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Kalendář akcí 

2019 
ŘÍJEN 
9 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů u 
piva a kávy v kavárně Asylet. 
Asylet, Grønland 28, 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 
 
LISTOPAD 
13 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů u 
piva a kávy v kavárně Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
28 Čt 17:15-20:15 | 

Adventní aranžování 

Výroba adventního věnce. 
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo 
 
PROSINEC 
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 

2020 
LEDEN 
7 Út 17:15-18:45 | Výuka 

gramatiky, Čeština hrou a 

Lvíčata 
První hodina kroužků češtiny 
pro školní děti a klubu pro 
předškoláky. 
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo 
 
8 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů u 
piva a kávy v kavárně Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
ÚNOR 
12 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů u 
piva a kávy v kavárně Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
BŘEZEN 
1 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 
 
11 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů u 
piva a kávy v kavárně Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
6-8, 20-22 | Společné 

fandění 
Setkání příznivců běžeckého 
lyžování a biatlonu. 
Holmenkollen, Oslo 

 
DUBEN 
2 Čt 17:15-20:15 | 

Velikonoční aranžování 
Výroba velikonoční dekorace 
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo 
 

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

členská schůze Česko-

norského fóra 
Velvyslanectví ČR v Oslo, 
Fritzners gate 14, Oslo 
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Úvodník 

Vážení čtenáři, 

tento podzim slavíme již 30. výročí od znovuzískání 
svobody naší rodné vlasti. Myslím, že českou cestu  
k životu ve svobodě lze považovat za úspěšnou. Máme 
funkční politický systém, dravou ekonomiku, mnoho 
kvalitních médií a žurnalistů odolávajících nátlakům 
mocných. Občanská společnost se rychle vzpamatovala 
a dnes máme nespočet občanských organizací, 
sportovních a zájmových spolků, církví, profesních 
komor a dalších. Také jsme se naučili, že svoboda 
neznamená jenom plné supermarkety zboží, ale že je to  
i zodpovědnost nás všech za stav země, neustálá diskuze 
a hledání směru, kudy jít dále.   

Ne vše se nám ale daří, stále se velká část mocných 
pokouší obcházet pravidla, včetně nejvyššího zákona – 
ústavy. Ti nejbohatší skupují média a možná i politiky 

tak, aby je využili ve prospěch svých zájmů. Bohužel se 
znovu dostáváme pod nátlak nedemokratických 
mocností. Vypadá to, že mnozí demokracii obviňují 
i z šedin ve vlasech, které kdysi během totality neměli. 
Přesto věříme, že je česká společnost na dobré cestě  
a úspěšně zvládne výzvy 21. století.  

Aktuální číslo je plné zajímavých článků, rozhovorů  
i reportáží z proběhlých akcí. K výročí sametové revoluce 
si můžete přečíst reakci Aftenpostenu na události před 
30 lety i reakci současné norské premiérky. Samozřejmě 
nepřehlédněte pozvánku na Mikulášskou zábavu, která 
se koná 14. 12.  

Příjemné a inspirativní čtení vám za Fórum přeje  

 

Ladislav Jílek 
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Čeští krajané si připomněli státní svátek 17. listopadu a jeho 30. výročí setkáním u ambasády ČR v Oslo. Foto: Vavřinec Dudek 

Setkání k 30. výročí 17. listopadu 
 

Ve státní svátek 17. listopadu po poledni se před 
českou ambasádou v Oslo konalo částečně 
vzpomínkové, částečně protestní setkání českých 
krajanů. Sešlo se nás všeho všudy patnáct, 
zastoupené byly snad všechny generace a objevil se 
mezi námi i jeden norský bohemista. 

V příjemném odpoledním slunečním svitu jsme zapálili 
svíčky jako připomínku Sametové revoluce. Následoval 
krátký proslov na podporu hnutí Milion chvilek pro 
demokracii, připomínající velkou demonstraci na 
Letenské pláni, která se konala o den dříve. Vyjádřili 
jsme tak svůj nesouhlas s porušováním demokratických 
a ústavních principů především ze strany premiéra 
Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana.  

Společně jsme zapěli píseň Náměšť od Jaroslava Hutky  
a státní hymnu. Posléze jsme se odebrali k již méně 
formálním diskuzím nad kávou.  

Více informací o hnutí Milion chvilek pro demokracii 
najdete na stránkách www.milionchvilek.cz  

Vavřinec Dudek 

 

 

 

 

Setkání pokračovalo diskuzí nad kávou. Foto: Vavřinec Dudek 
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Je neděle 17. 11. 2019, v Oslu prší a kostel „Paulus kirke“ na Grünerløkka se začíná naplňovat krajany, hosty, ale i lidmi, kteří mají 

rádi varhanní koncerty. Foto: facebook Slovenské veľvyslanectvo v Nórsku 

Varhanní koncert 
17. listopad v Oslo 2019 
 

Dříve než začnu psát pár řádek o varhanním 
koncertu pořádaném slovenskou a českou 
ambasádou na počest 30 let od 17. 11. 1989, začnu 
tak trochu jinde. 

Žijeme v době sociálních médií, a tak už začátkem týdne 
začaly chodit na facebook zprávy a akce k blížícímu se 
výročí. V televizních pořadech, besedách a na výstavách 
se objevují fotografie, informace, které nám připomínaly 
události podzimu, ale i nová fakta, která teď pomalu 
vyplouvají na povrch. Celá Česká a Slovenská republika 
žila a stále žije v duchu Sametové revoluce. 
Uvědomujeme si statečnost studentů, Občanského fóra, 
demonstrantů s cinkajícími klíčky, občanů, kteří vyšli do 
ulic, protože už dál nemohli snášet pocit dušení a chtěli 

se konečně rozlétnout na všechny strany. Touha 
konečně začít žít, duchovně se povznést, cítili jsme 
nepopsatelnou sílu energie, které jsme nemohli uvěřit.  
Je to opravdu tady? Padne komunistická otěž?  
Co se to vlastně děje? Ano, a bylo to tady! 

Je neděle 17. 11. 2019, v Oslu prší a kostel „Paulus kirke“ 
na Grünerløkka se začíná naplňovat krajany, hosty, ale  
i lidmi, kteří mají rádi varhanní koncerty. Oba 
velvyslanci, jak české, tak i slovenské ambasády, nás 
přivítali a krátce připomenuli, proč jsme se vlastně tuto 
neděli sešli. Krátká, ale dojemná a výstižná slova 
vystřídal Stanislav Šurin. Nejenom, že je vynikající 
varhaník, ale také vyučuje na Univerzitě v Ružomberku, 
je poradcem při restaurování historických varhan  
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a komponuje. Koncert je rozložen na starou a moderní 
tvorbu. Koho jiného, než Bacha jsme si mohli přát. 
Zvuky varhan nás pak přenesly k Mikuláši Schneider-
Trnavskému, pokračovalo se Rajterem, Šurinem, 
Janáčkem a poslední majestátní skladba Petra Ebena 
ukončila tento krásný a symbolický koncert.  

Po koncertě jsme měli možnost diskutovat u skleničky 
vína nebo vody. Bylo to velmi příjemné ukončení večera.  

Asi teď čekáte, že svůj příspěvek ukončím. Ale den po 
koncertu jsem si přečetla v iDNES článek s vyjádřením 
některých státníků a významných osobností k výročí 
Sametové revoluce. Z nich se mi do srdce vrylo speciálně 
jedno, a to norské premiérky Erny Solberg. Všichni, 
aspoň téměř všichni, kdo budete tento článek číst,  
v Norsku žijeme a máme opravdu mnoho společného. 
Ráda se s Vámi podělím o její blahopřání. 

Norská premiérka Erna Solberg 18. 11. 2019 vzkázala 
Čechům a Slovákům k 30. výročí Sametové revoluce 
toto: 

„Československo vždy mělo v Norsku mnoho přátel. 
Demokratické a humanistické ideály, které Tomáš G. 
Masaryk nastolil v první republice, byly něco, s čím se 
Norové okamžitě ztotožnili.  

Proto také všechny svobodu milující Nory zarmoutil 
totalitní vývoj v Československu poté, co komunisté 
převzali moc. Šokovala nás vražda Milady Horákové, 
pobouřila nás železná opona a masivní porušování 
lidských práv a cítili jsme hluboké zklamání, když 
sovětské síly rozdrtily Pražské jaro v roce 1968. Po 
založení Charty 77 byli Norové jedni z nejnadšenějších 
příznivců hnutí po celé Evropě. 

Sametová revoluce je proto velmi důležitou kapitolou 
nedávné evropské historie. Ukázalo se, že totalitní režim 
s nemilosrdným aparátem moci nakonec porazila víra v 
demokracii a respekt pro svobodu jednotlivce. Václav 
Havel, bezpochyby jeden z největších Evropanů 20. 
století, to řekl úžasně jednoduše: Pravda a láska musí 
zvítězit nad lží a nenávistí. 

Od sametové revoluce prošla Česká republika téměř 
zázračnou transformací. To, co v roce 1989 bylo 

stagnujícím státem jedné strany, je dnes západní 
demokracií s dynamickou ekonomikou, řadou 
špičkových vědců a v neposlední řadě aktivní občanskou 
společností. Pro Norsko se Česká republika stala blízkým 
spojencem v NATO a partnerem v EHP; pro zbytek světa 
se Česká republika stala vzorem úspěšného přechodu k 
demokracii a tržnímu hospodářství. 

Nicméně doufám, že Češi na své historické zážitky úplně 
nezapomenou. 

Jen málo národů v Evropě může s větší důvěryhodností 
připomínat nám ostatním, že demokracie a lidská práva 
nepřicházejí samy od sebe, ale že za ně musíme každý 
den bojovat a bránit je. Jak by to dnes možná Václav 
Havel řekl: Demokracie a tolerance musí zvítězit nad 
fake news a extremismem.“ 

Tolik vzkaz Erny Solberg nám i našim krajanům v Česku. 

Přeji Vám všem, ať se Vám daří, a ať Vás provází slunce  
a radost v duši. 

Renáta Hrzánová 

Varhaník Stanislav Šurin, Foto: fb Veľvyslanectvo SR v Nórsku
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Ondřej Hejma vzpomínal na 
Sametovou 
 

Ondřej Hejma při recitálu v rezidenci velvyslance. 

Dne 19. listopadu 2019 se v rámci oslav 30. výročí 
svobody uskutečnil komponovaný hudebně-
vzpomínkový večer s Ondřejem Hejmou.  

Celou událost doprovázela rekordní účast českých  
a slovenských krajanů, kteří si přišli recitál poslechnout 
do rezidence velvyslance.  

Ondřej Hejma během svého vystoupení nabídl 
nadšenému publiku několik osobních vzpomínek na 
události let předrevolučních i těsně po nich. Každou 
životní etapu vzpomínání zakončil písničkou, která se  
k příslušnému údobí váže. Zazněly tak legendární hity 
jako Indiánská dýmka míru, Zůstaň klidná či Modrá je 
dobrá. 

Vrcholem večera se stal spontánní zpěv písně Sametová 
při prskavkové show.  

Akce byla pojata i jako "Fashion ´90 Party", kdy tři 
účastníci, jež přišli v dobovém oblečení, získali tři díly 
Hejmovy trilogie Fejsbuk, Americký blues a Srdce 
zlomený. Po skončení programu poskytl autor interview 
krajanskému časopisu Česko-norského fóra. 

Text a foto Vevyslanectví ČR v Oslo 

 

 
Účastníci, jež přišli v dobovém oblečení, získali tři díly Hejmovy trilogie Fejsbuk, Americký blues a Srdce zlomený. 
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Prvá časť večera bola venovaná panelovej diskusii s cieľom priblížiť hlavne početnej mladšej generácii krajanov život za totality a 

priebeh Nežnej revolúcie. 

Spomienkový večer pri príležitosti 
30. výročia Nežnej revolúcie 
 

Dňa 21.11.2019 sa v priestoroch veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Osle uskutočnil spomienkový 
večer pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 
Oslava slobody bola zorganizovaná v spolupráci  
s Českým veľvyslanectvom a Nórsko-českým 
spolkom ako viac žánrové podujatie.  

Prvá časť večera bola venovaná panelovej diskusii  
s cieľom priblížiť hlavne početnej mladšej generácii 
krajanov život za totality a priebeh Nežnej revolúcie, na 
ktorej pútavo odprezentovali svoje spomienky pán Ivan 
Čičmanec, básnik, prekladateľ a publicista, ktorý opustil 
bývalé Československo v roku 1969 a viac ako 50 rokov 
žije v Nórsku, kde sa stal významným členom 
československej a následne slovenskej krajanskej 

komunity. Jeho spomienky na totalitný režim a pohľad 
na jeho pád zo zahraničia boli porovnané s pohľadom  
a spomienkami Henriety Hrinkovej, ktorá bola jednou  
z čelných predstaviteľov študentského hnutia v roku 
1989 a jednou z organizátoriek protestného 
zhromaždenia slovenských študentov, ktoré sa 
uskutočnilo v Bratislave dňa 16.11.1989 a vlastne ako 
prvá odvážne predstúpila pred novinárov.  

Premietali sme videá zo strihania múru v Devíne (vďaka 
našej krajanke Peťke Mikulášovej za autentické zábery) 
a tiež odvážny prejav pani Hrinkovej pre 
Československú televíziu zo 16.11. 1989! Obom 
čestným hosťom odovzdala veľvyslankyňa Denisa 
Frelichová ocenenie formou pamatných listov za ich 
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odvahu, angažovanosť a tiež propagáciu Slovenska  
v Nórsku a utužovanie vzájomných pristeľských 
vzťahov.  

Atmosféra podujatia bola dokreslená výstavou 
„Slovensko na ceste Nežnej revolúcie“. Dôstojná 
atmosféra osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorej 
hybnou silou boli predovšetkým študenti a intelektuáli, 
bola umocnená vernisážou výstavy fotografií 
slovenského fotografa Ľuba Špirka, tvorenej portrétmi 
významných slovenských a českých osobností, medzi 
ktorými nechýbali ani portréty osobností novembra 
1989. Renomovaná výstava známa ako projekt „Almost 
White” si získal obdiv všetkých hostí. Projekt je stále živý 
a kolekcia významných osobností sa stále rozrastá.  
Na vernisáži bol po prvý krát uvedený portrét pána 
Ivana Čičmanca. 

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 70 pozvaných hostí, 
predovšetkým zástupcov slovenskej a českej krajanskej 
komunity, ale i priateľov Slovenska a Českej republiky z 

Nórska. Slávnostný večer na veľvyslanectve Slovenskej 
republiky bol dôstojným zavŕšením celej série podujatí 
organizovaných v spolupráci veľvyslanectiev Slovenskej 
a Českej republiky, ktoré boli venované tejto 
najvýznamnejšej udalosti v našej najnovšej histórii. 
Organový koncert Stanislava Šurina v kostole Sv. Pavla 
17.11. bol dôstojnou oslavou o.i. aj náboženskej slobody 
a následne recitál Ondřeja Hejmu 19.11. na 
veľvyslanectve Českej republiky bol úžasnou 
autentickou spomienkou na toto významné revolučné 
obdobie. 

Ďakujeme všetkým priateľom zo slovenskej i českej 
komunity za nadherný večer a dôstojnú oslavu 
demokracie, slobody a slušnosti. Ďakujeme tiež prvej 
slovenskej reštaurácii v Nórsku (Punktum SK) za 
klasicke slovenské dobroty. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle 

Foto: Jan Bartoň a Lubo Špirko 

Na vernisáži bol po prvý krát uvedený portrét pána Ivana Čičmanca. 
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Události 17. listopadu 1989 
v norském tisku 
 

Ve spojení s 30. výročím Sametové revoluce probíhá 
mnoho výstav, kulturních a připomínkových akcí. Naši 
redakci zajímalo, jakým způsobem o průběhu tehdejších 
událostí informoval norský tisk.  

Na následujících stranách otiskujeme kopie dobových 
novinových výstřižků z Aftenposten roku 1989. 

Petr Dreiseitl 

Sobota, 18.listopadu 
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Pondělí, 20. Listopadu 1989 
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Uterý, 21. listopad 1989 
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Tajomstvo tety Ringloty od Gro 
Dahle ve slovenčině 
 

Vydavateľstvo FACE zameriavajúce sa na „knihy  
s pridanou hodnotou“ si roku 2019  dalo za cieľ 
predstaviť slovenským čitateľom známu nórsku 
spisovateľku Gro Dahle. Nie je to prvé stretnutie 
editorov z vydavateľstva s nórskou autorkou pre deti  
i dospelých a ani prvá spolupráca s talentovanou 
prekladateľkou Petrou Mikulášovou, ktorá citlivo 
preložila krehké, no pritom nápadité texty Gro Dahle. 
Okrem básní pre časopis Vertigo, ktorý je tiež v portfóliu 
vydavateľstva FACE, sa hlavná pozornosť v tomto 
projekte sústreďuje na detskú knihu Hemmeligheten til 
fru Plomme, ktorá sa v preklade volá Tajomstvo tety 
Ringloty. Kniha si vyslúžila uznanie za spojenie 
magického a realistického a za to, že dieťa či dospelý 
čitateľ  môžu v knihe nájsť podnety na potešenie, ako aj 
na zamyslenie. Rozprávkové tu neslúži na únik do 
fantázie, ale fantázia tu má miesto pri riešení reálneho 
konfliktu. Knihu ilustruje Svein Nyhus, manžel Gro 
Dahle, ktorý dopĺňa text výborne zladenými obrázkami. 

 

Ukážka: 

Tajomstvo tety Ringloty 

Každý poznal tetu Ringlotu, ale nik presne nevedel, ako 
sa naozaj volá. To však ani nebolo podstatné. Lebo teta 
Ringlota bola teta Ringlota. Mala kabát farby slivky-
ringloty, klobúk slivkovej farby, dáždnik slivkovej farby  
a slivkovú záhradu takú veľkú a úžasnú, že vždy, v čase 
dozrievania sliviek, celé okolie rozvoniavalo ich 
sladkosťou. Dokonca celé údolie medzi tými dvoma 
modrými kopcami rozvoniavalo. Aj preto rozkošné 
údolie, v ktorom teta Ringlota bývala, nazývali 
Slivkovým údolím. 

 

V dome vedľa tety Ringloty bývala Lucia. Ako prvé sa 
vždy ráno ešte v ponožkách rozbehla k tete Ringlote. 
Darmo za ňou matka z kuchyne kričala: 

 „V ponožkách nie, Lucia!“ 

 Lucia však nič nepočula, lebo už bola oboma 
nohami za plotom. 

Všetci v Slivkovom údolí tetu Ringlotu poznali. Keď 
okolo jej domu prechádzali škôlkari v dvojstupe, teta 
Ringlota za nimi vybehla so sušenými slivkami alebo  
s čerstvými ringlotami v plastovom vrecúšku, ak bol 
práve ich čas. A keď sa zase školáci vracali domov zo 
školy, zakričala im len, aby si pokojne šli sami do 
záhrady nazbierať sliviek na stromy. Aj okoloidúcich 
zavše kývnutím zavolala na krajec chleba so slivkovým 
lekvárom alebo na slivkový kompót s mliekom  
a ligotavým bielym cukrom. A tí si potom sadli za jej 
malý kuchynský stôl, koštovali a schuti mľaskali, kým jej 
rozprávali o svojich životoch, a teta Ringlota im zatiaľ  
s hlavou naklonenou trochu nabok a s milým výrazom 
na slivkových lícach načúvala. Nik nepočúval tak 
pozorne ako teta Ringlota. Povedala áno i nie vždy na 
správnom mieste. A nik nevedel povedať ojojój tak, ako 
teta Ringlota. Preto k nej na návštevu chodili aj deti, aj 
dospelí a vtedy mala teta Ringlota vždy nejaké sušené 
slivky v zálohe. Boli to jej vlastné, na slnku sušené slivky, 
ktoré boli také chutné, že aj takí, čo slivky radi nemali, 
mali tieto radi. 

Preložila Petra Mikulášová 

Preklad tejto publikácie finančne 

podporila NORLA a Nadácia Solgløtt 

  



15 

 



16 

Marjorie spiller Mozart med sin Walter. Foto: Lars Opstad 

Marjorie Prime 
 

Díky pozvání TNF jsme někteří z nás vyrazili  
v sobotu 5. října do Oslo Nye Trikkestallen na 
divadelní představení Marjorie Prime. Tuto 
divadelní scénu mám už řadu let spojenou  
s předvánočním časem a představením „Snekker 
Andersen og Julenissen“ od Alfa Prøysena. 

Marjorie Prime je science fiction, rodinné drama o životě 
a smrti, o vztahu člověka k člověku, o lásce a nenávisti, 
smutku, stesku, bolesti, strachu, vzpomínkách, uznání  
a zapomnění. O všem, co k lidskému životu nemyslitelně 
patří. Toto dílo amerického dramatika Jordana Harrisona 
bylo nominováno v roce 2015 na Pulitzerovu cenu, a těší 
se i velkému zájmu umělců ve světě. V Norsku to byl 
kolektiv tvůrců pod vedením režisérky Birgitte Victoria 
Svendsen a dramaturgyně Toril Solvang, které dovedly 
divadelní hru spolu s divadelním ansámblem ke 
zdárnému uvedení na výše zmíněné scéně v Oslo. 
Premiéra se konala 19. září t.r. 

Děj hry – přítomnost, je nevzdálená budoucnost, kde je 
možné vytvořit člověku podobající se hologramy,  
a naprogramovat je poté tak, aby byly podobné někomu 
blízkému, kdo již zemřel. Takový hologram je nazýván 
Prime.  

Hlavní postavou divadelní hry je Marjorie (Marit 
Østbye), 86letá dáma, u níž se začínají projevovat 
známky demence. Čeká, až zemře. Marjorie je závislá na 
péči svých nejbližších. Dcera Tess (Trine Wenberg 
Svensen) a zeť Jon (Duc Mai-The) jí opatří Prime 
podobající se jejímu zemřelému manželovi Walterovi – 
tak, jak vypadal zamlada (Petter Vermeli). Walter Prime jí 
vypráví naučené a milé historky ze života, který žila 
spolu se svým Walterem. Tess a Jon nejsou za jedno  
v tom, zda jí připomínat i všecky smutné a tragické 
události (např. sebevraždu jejího třináctiletého syna), 
nebo je raději nechat v zapomnění. Kým pak ale vůbec je 
a bude? Bez zásadních životních událostí, vzpomínek a 
citů?  



17 

Marjorie zemře. Dcera Tess dostává její Prime. A když 
zemře i ona, obdrží její Prime Jon. Kdyby bylo na scéně 
více postav než ty čtyři, mohlo by to pokračovat dál a 
dál… V životě to tak přece je. Všichni jednou odejdeme,  
a někdo zůstane opuštěný.  

Marjorie Prime je jednoduchým vyprávěním. Domnívám 
se, že scénografka Milja Salovaara tuto jednoduchost 
záměrně zdůraznila tím, že použila jen několika mála 
rekvizit. Na jevišti stojí po celou dobu jen asi 12 holých 
březových kmenů tyčících se k nebi a Marjoriino křeslo. 
V průběhu hry se na moment na scéně objeví Bible  
a staré fotografie. Úplně jsem nepochopila důvod 
přenášení velké pokojové květiny. Zdálo se mi to až 
přehrávané a pro diváka rušivé. Naopak působivé bylo 
navození melancholického, poetického a nepříliš 
optimistického tónu děje hry, a to pomocí kontrastů a 
symbolů – mimo jiné barevné nasvícení scény a hudba. 

Jsem ráda, že jsem měla možnost Marjorie Prime 
zhlédnout a sejít se v Oslo Nye Trikkestallen i s dalšími  

z TNF. Doufám, že i vám ostatním se Marjorie Prime 
stala, či stane, nejen inspirací a zastavením k zamyšlení  
a přemítání, ale i podnětem k rozhovoru s ostatními.  

Je opravdu naším přáním, aby se umělá inteligence  
v podobě jakéhosi Prime - naprogramovaného 
holografického 3D obrazu bez citu, stal v budoucnosti  
i součástí našich životů? Chtěli bychom ze vzpomínek 
svých i našich blízkých vymazat všecko traumatizující, 
bolestné a smutné? Jsme schopni být trpěliví a najít 
pochopení pro ty, jež se před našima očima v důsledku 
demence mění v „lidské trosky“? Na tyto otázky už si 
musíme odpovědět každý sám.  

Drama Marjorie Prime byla dle předlohy Jordana 
Harrisona rovněž zfilmována. Science fiction film byl 
uveden do kin v USA v roce 2017.  

 

Marta Kunkeová 

 

Albert Åberg 
 

Ve středu 16. října jsme měli s rodinou možnost 
navštívit loutkové představení pro děti Albert Åberg 
gir seg aldri (Albert Åberg se nikdy nevzdává)  
v divadle Oslo Nye Trikkestallen v Oslo. 

Foto: Oslo NYE 

Na představení jsme se vydali se dvěma napnutými  
a těšícími se dětmi. Norsko-český spolek dostal na 
představení lístky zdarma, a to nám umožnilo prožít 
velmi příjemné odpoledne ve společnosti Alberta, jeho 
tatínka a Albertova imaginárního kamaráda jménem 
Skybert. Představení popisuje úplně běžný den Alberta 
Åberga, ať už je to při nákupu potravin v obchodě, výletu 
do džungle nebo při letu helikoptérou společně  
s tatínkem. Celý příběh byl doplněn melodickými 
písničkami. Představení bylo výborným způsobem 
přizpůsobeno dětským divákům, ale zároveň nabídlo 
úsměvné okamžiky i divákům dospělým. 

S pozdravem  

Marta Lykkenborg  
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Proč nejsou v knihovně postele 
Povídka – Marcela Kvello

Zatímco mnozí lidé po vzoru českého Honzy balí větší či menší uzlíčky a do vyčerpání vlastního těla i bankovního 
konta usilovně cestují, aby poznali svět, já už jsem jako malá, copatá a ryze nesportovní holka zjistila, že jediná cesta, 
již musím v životě podniknout, vede do místní knihovny. Za dveřmi této pro mě naprosto posvátné instituce se 
skrývalo vše, po čem jsem kdy toužila – od omamné vůně knih, jimž Chanel nesahal ani po první řádku, přes paní 
knihovnice, v mých očích dosahující důstojnosti přinejmenším britské královny Alžběty v jejích nejlepších letech, až 
po samotné příběhy, naoko uvězněné v barevných přebalech, ale ve skutečnosti žijící svým vlastním, nespoutaným 
životem.  

Vlastním a nespoutaným? Nejsou snad knihy hotovými díly, jež si my čtenáři můžeme sice trochu poupravit podle 
vlastních chutí a životních zkušeností, asi tak, jako si v pizzerii objednáme extra sýr a vyškrtneme papriku, jež ale 
nikdy nezmění svou vlastní podstatu? Pro většinu lidí to tak asi bývá. Já ovšem patřím k tomu procentu populace 
vlastnícímu modifikovaný gen, jenž se projevuje tak, že pokud se postižená osoba nachází při čtení ve zvláště 
pohodlné poloze, dochází u ní ke specifickému procesu zcela měnícímu obsah čteného textu.  

Že to zní složitě? Uvedu jednoduchý příklad.  

Ležíte si takhle pohodlně v posteli, máte chuť na trochu nostalgie, otevřete Babičku a ocitnete se na Starém Bělidle. 
Ale co to? Babička přijíždí, sahá do kapsáře a vytahuje revolver? Ta představa vás jednak pobaví a jednak probere, 
takže čtete dál. Barunka a Adélka pletou věnečky, Sultán a Tyrl leží na zápraží, potud vše v pořádku. Ale co to? 
Babička se s Viktorkou svléká u splavu? Opět se proberete, hledáte, kde jste to vlastně četli a toužíte po ilustraci. Ale 
nic, žádný revolver, žádný striptýz, jen stará známá Babička. Vaše mysl právě vytvořila zcela nový text.  

Výhodou této genetické poruchy, pro niž vědecké kruhy stále ještě nemají odborný název, je samozřejmě to, že při 
opakovaném čtení nesmrtelných klasiků se občas dopracujete k opravdovým perlám a nečekaným dějovým zvratům, 
díky nimž se i Jiráskovo Temno stává nervy drásajícím thrillerem a Maryša míchá kávu ještě silnějších dimenzí než  
v originále. Nevýhodou je pak samozřejmě naprostá nemožnost přečtený text s někým diskutovat, jelikož vaši verzi 
většinou nikdo nezná, nechápe a vy riskujete nařčení, že jste knihu nečetli. 

Naštěstí jsou si domácí i zahraniční knihovny zmiňovaného syndromu vědomy, a jelikož si váží knih i jejich autorů, 
přizpůsobují své fyzické prostředí takto handicapovaným čtenářům tak, že do svých prostor zásadně neumisťují 
postele a případná křesla různými triky upravují tak, aby se v nich nesedělo příliš pohodlně. V době bezlepkových 
diet a veganských šamponů jde vlastně o minimální investici. 

Osobně tento krok vítám, a když se mi někdy dostane do rukou obzvláště nezáživná kniha, uvelebím se s ní na posteli 
ve vlastní ložnici a napjatě čekám na první překvapení. Má mysl mě většinou nezklame. 
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Dirigentka a sbormistryně Alena Jelínková. Foto: privátní archiv 

O hudbě, kultuře a nejen o ní… 
rozhovor s Alenou Jelínkovou 
 

Pověděla bys našim čtenářům něco bližšího o sobě? 
Pocházím z Valašského Meziříčí a jsem zde v Norsku 
jeden rok v rámci programu Erasmus. Vystudovala jsem 
konzervatoř v oboru dirigování a populární skladba 
s aranžováním, pokračovala jsem na Hudební Akademii 
v Praze a teď jsem v Norsku místo druhého ročníku. 

Takže se plánuješ vrátit do České republiky? 
Musím.   

Chtěla bys zůstat déle v Norsku, kdybys mohla? 
Možná. Ale chci si příští rok dodělat bakalářské vzdělání 
v Praze – nechci už prodlužovat studium, které jsem si 
studiem dvou středních škol (gymnázia a konzervatoře) 
už tak nastavila. 

Plánuješ si dokončit magisterské vzdělání? 
Nad tím neustále přemýšlím a zatím nevím, protože už 

přeci jen studuji dirigování sedmým rokem. Zde  
v Norsku není systém konzervatoří, takže v Norsku 
studenti začínají Akademií, takže z tohoto pohledu už 
studuji tento obor dlouho. Každý profesor vám říká něco 
jiného, od každého si toho tedy můžete hodně vzít. 
Každý ale svým způsobem chce, abyste dirigovali přesně 
tak, jak chce on. Už bych si chtěla najít svou cestu a šla 
více do praxe. 

Mimo jiné vedeš v ČR poloprofesionální sbor 
Punkt… 
Pojmem poloprofesionální se míní to, že ve sboru zpívají 
z velké části studenti konzervatoře, kteří studují nástroj  
a mají tedy hudební vzdělání, většinou to ale nejsou 
zpěváci. Několik zpěváků tam ale také máme, stejně tak  
i kamarádů, kteří na konzervatoři nestudují. Jsme 
otevřený sbor. Velmi se těším, že s nimi budu 
pokračovat, protože je to mé domovské těleso, které 
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jsem vybudovala před čtyřmi lety s kamarádem  
z dirigování. Začali jsme jezdit na soutěže, které byly 
úspěšné, stejně tak výjezdy do zahraničí. Na podzim 
pojedeme do Belgie na soutěž, na kterou je třeba se již 
teď chystat. Takže když jsem na skok v Praze, jdu s nimi 
zkoušet. Od září se do toho ale ponořím naplno a moc se 
na to těším. 

Co se týče sboru, zde v Norsku jsi také nezahálela. 
Byla jsem na tvém koncertě v kostele v Bjølsen… 
Zároveň s příchodem na norskou školu jsem zde chtěla 
začít vést nějaké hudební těleso. Přes internetovou 
stránku sdružující norské sbory jsem našla sbor Gregos, 
což je gospelový sbor z oblasti Greverudu. Začala jsem 
s nimi zkoušet a vlastně díky nim sem mohl sbor Punkt 
přijet, protože je Gregos mohl ubytovat ve svých 
rodinách a společně jsme uskutečnili právě tento 
koncert v Bjølsen metodist kirke. Krásné propojení!  
Těšíme se, že sbor Gregos přijede napřesrok za námi do 
Prahy. 

Na koncertě jsem si všimla, že hraješ na housle… 
To byl můj první nástroj, na který hraji od první třídy. 
Chtěla jsem studovat hru na housle i na konzervatoři, ale 
poté jsem se rozhodla, že chci dělat něco kreativnějšího, 
tak jsem si vybrala obor skladba a aranžování populární 
hudby. To už bylo po gymnáziu. Zároveň s tím jsem 
v Praze studovala na Pedagogické fakultě UK učitelství 
pro 1. stupeň. Po prvním roce jsem se ale rozhodla, že 
chci dělat hudbu naplno, peďák jsem opustila a přibrala 
si dirigování. A v tom jsem se našla, protože mě moc baví 
práce s lidmi, práce s pohybem a s hudbou, což 
dirigování skvěle kloubí. 

Vidíš rozdíl ve studiu dirigování v České republice a 
v Norsku? 
Určitě. V Norsku je rozhodně více praxe. Je zde orchestr 
přímo pro studenty dirigování, se kterým zkoušíme 
několik večerů za sebou několikrát v semestru, což je 
skvělé, to v České republice není vůbec obvyklé. Na 
konzervatoři jsme mohli hodně chodit k orchestru, což 
bylo skvělé, ale je to hodně o aktivitě jedince. Bylo nám 
řečeno: „Najděte si svůj vlastní orchestr, sbor nebo 
založte svůj vlastní, ať získáte praxi.“ Zdejší prostředí 
vnímám jako uvolněnější v tom, že v hudbě je tady  
o něco více peněz než v České republice, hudebníci tedy 
nejsou tak frustrovaní z toho, že hodně pracují a mají 
z toho málo, což v ČR vnímám. Je to znát i na škole  

a studentech, že jsou mnohem více v pohodě a mají více 
času. V Česku jsou studenti už od začátku nuceni mít 
toho hodně a brát vše, aby se uchytili a vydělali si a 
profesoři je do toho většinou tlačí – nebo okolí. Takže 
ten stres v tom hudebním odvětví je mnohem větší než 
zde. Vzhledem k tomu, že jsem si chtěla odpočinout od 
Prahy, jsem si vybrala Oslo úplně ideálně.  

Dále je velký rozdíl v tom, že se zde rozděluje 
sbormistrovství a dirigování orchestru, kdežto v Česku 
ne. Ale to jsme jedna z mála zemí. Tady si člověk vybírá  
a dělá se v tom velký rozdíl. Sbory i orchestry mají velmi 
rozsáhlé oblasti repertoáru, takže i třeba z tohoto 
důvodu to dává smysl. Jednodušší je ale cesta 
z dirigování orchestrů ke sborům než opačně. 

Další velký rozdíl je, že se zde nedělá opera, protože tady 
nemá moc tradici. V ČR opera vždy hrála velkou roli, 
takže se to i ve studiu hodně odráží. 

Další rozdíl je v systému studia hudby. V ČR máme 
rozsáhlou síť ZUŠ a konzervatoří, které dotuje stát, takže 
se za to platí velmi málo (nebo nic) a tedy je to přístupné 
pro všechny, což v Norsku není. Zde vše funguje na bázi 
soukromého vzdělávání, což si nemůže každý dovolit. 
Takže tohoto systému bychom si v Česku měli velmi 
považovat. (pozn. red. Norsko má dlouhou tradici 
státních a komunálních uměleckých škol Kulturskole.) 

A když navážeme, jaký je z tvého pohledu rozdíl 
v běžném životě v Norsku a České republice? 
Samozřejmě záleží na tom, kde v České republice žijete. 
V Praze jsou všichni neustále v pohybu a ve spěchu  
a skoro mám někdy pocit, že když toho člověk nemá 
opravdu hodně, tak už je trošku „out“. Cítím velký tlak 
na výkon a i město samotné s sebou nese spoustu hluků, 
smradů, přeplněnost, všude turisté… což k atmosféře 
stresu ještě více přispívá. Nebo to na mě jenom více 
působí.   

Mám pocit, že tady v Norsku se lidé více rozptýlí, je tady 
spousta prostoru, více přírody. Oslo je mnohem menší 
město, takže cítím mnohem větší pohodu. Musím říct, že 
se tady dobře cítím i jako cizinka, Norové jsou velmi 
otevření, zvláště když vidí, že se učím jazyk. Ale takhle to 
snad funguje všude. Jazyk otvírá brány.   
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Potom např. to, jak se starají o nás, zahraniční studenty, 
je nádherné, až mě to někdy dojímá.  To je jeden z těch 
rozdílů, které bych ráda zmínila. Norové na sobě chtějí 
hodně pracovat, protože cítí, že nemají takovou hudební 
a kulturní historii jako jiné národy. Norsko cítí, že to 
z nás musí čerpat, takže oni si nás považují a mají pocit, 
že inspirujeme i jejich norské studenty, což je skvělý  
a velmi příjemný přístup. Nechci to generalizovat, ale 
mám pocit, že když jde někdo ze zahraničí studovat do 
Česka, tak si to většina lidí vysvětluje tak, že k nám jdou 
proto, že jsme přeci ti nejlepší. Chybí tam ten druhý 
pohled, že my se také můžeme něco naučit od té druhé 
strany. To mi bohužel v pražské hudební branži chybí. 

Je podle tebe Česká republika, co se týká hudby, na 
vrcholu nebo se má stále co učit? 
Máme se rozhodně stále co učit! 

Jenom je třeba tomu být více otevřený, myslím si, že 
bychom měli více cestovat. Nejraději bych všechny 
české hudebníky poslala někam do zahraničí. Ať se pak 
vrátí, ale aby zkrátka získali tu pokoru a ochotu nechat se 
učit a obohacovat. V Česku si tvoříme takový svůj rybník, 
kde se hudebníci navzájem plácají po zádech a cizí vlivy 
tam raději nepouštějí… Ale třeba Norsko, ačkoliv nemá 
takovou hudební historii, svou snahou, otevřeností, 
pracovitostí a spoluprací se zahraničím nás brzy může 
předběhnout. Úplně bez problémů. 

V jakém jazyce studuješ? 
Zejména v angličtině, ale teď se to v druhém semestru 
mění, v mnohých předmětech už přecházíme do 
norštiny. Což je fajn, protože když jsem tady jen na ten 
jeden rok, tak není čas ztrácet čas – jak se říká a já bych 
ten jazyk měla začít i používat, nejen se ho učit. Norština 
je krásná. 

Učila ses norštinu ještě před tím, než jsi přijela? 
Tak nějak v souběhu. Mám knížku, kurz norštiny ve 
škole, ale nejvíce se člověk naučí, když jazyk začne 
používat, takže v tom mi hodně pomohl sbor. Poté jsem 
našla tady v Norsku jednu slečnu, která byla ochotná se 
se mnou občas sejít a povídat si jenom tak, abych se 
rozmluvila, to bylo skvělé. 

 

Co bys ráda přenesla z Norska obecně do České 
republiky? 
Co se týče abstraktních věcí, tak je to ten klid. Velmi jsem 
se tady zklidnila, navíc nežiji ve městě, ale v chatce u 
Oslo, u lesa, kde je klid, v zimě jsme tam neměli ani vodu 
a žili jsme takovým trochu dobrodružným životem  
(s přítelem Adamem), což mi hodně vyhovuje a cítím se 
klidně. Tohle bych si moc ráda do Prahy přenesla – 
abych si to uměla zorganizovat a nastavit tak, abych byla 
spokojená a nestresovala se. 

Z hmatatelných věcí asi dobré ryby.  Ty mi budou 
chybět. A příroda! Plánujeme se sem ale hodně vracet. 
Norsko je tak veliká a nádherná země, že je tady 
neustále co objevovat, a zároveň je pěkné, že už tady 
známe nějaké lidi, že už tady máme kamarády, tedy je 
nejen kam, ale i za kým vracet. Takže beru Norsko jako 
dlouhodobý projekt. 

Je naopak něco, co bys přenesla z České republiky do 
Norska? Je něco, z čeho by se Norové od Čechů podle 
tebe mohli učit? 
Možná někdy taková větší živelnost. Norové jsou hrozně 
milí a hodní, nerozčilují se, což bychom se naopak mohli 
učit my… Ale někdy je to až takové, že člověk neví, co se 
za tím skrývá. Ti muzikanti u nás, i když si často stěžují, 
do toho na druhou stranu umí dát větší vášnivost.  
I v tom dirigování to vidím – ti dirigenti si drží odstup.  
A já jsem ten člověk, co musí jít do těch lidí, je akční  
a tvoří to živelněji. Vzala jsem to z toho hudebního 
konce, ale asi by se to dalo převést i do obecnější roviny. 

Co ti v Norsku během tvého ročního pobytu nejvíce 
chybělo? 
Samozřejmě rodina a kamarádi. 

Máš nějaký profesní sen, který by sis chtěla splnit? 
Mým obecným snem je, abych mohla pokračovat v tom, 
co jsem jako sbormistryně a dirigentka začala, aby se mi 
dařilo tak, abych se tím mohla živit, měla z toho radost a 
měli z toho hlavně radost i lidé, se kterými budu 
spolupracovat – ať už to bude u sboru nebo orchestru. 
Moc mě baví obojí a nechci se zatím ani jednoho 
vzdávat. Nechávám to otevřené. 

 

Leny Slaninová
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Přátelství s Olgou Portheim 
 

Olgu jsem poznala v Česko-norském spolku před 
více než 20 lety. Byly jsme obě ve výboru a i přes 
velký věkový rozdíl jsme se rychle spřátelily.  

Když si na Olgu vzpomínám, bezprostředně se mi vybaví 
typická situace, kdy sedíme v jejím útulném obýváku 
v Betzy Kjelsbergsvei, na stolku hezky prostřeno, vůně 
přiláká z úkrytu i kocoura Tomíčka, který by se nejraději 
procházel po stole a elegantní Olga vyzařující radost a 
energii řekne: „tak Marie, teď si budeme vykládat“. 

A vykládaly jsme si, témata byla nevyčerpatelná od 
vzpomínek z dětství až po politiku. Nejraději jsem měla 
vyprávění z válečných a poválečných let a rozhovory  
o literatuře. Obdivovala jsem její intelekt, životní sílu a 
líbila se mi i její přímočarost. Hodně jsme se spolu 
nasmály. 

Olga měla ráda poezii a často mi přednášela básně 
z Kytice, které si dobře pamatovala i ve svých devadesáti 
letech – neuvěřitelné.  

Vždy o sobě tvrdila, jak je netechnická, ale přece jen si 
pořídila před několika lety notebook. Byl to pro ni veliký 

přechod ze starého PC, ale ona to nevzdala. Po krátkém 
čase na něm nejenom psala, ale také Skypovala, 
poslouchala své oblíbené tenory na Youtube nebo hrála 
Kabal.  

Řidičský průkaz si udělala poměrně pozdě v životě, ale 
jízda autem se stala její vášní. Jezdívala pravidelně do 
Čech se zastávkami v Německu a vždy ráda vyprávěla 
historky z cest. Řidičák měla až do svých devadesáti let  
a pak když už jí ho neprodloužili, byla moc smutná – 
jedné éře byl konec. 

V posledních letech jí slábl sluch i zrak, nemohla se již 
věnovat svým oblíbeným činnostem. Mezi ně patřilo 
hlavně čtení a sledování sportovních přenosů a také se 
už nemohla starat o kocoura Tomíčka. Přesto to 
nevzdala a našla v sobě vždy sílu pokračovat dál. 

V prosinci loňského roku jsem se odstěhovala zpět do 
Čech a pak už jsem s Olgou mluvila jen párkrát. 
V telefonu to ale stále byla „stará dobrá přítelkyně“ Olga 
a my jsme si vykládaly. 

Marie Hyll, České Budějovice, 24.10.19 

„Olga Portheim v jejím útulném obýváku, na stolku hezky 

prostřeno, vůně přiláká z úkrytu i kocoura Tomíčka…“  

Foto: Marie Hyll
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 Vyrobené dekorace. Foto: K. Holá. 

Podzimní aranžování 
 

Ve čtvrtek 26. září jsme se 
sešly na Podzimním 
aranžování s aranžérkou 
Helenou Kupkovou, tradičně 
v Solbærtorvet barnehage. 
Tématem kurzu byla 
podzimní dekorace. Účast 
byla tentokrát poměrně malá, 
bylo nás 6. Helenka si pro nás 
připravila návrhy a doslova 
plný kufr dekorací a 
materiálu.  

V plánu bylo, že si z kurzu můžeme odnést 2-3 výrobky: 
závěsnou kouli velkou či malou, bonsai nebo výrobek 
zcela dle vlastní fantazie. Tady, alespoň za mě, musím 
říct, že Helenka byla velký optimista. Někdo se velmi 
rychle rozhodl, co bude dělat, někdo si dával na čas  
s výběrem a kombinací materiálu. A tak nás pak některé 
ke konci trochu honil čas a byly jsme nadmíru spokojené 

s jedním výtvorem. Dokonale se tady potvrdilo, že 
v dobré společnosti čas utíká mnohem rychleji. 

Celý večer proběhl v příjemné, veselé a přátelské 
atmosféře, klidně bychom mohly tvořit a povídat  

o pár hodin déle. Všechny jsme si odnesly do našich 
domovů krásnou nebo krásné podzimní dekorace se 
vzpomínkami na tento večer. Moc Ti Helenko, děkujeme 
za všechny Tvoje nápady, inspiraci a za pomoc ve 
chvílích, kdy se dostaví bezradnost. 

Vždycky se pak na konci ráda dívám na všechny výtvory. 
Je zajímavé pozorovat, jak ze stejných materiálů vznikají 
úplně odlišné a originální dekorace.  

Myslím, že jsme si to všechny moc užily a už teď se 
těšíme na Vánoční aranžování, které proběhne ve čtvrtek 
28. 11. 2019.  

Kateřina Holá 
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Omgitt av idiomer 2 
 

Každý den jsem obklopen samými idiomy, a to 
především v práci. 

Hned na začátku bych chtěl poděkovat všem příznivcům 
našeho časopisu za zájem a pozitivní ohlasy na tuto 
rubriku. Jeden ze čtenářů mi dokonce poslal dotaz, zda 
bych mohl zmínit norský ekvivalent spojení třešnička na 
dortu. Úkol to byl zajímavý a zhostil jsem se jej s radostí. 
Věřím, že odpověď na tento dotaz bude opravdovou 
třešničkou na dortu dnešního článku. Zároveň budu 
moc vděčný, když se na mě budete obracet s podobnými 
dotazy, rád na ně příště odpovím. Pojďme se tedy 
podívat na dnešní idiomy. 

Gå for fort i svingene – brát zatáčky příliš rychle.  
Tímto spojením Norové označují přílišnou ukvapenost 
až zbrklost. Logickým následkem rychlé jízdy do zatáčky 
je totiž zpravidla karambol. Typickým příkladem použití 
tohoto spojení je velmi známá situace. Přijde vám 
důležitý email a vy na něj odpovíte jedinou větou typu: 
„vše najdete níže v příloze.“ Pokud příliš spěcháte  
s odpovědí, obratem email odešlete, ale zapomenete 
onu důležitou přílohu vložit, pak jste vjeli příliš rychle do 
zatáčky. Přesně padnoucí český ekvivalent mě zatím 
nenapadl. Nejblíže významu by asi bylo ono pověstné 
dvakrát měř, jednou řež. 

Ikke ta det som en god fisk – Neber to za dobrou rybu. 
 Dobrá ryba v tomto případě symbolizuje spolehlivou 
informaci. Pokud člověk chce předat nějakou zprávu, 
která není zcela jistá, je důležité dodat zmínku  
o pochybnosti kvality ryby. V naší poněkud bohatší 
české kotlině se předávaly spíše mince nežli rybí 
produkty. V češtině bychom tedy nejspíše řekli, neměj to 
za bernou minci.  

 

 

Foto: convenience.no 

Rosinen i pølsa – rozinka v párku.  
A konečně jsme u oné pomyslné třešničky na dortu. 
Rozinky se skutečně historicky používaly při výrobě 
párků. Rozinka se vložila do střívka tam, kde se párek 
měl uzavřít. Označuje tedy konec předchozího párku  
a začátek následujícího. Tento idiom označuje nějaké 
pěkné zakončení něčeho speciálního. Lze z toho též 
vyvodit, že na rozdíl od nás jsou párky v Norsku zjevně 
speciálnější než dorty. 

Na závěr připojím jednu jazykovou perličku. Blíží se 
zima a my měli ve firmě na návštěvě Američany. 
Kolegyně chtěla zmínit zajímavost, že zimy zde jsou 
natolik perné, že většina Norů musí používat 
pneumatiky s hřeby, norsky tedy piggdekk. Ale namísto 
anglického výrazu spiketyres použila roztomilou 
zkomoleninu pigs on wheels. Američan si tedy domů 
odnesl zprávu, že když v zimě selžou veškeré možnosti 
dopravy, nezbývá než osedlat prasata na kolečkách. 

Jindřich  
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Oslovina 19 – Žrádlo pro koně 
 

Zatím jsem zde nevyužil moc prostoru, abych se s 
vámi podělil o nějakou historku z mého profesního 
života. Dnes přišel čas tohle změnit.  

To bylo tenkrát na univerzitě. Šel jsem za kolegou, co 
měl na starosti objednávání kancelářských potřeb a 
poprosil jsem jej o takové ty malé kleštičky na 
oddělávání kovových svorek na papír. Přijde mi 
roztomilé, že se těmto svorkám obecně říká žrádlo pro 
koně. 

Přitočil se k tomu toho času nově jmenovaný vedoucí. 
Tento vedoucí byl ve funkci pouze několik týdnů a 
rozhodl se naše oddělení vzít pevně do ruky. Ve snaze 
zajistit pozitivní budoucnost, věnoval největší pozornost 
odstranění veškerého možného finančního plýtvání. A 
právě proto mě vyzval, abych odůvodnil, na co potřebuji 
objednávat právě ony kleštičky. Jeho dotaz mě poněkud 
znejistil, přemýšlel jsem, jestli to není nějaký rafinovaný 
chyták. Ale nakonec jsem popravdě přiznal, že ty malé 
kleštičky na oddělávání těch kovových svorek z papíru 
potřebuji právě na to, abych mohl oddělávat různé 
kovové svorky z různých papírů a dokumentů. 

Zmíněný vedoucí začal protestovat, že to není 
dostatečný důvod pro objednání. Navíc, že prý sešívačky 
na papír (tedy koně) by se u nás na oddělení vůbec 
neměly používat. Zkusil jsem tedy navrhnout, že bych ty 
malé kleštičky na oddělávání těch kovových svorek na 
papír stejně potřeboval. A to proto, abych mohl již 
použité kovové svorky (tedy žrádlo pro koně) začít z 
dokumentů postupně odstraňovat, když se tedy 
sešívačky na papír (tedy koně) u nás na oddělení 
používat nesmí. 

Ocitli jsme se oba s kolegou pod ostrou palbou kritiky. 
Pak následovalo důkladné proškolení na téma výhody 

plastové složky k uskladnění několikastránkového 
dokumentu v porovnání s nevhodnými kovovými 
svorkami (aka žrádlo pro koně) a jejich komplikované 
užití při pokusu oskenovat dané tištěné materiály. 

Zdroj: Katalog Staples 

Kolega se bránil a snažil se doložit výhody kovových 
svorek pomocí dokumentů, které nashromáždil za své 
více než tříleté působení u nás na oddělení. Hlavním 
argumentem bylo, že se tyto tiskoviny podařilo 
scvaknout koněm a následně také dokonce úspěšně 
oskenovat. 

Vzhledem k tomu, že se palba kritiky ještě přiostřila, 
musela se naše jednotka uchýlit k pasivní resistenci. Pak 
jsme ještě chvíli vyčkávali, až nepřítel zmizí za 
horizontem. 

A pak jsme objednali ty malé kleštičky na oddělávání 
těch kovových svorek na papír (aka žrádlo pro koně). 

Dvoje. Naschvál. 

Jindřich 
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Milí krajané, jsme moc rádi, že podporujete činnost Česko-norského fóra svým členstvím nebo osobním 
přispěním. Díky tomu dostáváte do rukou tento časopis, získáváte slevy nebo vstup zdarma na naše akce 
a spoluvytváříte náplň našich aktivit.  
Moc Vám děkujeme! 
Budeme rádi, když nás takto budete podporovat i nadále a když do našich řad pozvete i další krajany  
a zájemce. Každá iniciativa se vítá. Nezapomínejte, že máme a budeme mít to, co si spolu vytvoříme! 
 
Informace k platbě členských příspěvků TNF pro rok 2020: 
 
Příspěvek pro rok 2020 zasílejte na účet TNF 6241.06.04650, případně přes Vipps na číslo 78710. Datum 
splatnosti je 31. 1. 2020. Do informací o platbě prosím připište jméno (evt. všechna jména v případě 
rodinného členství) a vaši e-mailovou adresu. Při platbě přes Vipps nezapoměňte uvést i správnou 
poštovní adresu pro doručení časopisu. 
 
Výše příspěvků pro rok 2020 je následující: 

• individuální členství 300,- NOK/rok 
• rodinné členství 450,- NOK/rok 
• seniorské 200,- NOK/rok 

Příspěvky jsou platné na jeden kalendářní rok.  
  
Pokud někdo z našich členů nemá možnost platit online, kontaktujte prosím Barboru Nentwichovou na tel. 
čísle 99875273, a bude Vám zaslána složenka. 
 
Také bychom Vás chtěli poprosit o aktualizaci Vašich kontaktů (jméno, e-mail, adresa) na e-mail info@cz-
forum.no nebo tel. číslo 99875273. 
 
Děkujeme za Vaši podporu a přejeme krásný zbytek roku. 
Váš Výbor TNF 
 
 
 
Opplysninger om medlemsavgifter TNF for 2020 
 
Kjære medlemmer, vi er veldig glade for at dere støtter oss både finansielt og personlig. Derfor får dere 
dette tidskrift, lavere priser på aktiviteter og tar del i vår tilbud. Det er vi veldig takknemlige for. 
 
Det vil glede oss deres personlig og finansiell støtte i framtiden også. Medlemsavgift for 2020 overføres til 
kontonummer TNF 6241.06.04650 eller gjennom Vipps til 78710 med forfallsdato 31.1.2020. Vi ber om å 
legge til navn og e-postadresse, eventuelt navn på familiemedlemmer ved familiemedlemskap. Ved 
betalingen med Vipps ber vi også om riktig postadresse til å kunne sende dette bladet. 
 
Medlemsavgifter for 2020 er: 

• individuelt medlemskap 300,-  NOK/år 
• familiemedlemskap 450,- NOK/år 
• honnør 200,- NOK/år 

Medlemsavgift gjelder for ett kalenderår.     
 
Ta kontakt med Barbora Nentwichova på telefonnummer 99875273 ved behov for giro blankett.  
 
Vi ønsker også å kvalitetssikre at vi har riktig kontaktopplysninger og ber derfor om å sende navn, e-post 
og adresse på e-post til info@cz-forum.no eller som SMS til 99875273. 
 
Ønsker dere en fin tid videre og takker for deres støtte.  
Styre TNF 
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
Sobota 14. 12. 2019 od 15:00 hodin Sál Ris Storstue, 

 Risbakken 1, Oslo  

Česko-norské fórum ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Oslo 

vás zve na tradiční Mikulášskou zábavu s bohatým programem:  

Vystoupení dětí z kroužku českého jazyka – Výtvarná dílna pro 
děti – Vystoupení česko-slovenské kapely – Tombola – Návštěva 
Mikuláše, Čerta a Anděla s nadílkou  

Nově bude v tomto roce pořádána burza knih. Máte-li doma 

knihy, které rádi posunete dále, můžete je přinést s sebou. 

Těšit se můžete i na domácí guláš, dezerty a jiné chutné občerstvení.  

Vstupné: dospělí 140 NOK, děti 70 NOK, rodiny 300 NOK 

Vstupné pro členy TNF: dospělí 70 NOK, děti 35 NOK, rodiny 150 NOK  

Cesta: Sál Ris Storstue u Ris Kirke se nachází vedle zastávky Ris na lince metra č.1. Jsou 
zde dobré možnosti parkování (příjezd přes Vinderen nebo Slemdal). Vchod bude označen 
vlajkami a svícemi.  

Přihlášky s počtem dospělých a počtem a věkem dětí zasílejte na email 

prihlasky@cz-forum.no do 7.12.  

Vstupné lze zaplatit do 12.12. na účet TNF č. 6241.06.04650, do zprávy napište jméno a 
počet dospělých a dětí (Novák 2+1), vyhnete se tak dlouhému čekání u vstupu do sálu. Na 
místě bude možné platit hotově nebo na Vipps č. 78710.  

Máte-li chuť nám s besídkou jakkoliv pomoci, napište nám na výše uvedený e-mail. Uvítáme i 
dárky do tomboly.  

www.cz-forum.no  


