky, a když se děda z Česka ptá, jestli mu se sestrou
můžeme zazpívat norskou hymnu. Vždycky je trošku
jiná, když ji zpíváme, ale taky je vždycky trochu sprostá,
ale to děda nikdy nepozná a pokazí nám to až maminka,
co tomu bohužel rozumí.
Když jsem v Norsku, cítím se být z 50 % Norem a z 50 %
Čechem, protože mám českou maminku a norského
tatínka. Když ale jedu na prázdniny do Česka, cítím se už
ve vlaku na letiště z 51 % Čechem, a už se moc těším na
babi a na dědu v Česku. Když přistáváme na letišti
Václava Havla v Praze, jsem už úplný Čech. To se ale
rychle změní, když potkáme české známé a ti volají „hele
tam jsou NORčata!“

Babička říká, že polévka je grunt, ale když jsem jedné
trochu zvláštní učitelce v Norsku vysvětlila, že se v Česku
dává polévka jako první chod, zeptala se mě, jestli je
moje maminka nezaměstnaná, když má tolik času nám
vařit dvoje teplé jídlo. v Norsku se totiž jí teplé jídlo
jenom večer a polévka se dává jako hlavní chod
s chlebem. V Česku říkají, že polévka je grunt, a v Norsku
se zase říká, že se děti rodí už s lyžemi na nohách.
Pořádně lyžovat mě naučili ovšem čeští prarodiče.

Na nástěnce u přehrady jsem si přečetl, že v ní žije kapr
obecný, ale taky sumec velký… Trochu se tam bojím
koupat, a moc nepomáhá, když na mne ze břehu
pokřikují, že sumec „stejně žere jenom Nory“. Ale pít
kofolu v kiosku u přehrady taky není špatný!

Když mluvím o lyžích, mám pro vás ještě jednu takovou
historku. Když mi bylo asi tak 9, jela jsem v Česku
poprvé na tábor. Ten tábor měl téma Harry Potter.
S norským tatínkem, který se mezitím naučil česky, jsem
si musela vyrobit seznam jmen postav v norštině, a jak se
jim říká v Česku, aby nedošlo k nedorozumění.
Nedorozumění bylo stejně, protože když se české děti
dozvěděly, že nebydlím v Česku ale v Norsku, byla jsem
kromě Harryho Pottera hlavní atrakce. Aji dospělí, co
tam pracovali, si tak trochu mysleli, že tady v Norsku
bydlíme v iglú, lovíme soby a lyžujeme do školy. Když na
konci týdne měl každý všem napsat malý pozdrav,
dostala jsem samé papírky typu „pozdrav ode mě krále“
a „ať tě nesní lední medvěd“.

Praha je taky legrace a dobrodružství. Vždycky tam je
místo, kde jsme nebyli, a vždycky tam je cukrárna
Světozor, kde jsme byli docela hodněkrát. Taky se cítím
Čechem, když nám maminka čte český básničky. A taky
když se na zahradě u babi a dědy koupeme nebo jíme
maliny a jiný letní dobroty.
Nevím, jak bych žil, kdybych nebyl Čech... Nevěděl bych,
co je to bábovka nebo piškoty! A žádný norský učitel by
se mě neptal, jaký je rozdíl mezi háčkem a čárkou, když
se učíme o Sámech, kteří je taky používají... Takhle
čeština docela pomáhá norštině!

Jak jsem vám už řekla, jezdím do Česka skoro každé
prázdniny a to probíhá takhle: nejdřív letíme letadlem
z hlavního města Norska Oslo do Prahy. Pak jedeme
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Moje máma je Češka a táta Nor.

autobusem na nádraží, kde nastoupíme na vlak Regiojet
(ten má mimochodem výborný dort za 9 Kč), který nás
doveze až do Olomouce. Tam potkáme dědečka
a babičku a s nimi jedeme autem až domů do Prostějova.
V Prostějově je to super, i když nás všichni vnímají jako
Nory, i když jsme i Češi. A ti, co neví, že jsme z Norska, se
to rychle dozví, protože Češi mají takové zajímavé
hobby, že se o prázdninách všech dětí ptají, jaké měly
vysvědčení. A protože v Norsku se dávají známky až od
8. třídy, musela jsem jim vždycky všechno s tím
Norskem vysvětlit, a pak už mě vnímají tak nějak jinak.
Můj děda má jiné zajímavé hobby, a to probíhá tak, že se
mě s bráchou vždycky ptá, jak se říká to a to norsky.
Nebo po nás chce, abychom mu zazpívali nějakou
norskou písničku. Moc se toho nedozví, protože my
s bráchou mu tak akorát zazpíváme nějakou trochu
sprostou verzi norské hymny, a děda si pak myslí, že je to
ta pravá. V Norsku jsou moji spolužáci zas vyděšení,
když se je snažím naučit vyslovit „tři sta třicet tři
stříbrných stříkaček“, nebo když jim vyprávím
o vánočním kaprovi ve vaně.

Lukas Johannessen. (8 let)
V létě na prázdniny jezdím do Prahy.
3 roky po sobě jsem byl na příměstském fotbalovém
táboře. Jsem rád, že můžu porovnat fotbalový trénink
v Čechách s tréninkem v Norsku.
Rozdíly jsou:
V Čechách máme teplé jídlo, bazén, větší teplo a režim,
který se musí dodržovat, různé nápady jak motivovat,
jako například zorganizovat pro nás olympiádu nebo
mistrovství světa na Dukla FK.
V Norsku je volnější režim, jenom sendviče a žádné teplé
jídlo.
Ale v Norsku máme lepší výběr ovoce a zeleniny, což
někdy v Čechách postrádám.

Ale jsem moc ráda, že mám českou maminku a norského
tatínka, protože jinak bych neměla o čem psát, nemohla
bych jezdit do Česka na prázdniny, nikdy bych
o Vánocích nejedla babiččino výborné cukroví nebo se
nedívala na film „Pelíšky“ a jiný pěkný věci.

Velice rád jezdím do Prahy, mám rád smažený sýr, řízky,
guláš, makové koláče a moc víc.
Maminka v Norsku uvaří a upeče česká jídla a koláče.
Už se těším na příští návštěvu, která bude
o Velikonocích.

Dvě oceněné malby: Eli Černušáková – Norská zima a český sněhulák. Adam Dreiseitl – Praotec Čech na Řípu
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Vyjmenovaná slova – kdo to
zvládne lépe?
Asi většina z nás si pamatuje to nepříjemné období
našeho školního života, kdy jsme se učili vyjmenovaná
slova (starší generace vyňatá slova). Myslím, že nejsem
daleko od pravdy, když napíšu, že to pro mnohé z nás
byl strašák, otrava, mučení, hrůza, zkrátka nenáviděné
učivo. O co těžší to musí být pro naše pilné žáčky české
gramatiky, kteří se tuto látku musí naučit obklopeni
norským prostředím, s menší slovní zásobou, kde je těžší
chápat příbuznost mezi slovy vyjmenovanými
a odvozenými. Proto se při výuce snažím dětem tuto
látku co nejvíce usnadnit a zpříjemnit hrami nebo
soutěžemi. Jednou dostali žáci 3. ročníku za domácí úkol
vybrat si jednu obojetnou souhlásku a napsat jakýkoliv
text, kde použijí co nejvíce vyjmenovaných slov po
vybrané hlásce. Děti se s tím vypořádaly velice pěkně.
Posuďte sami a zkuste to taky! Vaše příspěvky rádi
otiskneme v příštím čísle!

řekl policajt, i když byl zklamaný, že v tom nebyl žádný
třpytící se poklad. Netopýr musel za krádež sedět měsíc
ve vězení a zpytovat svědomí.

Vyjmenovaná slova po p

Vyjmenovaná slova po z

Netopýr byl velmi pyšný, že dokázal ukradnout slepýše
ze zoo. Načepýřil se a dal slepýše do pytle plného pýří
a pylu. Ale najednou slyšel kopyta a stál před ním
pyskatý kůň a na něm seděl policajt. „Co to tam máš?“,
ptal se policajt a doufal, že to bylo něco, co se třpytí. To
by z něho šéf měl radost! Netopýr se zapýřil. „Jenom
pytel plný pylu a pýří!“ Chystal se utéct, ale najednou
klopýtl a slepýš vypadl z pytle. „Za tohle budeš pykat!“,

Brzy už budou prázdniny. Poletíme na letiště Ruzyně.
Těším se, že opět budu používat česky jazyk. Babička
nám bude každý večer číst pohádku, která se nazývá
Červená Karkulka.

Julie Rekstad
Myslivec na mýtině
Jednou šel jeden myslivec na mýtinu. Tam uviděl myšku,
jak honí hmyz. Také tam viděl hlemýždě, který hledal
něco k jídlu. Pak se tam nachomýtnul mýval, který chytil
hlemýždě a smýkal ho za sebou pryč. Myslivec to
všechno viděl, běžel za mývalem a zachránil toho
hlemýždě. Myslivec se najednou probudil v myslivně
a zjistil, že to byl omyl, protože to byl jenom sen.
Kuba Slengesol

Lukas Johannessen
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Hradišťan v češtině pro dospělé
Kurz češtiny pro dospělé je nejen opakování náročné
české gramatiky, ale také úsměvné a zábavné řešení
náročnějších úkolů. Skupina věrných čtvrtečních
studentů se o studium českého jazyka upřímně zajímá
a má pro jazyk skrytý talent. Ten se ukázal v podobě
překladu poetických písňových textů hudební skupiny
Hradišťan a Jiřího Pavlici. Knut Jevnaker a Knut Wiulsrød
se pustili do překladu se zaujetím, ctižádostí a
s neskrývaným citem ke psanému slovu. Výsledkem jsou
velmi zdařilé překlady písní Měsíce a Modlitba za vodu

do norského jazyka. Korunu celému dílu studenti
nasadili v okamžiku, kdy obě písně při poslední hodině
minulého semestru v českém jazyce také zazpívali.
Pěkné čtení vám z celého srdce přeje,
Kateřina Rønneberg – lektorka.

Text: Jiří Pavlica/Hradišťan, Překlad: Knut Jevnaker
Bønn til vannet
Det er stadig færre steder
hvor min tidligere kjæreste gikk for å hente vann
Hvor rådyr pleide å drikke og hvor en frosk bodde
og hvor pilgrimene bøyde seg for drikke fra hendene
sine
Det er stadig færre steder
hvor hun gikk for å hente vann
Og vannet husker det, vannet er vakkert
Vannet mitt, vannet er vakkert
Vannet mitt, vannet mitt
Vannet mitt, vannet mitt har utslått hår

Månedene
Måneden januar er isfull
Februar kaller på lerkas sang
Mars gir smak av honningens gull
Brønnen renses i april en gang
Mai har fått blomsternavn
I juni skinner sola til glede og gavn
Månedene er tolv, med ulike luer
har hver av dem sin tid
Vinterens snødryss i hånda vi skuer
Sommerbarbeint løper vi

Ta vare på vannet og gjør ikke blind
Det speiler de eldgamle stjerner
Og bring med en liten hest til vannet,
en hest som er sort som selve mørket
Vannet er trist
Vannet mitt, vannet mitt har bustete hår

Juli lukter av modne jordbær
Augustlynet gnistrer og smeller
Samles i september under epletrær
før regnet i oktober fra taket preller
November kler kjoler av trærne
Desember modner gull i hver en stjerne

Og hvem er den som kan dykke helt til bunns
Hvem som kan dykke og hente en ring i stjerneklar glans
Det er stadig færre steder
hvor hun gikk for å hente vann
Vannet er en trist enke
Vannet mitt, vannet mitt
Vannet mitt har hår strødd med aske
Og vannet savner oss
Vannet mitt, vannet mitt
Vannet mitt har utslått hår
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Text: Jiří Pavlica/Hradišťan, Překlad: Knut Wiulsrød
Bønn for vannet
Det svinnende sted som alltid søkte vann
har en gammel kjærlighet
- gammel kjærlighet
der hinden slukket sin tørste, der froskene
levde og spratt
og der over pilgrimen
bøyde seg ned
for å drikke av sine hender
Det svinnende sted som alltid søkte vann
Vannet hvisker, vannet er vakkert

Vannet lengter etter oss
Vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår

Vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår

Månedene
Januar er måneden full av is
Februar han roper på lerkens pris
Mars gir oss første smak av honning
April måned renser vår brønn
Mens Mai snakker kun gjennom engens blomster,
hyller Juni jorden full av lys

Beskytt du vannet – og ikke gjør blind
det speiler de eldgamle stjerner
Og bring du vann til den lille hest
Og bring du hesten det mørkeste mørke
Vannet er trist

Tolv er månedene, og slik vi dem skuer
bærer de alle ulike luer
Vinteren strør snø over åpne hender
og Sommeren barbente ut oss sender

Vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
rusker til vårt hår
Og den som dykker alene til bunns
den dykker av lengsel til himmelens stjerner

I Juli alt av jordbær dufter
August setter fyr på alle lyn
I September møtes vi under epletrærs ly
I Oktober plasker regnet på tak og tufter
November avkler trærne klærne
I Desember modner en gyllen stjerne

Det svinnende sted som alltid søkte vann
Vannet er en sørgende enke
vannet vårt, vannet vårt, vannet vårt
Vannet har, vannet har
askedrysset hår
vannet har, vannet har
askedrysset hår
vannet har, vannet har
askedrysset hår
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Harfový koncert při příležitosti
předání předsednictví ve
Visegrádské skupině
Dne 19. června 2019 se v prostorách rezidence
velvyslance České republiky v Oslo uskutečnil
harfový koncert významné české harfenistky
Barbory Plaché, absolventky Norské akademie
hudby v Oslo, v doprovodu vysoce oceňovaných
koncertních mistrů, violoncellisty Petra
Nouzovského a houslisty Štěpána Pražáka. Zazněly
skladby významných českých skladatelů J. B.
Krumpholtze, Antonína Dvořáka a Bedřicha
Smetany. Koncert byl organizován při příležitosti
předání předsednictví ve Visegrádské skupině, které
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 bude náležet České
republice.

Úvodní slovo při zahájení akce pronesli zástupci
velvyslanců Slovenska a České republiky, Martin Bartoň
a Jakub Utěšený. Po krátké předávací ceremonii mezi
zástupci české a slovenské ambasády v Oslo následoval
zmiňovaný koncert. Vrcholem akce bylo harfové sólo
Smetanovy Vltavy, jehož výborné provedení publikum
ocenilo bouřlivým potleskem.
Na závěr úspěšného koncertu si návštěvníci, během n
avazující recepce, mohli vychutnat lehké občerstvení.
Velvyslanectví ČR v Oslo

Česko-norský šachový víkend
v rezidenci velvyslance
Ve dnech 25. – 26. 5. 2019 se uskutečnil další
z projektů sportovní diplomacie v Norsku,
tentokráte zaměřený na šachy. Do norské metropole
zavítal tým mladých reprezentantů Šachového klubu
Staré Město, aby se zde utkal s výběrem Oslo.

Z napínavých a několik hodin trvajících partií vyšel
nakonec lépe tým z Oslo, který v obou dnech dokázal
zvítězit shodným poměrem 3,5:1,5.
Celá akce, která proběhla pod patronací generálního
tajemníka Norského šachového svazu p. Geira
Nesheima a velvyslance ČR v Norsku J. E. Jaroslava
Knota, měla primárně za cíl navázat družbu a spolupráci
mezi mladými českými a norskými šachisty na klubové
úrovni, která doposud chyběla.

Extraligový šachový tým do 18 let z ŠK Staré Město
(www.sachysm.cz) ve složení Lucie Ambrožová, Eliška
Vavřínková, Vlastimil Babula jr., Lukáš Macháček
a Alexandr Skalský v doprovodu trenérů Antonína
Macháčka a mezinárodního velmistra Vlastimila Babuly
změřil své síly se stejně starým družstvem osloských
šachistů, který tvořili Daniell Nordquelle, Amadeus
Hestvik Evenshaug, Thyra Kvendsethová, Ingrid
Skaslienová a Sondre Lillestøl Melaa. Ve dvoudenním
klání sehrál každý z hráčů dvě partie proti stejnému
soupeři.

Odvetné utkání ve Starém Městě bylo realizačními týmy
obou družstev dohodnuto na září letošního roku.
Velvyslanectví ČR v Oslo
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Prestižní časopis "Dag og tid"
vyjádřil poctu nordistice na
Masarykově univerzitě v Brně
Brněnské nordistice se dostalo další z významných
poct. Norský časopis "Dag og tid" publikoval
dvoustránkový článek o výuce norštiny na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Reportáž Hilde Vesaasové přináší kromě náhledu do
výuky i stručné seznámení s městem Brnem.

Nechybí rozhovory se studenty oboru norský jazyk
a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně včetně interview s jejich lektorkou doc.
PhDr. Miluší Juříčkovou.
Článek, jenž je napsán v novonorštině, je ukázán níže a
můžete si jej ve formátu .pdf otevřít na:
https://www.mzv.cz/oslo/cz/krajanske_vztahy/prestizni
_casopis_dag_og_tid_vyjadril.html

Čtenáři jsou v průběhu článku prováděni brněnskými
ulicemi a seznámeni jak s bohatou historií Brna, tak
s významnými českými a norskými osobnostmi s ním
spojenými. Reportáž mimo jiné připomíná
osudy brněnských Židů žijících zde před druhou
světovou válkou, jakož i úlohu tzv. Nansenovy nadace,
která mnoha z nich pomohla zachránit život.

Velvyslanectví ČR v Oslo (text i foto)
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17. květen z mého pohledu
Vzbudila jsem se v 8:56, i když mi budík zvonil až v 9:00, poslala jsem všem gratulace
a podívala se na ty, co mi přišly. Zvedla jsem se z postele, ustlala si a šla dolů za
ostatními. Všichni už snídali u stolu a pozvali mě k sobě, tak jsem přikývla a zeptala se,
jestli je na stole salám. Babi odpověděla, že je v lednici, ať si ho vytáhnu. Udělala jsem,
jak řekla, a posadila se ke stolu. Mezitím mi mamka stihla nalít čaj do hrnku, poděkovala
jsem jí a napila se. Až teď jsem si všimla, že tady kluci nejsou, zeptala jsem se, kde jsou.
Až pak jsem si uvědomila, že asi jeli rybařit...
,,Jeli na ryby”, řekla Eliška. Všichni se zasmáli a pokračovali v jídle.
,,Aha, tak to teda joo”, usmála jsem se na ni.
,,Co teda dneska máme v plánu?”, zeptala se babička.
,,Hmm, hvevy fme vit vo fovo misviho pvhuvodu”, řekla jsem s plnou pusou. ,,Možná by
bylo lepší to říct s prázdnou pusou, vůbec jsem ti nerozuměla”, řekla babi.
,,Že jsme chtěli jít do toho místního průvodu, joo a to mi připomíná, prý to začíná v 11:00
a teď je 9:45, tak se pojďte chystat!” Řekla jsem a rychle se začala zvedat od stolu tak
jako všichni.
Tak jsme se nachystali, naoblékali a šli jsme...
Když jsme přijeli, byl už průvod v plném proudu, šli jsme tedy společně s lidmi.
Když skončil průvod, došli jsme k budově, která nebyla velká. Z venku to vypadalo jako
nějaká menší restaurace a zevnitř také. Přestože budova nebyla velká, byla plná lidí.
Posadili jsme se k prvnímu stolu, který jsme našli, a trochu více se zde porozhlédli.
Po chvilce vešel nějaký pán, který si stoupl doprostřed sálu a začal mluvit.
Po krásném proslovu jsme si všimli velkého stolu s pohoštěním a za ním dlouhé řady lidí.
Stoupli jsme si na konec řady a pak jen čekali a čekali...
Když na nás přišla řada, naložili jsme si jídlo a šli zaplatit.
Když jsme dojedli, sdělila nám Eliška, že si jde ven hrát za dětmi, a běžela ven. Po
chvilce vyhlásili, že budou dětské soutěže. Protože byla Eli venku, šla jsem za ní jí to
oznámit. Ona to pak sdělila všem ostatním dětem a ty se začaly hrnout dovnitř.
Eliška všechny soutěže vyhrála, takže dostala pár odměn.
Ješte jsme chvilku poseděli a pak šli domů.
Po cestě zpátky jsme vyzvedli kluky, trochu se prošli po pláži a jeli.
To byl můj 17. květen, sice jenom kousek, ale přece jenom to nejdůležitější, protože pak
jsme už jenom byli doma, uvařili oběd, nafiletovali ryby a šli spát...
Kačka Černušáková

Slohová práce žačky 6. ročníku
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Oslovina 18 – Dědeček tany tany
Loni v létě se nám ten náš syneček roztancoval. Přes den
u nás často hraje rádio. Především Dvojka Českého
rozhlasu. Synek ještě ani chodit neuměl, ale klidně se
chytl své postýlky a začal pumpovat v kolínkách přesně
do rytmu kdejaké písničky. Český rozhlas Dvojka je
znám svou kvalitou programu. Musíme si ale přiznat, že
výběr hitů na tomto kanále trochu pokulhává.
V podstatě tam hrají především písničky z 80. let. Už ani
nevím, kolikrát jsem slyšel hit od Europe – The final
countdown, nebo píseň od Status Quo – In the army
now (V Česku známou spíše jako Jómináu).

I got this feeling nebo české kapely J.A.R. a Prago Union.
Velké oblibě se u nás těší cimbálová muzika Ohnica
z Uherského Hradiště. Soubor Ohnica jste mohli díky
iniciativě našeho pana velvyslance osobně poznat
v Oslo u příležitosti oslav 28. října a výročí sta let
republiky.
Jenže se nějak stalo, že si ten náš kluk odvykl tancovat
sám. Vždycky chce, aby ho někdo držel a tancoval s ním.
Zkrátka k někomu natáhne ručičky, řekne ”Tany tany”
a ukáže na rádio. Já jsem potřeboval opravit kolo a tak
jsem poprosil dědečka, aby mě zaskočil. Že prý jen na
jednu písničku. Děda vzal vnuka do náruče a už se spolu
točili v kuchyni v rytmu písničky od Petra Spáleného
Kdybych já byl kovářem. A já jsem mohl v klidu zmizet
do sklepa a věnovat se tam mazání řetězu a údržbě brzd.
Jenže jsem nějak omylem podcenil chytrost svého
telefonu. Když jsem se za půl hodiny vrátil pro
zapomenuté kleště, našel jsem v kuchyni jednoho moc
obětavého dědečka. Děda otřel krůpěje potu z čela
a prohlásil, že TO sice furt nějak hraje, ale že on už
nemůže. Zářící roztancovaný potomek v jeho náruči si
však vůbec nestěžoval.

No a tak abych to klukovi trošku okořenil, rozhodl jsem
se využít moderní technologie. Proto jsem začal
využívat, jak my u nás v rodině říkáme, ”ty internety”. Na
těch internetech jsem vyzkoušel spoustu kvalitní
muziky. Nejvíce toho našeho malého tanečníka
rozpohyboval hit od Jamese Browna – I feel good. Od té
doby u nás pořád něco hraje. Dokonce jsme nasadili i
Majkla. Michael Jackson kdysi nazpíval geniální píseň
Billie Jean. Určitě v té době netušil, že úvodní rytmická
předehra bude roztancovávat batolata ještě mnoha
dalších generací.
Pak jsem nastoupil na pappaperm, což vedlo
k výraznému obohacení naší domácí hitparády. Často
nám hrával například Justin Timberlake a jeho letní song

Pěkné roztancované léto přeje
Jindřich
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Nabídka pravidelných kurzů
a kroužků od podzimu 2019
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:
Nabídka pro děti
KURZ

TERMÍN a MÍSTO

KURZOVNÉ

PŘIHLÁŠKY

Česká gramatika
Příprava na rozdílové zkoušky
v české škole, mluvnice
a pravopis podle osnov
základní školy.

Školní rok 2019-2020; 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 13 lekcí do konce
tohoto kalendářního roku
1040,- NOK, členové TNF
880,- NOK.

Pro přihlášení pište na
adresu: cj-deti@czforum.no do 20. 8.
2019. Uveďte jméno
a věk (školní třídu)
dítěte a požadovanou
formu výuky –
gramatika.

Čeština hrou
Děti si formou povídání,
malování, her, básniček
a dalších zábavných prvků
obohacují slovní zásobu
a rozvíjejí své komunikační
dovednosti. Kroužek je vhodný
i jako příprava pro pozdější
výuku gramatiky

Školní rok 2019-2020;
Úterky od 17:15 do 18:45
hodin, začátek 3. 9. 2019.
Místo konání: Solbærtorvet
barnehage, Gardeveien 4,
Majorstuen, Oslo

Za blok 13 lekcí do
konce tohoto
kalendářního roku
1040,- NOK, členové
TNF 880,- NOK

Pro přihlášení pište na
adresu: cj-deti@czforum.no do
20.8. 2019. Uveďte
jméno a věk (školní
třídu) dítěte
a požadovanou formu
výuky – čeština hrou.

Klub lvíčat
Otevřená herna pro předškolní
děti s jejich rodiči. Klub lvíčat je
příležitostí pro neformální
setkání malých dětí s jejich
česky mluvícími vrstevníky
a zároveň pro jejich rodiče.

Úterky od 17:15 do 18:45
hodin, začátek 3. 9. 2019.
Místo konání: Solbærtorvet
barnehage, Gardeveien 4,
Majorstuen, Oslo

Otevřená herna pro
malé děti českých
krajanů. Vstup zdarma.
Podmínkou je
přítomnost rodiče
a zápis do prezenční
listiny.

Pro přihlášení pište na
adresu: cj-deti@czforum.no do
30. 8. 2019. Uveďte
jméno a věk dítěte.
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Animační dílna
Dílna pro školní děti, kde se
naučí rozpohybovat své
obrázky a scény.

Čtvrtky od 17:15 do 18:45
hodin, jednou za měsíc,
začátek 26. 9. 2019.
Místo konání: Solbærtorvet
barnehage, Gardeveien 4,
Majorstuen, Oslo

Za blok 3 lekcí 240,Pro přihlášení pište na
NOK, členové TNF 200,- adresu: cj-deti@czNOK.
forum.no do
15. 9. 2019. Uveďte
jméno a věk dítěte.

Nabídka pro dospělé
KURZ

TERMÍN a MÍSTO

KURZOVNÉ

PŘIHLÁŠKY

Výtvarná setkání pro dospělé
Přijďte si vyzkoušet různé
výtvarné techniky nebo
aranžování.

Čtvrtek 26.9.
a 28.11.2019 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 (info níže) nebo
na místě konání
v hotovosti či Vippsem.

Pro přihlášení pište na
adresu:
vytvarne.kurzy@czforum.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 5.9.
2019. Místo konání:
Solbærtorvet barnehage,
Gardeveien 4,
Majorstuen, Oslo

Za blok 12 lekcí do konce Pro přihlášení pište na
tohoto kalendářního roku adresu: cj-dosp@cz2100,- NOK, členové TNF forum.no do 20. 8. 2019.
1800,- NOK.

Kurzovné uhraďte na bankovní účet TNF: 6241.06.04650 nebo Vipps číslo 78710
Těšíme se na vás!
Výbor TNF
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Omgitt av idiomer

1
Obklopen idiomy

Každý den jsem doslova obklopen samými idiomy. A to
zcela. Setkávám se s nimi především V práci většinou na
meetingu. Nikdy nevím, kdy se setkám s dalším, ale
stává se to v podstatě denně. Noři zkrátka v běžné mluvě
používají tolik přirovnání, pořekadel a příměrů, že to
nelze ponechat bez povšimnutí. Ještě nikdy jsem netrávil
tolik času diskuzí o jazycích, jako právě v našem, sice
mezinárodním, nicméně stále
norském pracovním prostředí. Nikdy
nevynechám příležitost zeptat se
kolegů a kamarádů na přesný
význam právě proneseného výrazu.
v práci si toho brzy všimli, a tak mi
k narozeninám dali knížku Perler for
svin, v češtině tedy (Házet) perly
sviním. Autorem je Per Egil Hegge,
který na bohaté téma mluveného
jazyka vydal i další zábavné tituly.
Pokud byste si chtěli obohatit vaši
každodenní norštinu, mohu tuto
knížku jen doporučit. Budu z ní v této
rubričce často citovat.

Ta det med en klype salt – ber to se špetkou soli. My
bychom česky asi spíše řekli, berte to s rezervou. Tady si
nejsem jistý, o jakou rezervu se vlastně jedná. V češtině
jde možná o ono pověstné páté kolo u vozu, nicméně
Noři namísto kola solí. Tento výraz pochází z angličtiny
a znamená, že by člověk danou věc rozhodně neměl brát
zcela doslova tak, jak byla řečena.
Noen har svin på skogen – někdo
tu má v lese prase. Toto spojení jsem
zaslechl po schůzce s jedním z našich
dodavatelů, kde jsme řešili, proč
k nám jejich zboží nedošlo v pořádku
a včas. Znamená to úmyslné
zatajování důležitých faktů. Toto
slovní spojení vzniklo ve starých
časech, kdy se Noři snažili tajně
ukrývat v lese majetek před úřady
proto, aby nemuseli platit příliš
vysoké daně.
Å selge skinnet før bjørnen er skutt – prodávat kůži
dřív, než je medvěd zastřelen. Zatímco my v české
kotlině krájíme ještě nenarozená selata, zde na drsném
severu se prodávají kůže ještě nezastřelených medvědů.
Zkrátka jiný kraj, jiný mrav a taky jiná zvířata, která se
dají porcovat a pak prodávat.

Rozhodl jsem se totiž, že se s vámi v dalších číslech
časopisu podělím o zajímavá slovní spojení a výrazy, na
které jsem narazil buď po přečtení této knížky, nebo
třeba u nás v práci na obědě. Ale pozor, nejsem žádný
jazykovědec, takže cokoliv, co zde napíšu, berte se
špetkou soli.

Jindřich
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