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Kalendář akcí 

2020 
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 - zrušeno 

Setkání příznivců běžeckého 

lyžování a biatlonu. 

Holmenkollen, Oslo 

 

DUBEN 
1 St 18:00 | Asylet - zrušeno 

POZOR – výjimečně již první 

středu v měsíci! 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

2 Čt 17:15-20:15 | 

Velikonoční aranžování - 

zrušeno 

Výroba velikonoční dekorace. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo  

 

 

22 St 18:00 | Výroční 

členská schůze Česko-

norského fóra 

Místo a způsob konání 

sdělíme registrovaným 

účastníkům. 

 

KVĚTEN 
13 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

Květen/červen | Dětský den 

Zábavná akce s pohádkovými 

soutěžemi, hrami a 

grilováním nejen pro děti. 

Datum upřesníme později. 

Holmenkollen, Oslo 

 

Květen/červen | Promítání 

českého filmu 

Název filmu, datum a hodinu 

projekce upřesníme později. 

Velvyslanectví ČR v Oslo, 

Fritzners gate 14, Oslo 

 

ČERVEN 
2 Út 17:15-18:45 | Čeština 

hrou a Lvíčata 

Poslední hodina 

konverzačního kroužku pro 

školní děti a klubu pro 

předškoláky v tomto školním 

roce. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo 

 

10 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

ČERVENEC 
8 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

SRPEN 
12 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

ZÁŘÍ 
1 Út 17:45 | Česká 

gramatika a čeština hrou 

Začátek výuky českého 

jazyka a konverzačního 

kroužku pro školní děti. 

 

9 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

ŘÍJEN 
11 Ne 14:00 | Oslava sv. 

Václava 

Akce pro děti se zábavným 

programem na téma 

vinobraní, povídání o legendě  

 

sv. Václava, podzimu  

a pouštěním českých 

animovaných pohádek. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo 

 

14 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

LISTOPAD 
11 St 18:00 | Asylet 

Pravidelné setkání krajanů 

u piva a kávy v kavárně 

Asylet. 

Asylet, Grønland 28, Oslo 

 

26 Čt 17:15-20:15 | 

Adventní aranžování 

Výroba adventní dekorace. 

Solbærtorvet Barnehage, 

Gardeveien 4, Majorstuen, 

Oslo 

 

PROSINEC 
5 So 15:00 | Mikulášská 

zábava 

Tradiční Mikulášská zábava 

s Mikulášem, Čertem a 

Andělem.  

Sál Ris Storstue, Risbakken 1, 

Oslo 
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Úvodník 

Vážení čtenáři, 
dovoluji si vás pozvat k četbě dalšího čísla našeho 
časopisu v této pohnuté době. Každé jaro s sebou přináší 
nové začátky a není tomu jinak ani letos. Nedá mi se 
nezmínit o pandemii koronaviru, která zasáhla celý svět, 
kde ani Evropa není výjimkou a změnila životy nás všech 
k nepoznání. Je jistě spousta věcí, které nám toto 
nezvyklé období vzalo, ale podíváme-li se na vše 
s větším nadhledem, jistě najdeme i spousty bonusů. 
Vlády všech zemí se snaží vypořádat s následky této 
situace po svém a v našich každodenních životech se 
skloňují slova, která v nich dříve nefigurovala. 
Karanténa, rouška, zákaz cestování, sociální izolace, 
práce z domova, domácí vzdělávání dětí, nejistota. 
Mnoho z nás je zaměstnáno ještě více než dříve, někteří 
naopak. A tak po dalším dni, kdy mám za sebou 
vzdělávání dětí, domácí práce a práci z domova, 
přemýšlím, co nám tato situace přinesla. Kdyby nám 
někdo na začátku roku 2020 řekl, že bude většina z nás 
celé dny trávit se svou rodinou a zároveň pracovat, 
nevěřili bychom mu. Kdyby nám někdo řekl, že naší 
jedinou možností, kde budeme moci trávit svůj volný 
čas, bude příroda, a že slovo zdraví pro nás nabude na 
významu, který jsme si dříve neuvědomovali, tak také 

ne. Kdyby nám někdo řekl, že vstoupí do popředí 
opomíjené profese jako lékař, zdravotní sestra, učitel, 
prodavačka, policista, celník, řidič, uklízečka, a donutí 
nás si uvědomit, jak stěžejní a nezastupitelný mají 
význam v našich životech, také bychom nevěřili. Že otočí 
naši pozornost na ty nejstarší v naší společnosti 
a přivede nás do situace, kdy je budeme opatrovat jako 
drahokamy, stejně tak ne. A přeci se tak stalo. 
Opomíjené věci se staly stěžejními. Komodita času, která 
se zdála nedostatkovým zbožím, nabyla úplně jiného 
významu a přerozdělení. Museli jsme si uvědomit, jak 
jsme závislí jeden na druhém a jak je nutné 
spolupracovat nejen v rámci rodiny, města, ale i států. Že 
jsme v tom všichni společně, že záleží na každém z nás. 
A  že každý náš čin je volbou, která má dopad na 
všechny kolem nás. Museli jsme se zvláštně obrátit sami 
do sebe a přeci vůči druhým. Slyším kolem sebe říkat 
slova jako návrat k vyšším a důležitým hodnotám.  Přeji 
nám všem, abychom v této době více získali, než ztratili 
a abychom z ní vyšli silnější a třeba i moudřejší. 
Abychom si užívali všeho, co teď máme, nastavili svou 
tvář slunci a stíny nechali padnout za nás. 

Leny Slaninová 
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Ondřej Hejma – Napříč životem 
 

Leny Slaninová při rozhovoru s Ondřejem Hejmou po 

listopadovém koncertě v rezidenci velvyslance.  

Foto Velvyslanectví ČR, Oslo 

Vím, že jste byl poradce v několika soutěžích 
SuperStar jak v České republice, tak na Slovensku. 
Co Vám na těchto soutěžích přišlo nejvíce 
překvapivé? 
Jednak musím říct, že na to vzpomínám hrozně rád. Je 
celá řada lidí, kteří těmito soutěžemi maličko opovrhují, 
ale to já tedy ne. Já myslím, že to je oslava hudby, 
a vždycky jsem si říkal, když nějaký ročník skončil, dobře, 
tak hezky zpívali, ale kdo přijde příště? A vždycky rok co 
rok se našlo alespoň deset lidí, kteří opravdu dobře 
zpívali. Tak dobře, že by se mohli v klidu prosadit v tom 
businessu, kdyby měli trošku štěstí. Jedna věc, která mě 
překvapila absolutně, to bylo v případě těch Česko-
Slovenských SuperStar, když už to bylo takzvaně 
federální, teď aby se bratia Slováci neurazili, ale ano, ti 
Češi byli úspěšnější. Ne, nemůžu si pomoct, statistiky 
vypovídají jasně. Já jsem vždy myslel, že je to naopak, 
protože Slováci jsou neobyčejně muzikální, 
temperamentní. Ale asi to bude dané tím počtem těch 
lidí, že se zkrátka z deseti miliónů těch talentů urodí více 
než z pěti. 

Platí stále, co Čech to muzikant? 
To kéž by byla pravda, kéž by. Nevím, ale je to pořád 
možné. 

Ráda bych se Vás zeptala, co Vás vlastně vedlo 
k tomu, že jste se po gymnáziu rozhodl studovat 
angličtinu, to chápu, ale čínštinu? V té době to byla 
velmi neobvyklá volba... 
Byla a pro mě to byl veliký zvrat. Já jsem odešel od 
exaktních věd, kam mě směrovali rodiče, a vrhnul jsem 
se na studia jazyků, protože jsem byl úplně okouzlený 
tím okolním světem. Když jsem v šedesátých letech 
vycestoval, tehdy to bylo možné na pár let, tak mě to tak 
okouzlilo, že jsem si říkal, tuhle kulturu já chci prostě 
poznat a do toho já jdu. Samozřejmě angličtina byla na 
prvním místě, protože to byl jazyk, kterým zpívali Beatles 
a The Rolling Stones a Bob Dylan a já jsem chtěl těm 
písničkám rozumět a chtěl jsem psát stejné písničky, 
a tak ta volba byla jasná. Pak jsem přemýšlel o druhém 
jazyku, protože to se studovaly tehdy dva. Tak jsem si 
říkal, no já nevím jako, němčina - trošku nuda, 
francouzština - k čemu to je, španělština - nevím, no 
a tak protože jsem byl vždycky trošku výstřední, tak jsem 
zkrátka vsadil na tu čínštinu. A samozřejmě, jak to říkal 
Jára Cimrman „král slepých uliček“, to byla prostě typická 
slepá ulička, protože to se dnes málo ví, Čína byl tehdy 
velký nepřítel. Komunisti neměli rádi Američany logicky, 
ale neměli rádi ani Číňany, protože oni ten komunismus 
dělali po svém. Nakonec to dopadlo tak, že jsem v Číně 
nikdy nebyl, tu čínštinu jsem už dávno zapomněl, ale 
vzpomínka je to hezká. 

Vím, že jste nazpíval písničku v čínštině... 
Ano Modrou, na albu Čínská otázka. Měli jsme dokonce 
ambice jet do Číny na turné, ale jakkoliv nápad to byl 
dobrý, tak doba nám nepřála a v umění to chce ten 
správný timing. 

Kromě jiného vím, že jste výborný překladatel a 
tlumočník. Jaké zajímavé okamžiky Vám přinesla 
tato práce? 
No tak tehdy v těch dobách, kdy jsem dělal tlumočníka, 
tak moc zajímavých lidí sem nejezdilo, ale já jsem se 
nakonec zaměřil na tlumočení filmu. Protože tehdy se 
objevily videokazety, videorekordéry, to je konec 
osmdesátých let, takové ty krabice. Vy už to 
nepamatujete, ale tam se strkaly takové kazety a tam 
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byly filmy, které byly podloudně dovážené. Musím 
podotknout, že většinu jich dovezl Karel Gott, protože 
ten jezdil do Německa. A vznikla celá taková kultura 
toho dabování těchto videokazet a to si lidé mezi sebou 
půjčovali a bylo to hrozně bezvadné, protože to bylo 
všechno zadarmo. Sice kvalita hrozná, ale lidé měli 
najednou možnost vidět všechny ty úžasné filmy jako 
Rocky a Rambo a Terminátor, Vetřelec… 

A Barbar Conan... 
Ano vidíte, to byl jeden z prvních, velmi oblíbený.  
No a mimochodem mám takovou aktualitku. Teď se 
pracuje na celovečerním dokumentárním filmu, který se 
jmenuje Králové videa, a to bude celé o tomto. Všichni ti 
lidé, kteří to vyráběli, kteří to sledovali, distribuovali a tak 
dále, na to se docela těším. 

Jak vznikla myšlenka založit Žlutého psa? 
Tak já jsem se s tou muzikou zabýval už za studií, kdy 
jsem se potkal s Ivanem Hlasem, to byly začátky, kdy 
jsem se učil od něj psát písničky. A jednou jsme takto 
u něj seděli doma a přemýšleli jsme nad nějakou novou 
písničkou a pořád nás nenapadal ten text a já jsem říkal, 
hele ono se říká, že je dobré jít k oknu, to okno otevřít a 
podívat se ven a podle toho, co tam uvidíš, podle toho se 
napíše písnička. A Ivan to skutečně udělal a otevřel to 
okno, bylo to v Břevnově ve Šlikově ulici a říká, hele 
žlutej pes, támhle běží. Vrátil se od toho okna ke stolu, 
vážně nelžu a napsali jsme písničku Žlutý pes, co nemá 
kam by vlez a další rýmy. A když jsme potom založili tuto 
kapelu a hledali jsme jméno, no tak jsme ji pojmenovali 
podle této písničky. Čili vlastně podle toho žlutého psa 
v Břevnově tehdy. Tak to bylo. 

Co Vám koncertování s touto kapelou nejvíce vzalo 
a dalo? 
Jejejej, to by bylo na dlouhé vyprávění. Já bych se zaměřil 
na to, co mi to dalo. Nějaké složenky se z toho také 
zaplatily, to je pravda, ale jsou magické chvíle. Já jsem 
třeba nedávno v rámci těchto oslav (30. výročí sametové 
revoluce – pozn. red.) vystupoval v Mongolsku. Tamější 
velvyslanec Jirka Brodský to měl dobře vymyšleno. Po 
internetu jsme poslali nějaké mongolské kapele, která se 
mimochodem jmenuje Žluté pivo, tomu nebudete věřit, 
aby se to naučili. A oni se to skutečně naučili a já jsem 
přiletěl do Mongolska a přišli jsme na ten večírek a oni to 
odklepli a odehráli pět písniček Žlutého psa úplně bez 
chyby. A teď se to zopakovalo tady v Norsku. Já jsem 

sem přijel, že budu hrát sám a najednou tady vidím dva 
kluky, evidentně muzikanty, přidali se a ani se to 
nemuseli učit! To jsou chvíle, kdy je hudba čistě magická. 

Kde berete inspiraci pro psaní textů? 
To se nedá v apatyce nakoupit. Já to vždy přirovnávám 
k tomu, že za starých časů byla taková rádia, kde se 
kroutilo knoflíkem a ladily se ty stanice, pořád to šumí 
a pak se to najednou chytne a začne to hrát. Jsou prostě 
chvíle, kdy se vyladíte a najednou k vám ten vesmír 
mluví. Najednou si to stačí zapsat. Ale bohužel to nejde 
úplně objednat. Jako že bych si teď řekl, v jedenáct večer 
sednu a napíšu písničku, to nejde. Chce to prostě 
pohodu, chce to vyrovnanost, a aby ty všechny složky 
toho života byly tak nějak v rovnováze. Polibek múzy. 

Které z vašich knih si ceníte nejvíce? 
Já jsem posledních deset let zasvětil psaní pamětí, vyšlo 
to nakonec na tři díly, příběh končí v roce 2016. Ta první, 
Fejsbuk, je určitě taková základní v tom, že tam je ten 
základní příběh a jsem celkem rád, že jsem to napsal, 
protože mi to připomíná slogan jednoho turné Hanky 
Zagorové, který zněl „dřív než to zapomenu“. Je to dobré 
takové věci zaznamenat, protože doba pádí kupředu a 
lidi se v těch vzpomínkách začínají poměrně různit a 
každý má nějakou jinou verzi. Tak já myslím, že je dobré, 
aby pamětníci, kteří si to dosud pamatují, tyhle věci 
zapsali pro budoucí generace, protože to je něco o tom, 
jak to bylo doopravdy. 

Nedá mi to se nezeptat na to, že písnička Sametová 
vznikla už před revolucí. Co má tedy vlastně 
vyjádřit? 
Já vám to řeknu. Kamarád donesl nějakou muziku a já že 
to otextuju. A tak jsem si říkal, to bude ten příběh toho 
satanáše, toho ďábla, který představuje ta hudba. Ta 
rokenrolová, americká, dekadentní, zvrhlá hudba, kterou 
tak milujeme a která se nám tak strašně líbí. Věřili jsme 
tehdy tomu, že tato muzika ten komunismus porazí. Že 
je prostě silnější. Ta písnička vznikla, ale nijak zvlášť se 
neuchytila, ale hned po revoluci jsem se k ní vrátil, 
protože to najednou mělo pointu. A totiž, že tahle země 
byla vždycky tak nějak „sametová“, že tady u nás se věci 
neřeší natvrdo. Takže ten samet mi přišel takový typický 
pro tu naši zemi. Prostě jsem vzal ty první dvě sloky, 
„vzpomínám, když tehdá před lety začaly lítat rakety…“, 
to jsou padesátá léta. „Přišel čas a jako náhoda, byla tu 
bigbeatová pohoda…“, to jsou šedesátá léta. Sedmdesátá 
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jsem přeskočil, protože by to bylo moc dlouhé do rádia, 
osmdesátá taky a šel jsem rovnou do devadesátých. 
„A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov, 
kopyta měl jako z Arizóny“, to byl nakonec ten ďábel, 
měl ta kopyta a prostě bylo to takové sametové. Takhle 
krkolomně to vzniklo, a lidi to vzali, jako že je to 
vzpomínka na tu revoluci. Je a není, ale funguje to. 

Tudíž jste píseň pojmenoval Sametová ještě před 
tím, než sametová revoluce vůbec vznikla... 
Dalo by se říct. 

Kde vznikla myšlenka koncertování v Norsku? 
No, jak jsem říkal už na začátku večera tady, může za to 

pan velvyslanec, protože nevím, jak to napadlo jeho, ale 
každopádně mě oslovil. Sehnal si na mě nějaký kontakt 
a říkal, jestli by mě zajímalo přijet do Norska na oslavy 
třicátého výročí sametové revoluce a že bychom tady 
udělali nějaký večírek pro krajany a známé. Tak jsem si 
říkal, je to tedy zvláštní, ale od začátku se mi to líbilo, tak 
jsem to s velikou radostí přijal. No a teď když to máme 
za sebou, tak jsem docela spokojený, že jsem to udělal.
   

Byl to krásný večer... 
Děkuji. 

Ondřeje Hejmy se ptala Leny Slaninová 

 

 

Karel Čapek a jeho vztah k Severu 
 

Miluše Juříčková a velvyslanec Jaroslav Knot při přednášce. 

Foto: Velvyslanectví ČR v Oslo 

Tradiční lednová přednáška doc. PhDr. Miluše 
Juříčkové, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně se 
letos věnovala připomínce 130. výročí narození dr. 
Karla Čapka a jeho vztahu ke Skandinávii. 

Před hojným publikem, především z řad mladší 
generace, připomněla doc. Juříčková lásku Karla Čapka 
k Severu, která se zračí v cestopisu Cesta na sever 

(1936). Barvitě také popsala řadu literárních přátelství, 
která si jeden z největších českých spisovatelů v Norsku, 
Dánsku a Švédsku vybudoval. Rovněž byla představena 
záslužná práce nestorky bohemistiky v Norsku prof. 
Milady Blekastadové, která zdejšímu publiku 
zprostředkovala prostřednictvím svých překladů do 
nynorsk (novonorština) řadu jeho děl, především 
pohádkových. Na závěr literárního večera zazněl 
emotivní úryvek z Čapkova poselství Modlitba za pravdu 
z roku 1938. 

Ve druhé části večera představili studenti norštiny z Brna 
svůj projekt s názvem „Aktivní občanství v historii 
a současnosti. Role osobnosti a spirituality v psaných 
a mluvených textech“. Studentský projekt se primárně 
zabývá československými židovskými uprchlíky do 
Norska těsně před druhou světovou válkou a dále 
osobnostmi, které se jim před válkou i během ní snažily 
pomáhat. Mezi zkoumanými osobnostmi v projektu byla 
vzpomenuta jména Lea Eitingera, Edgara Brichty či Odda 
Nansena.  

Velvyslanectví ČR, Oslo 
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Aktivní občanství – aneb po stopách 
Čechů a Norů spojených s 
Nansenhjelpen 

Celá naše skupina na vrcholu skokanského můstku 

Holmenkollen, v doprovodu Lenky Sommerseth. 

Autor fotografie: neznámý ochotný turista  

Jsme skupina osmi studentů oboru Norský jazyk a 
literatura na Masarykově univerzitě v Brně. V tomto 
akademickém roce se věnujeme práci na mobilitním 
projektu Active Citizenship in the History and the 
Present, se zaměřením na historická témata - 
především československé Židy, kteří uprchli před 
válkou do Norska, a dále norské dobrovolníky 
spojené s humanitární organizací Nansenhjelpen, 
která uprchlíkům pomáhala. Finanční podporu na 
dva týdny (15. – 30. leden 2020) strávené v rámci 
projektu výzkumem v Oslo jsme získali z Norských 
fondů a fondů EHP.  

Když jsme 15. ledna 2020 přistávali v Oslo, čekali jsme 
(vzhledem k předpovědi asi lehce naivně) pravou 
severskou zimu a závěje sněhu. Místo toho nás přivítaly 
jen občasné sněhové ostrůvky na zelené trávě, které 
navíc, jak jsme se přibližovali autobusem k centru města, 
zmizely docela. Ale nenechali jsme si tím zkazit náladu, 
vždyť nás během našeho studijního pobytu v hlavním 
městě měl čekat tak zajímavý program… A opravdu, tady 
už nic naše očekávání nezklamalo, právě naopak – 
vlídné přijetí a pohostinnost, upřímný zájem o naši práci, 
podnětná setkání s lidmi, kteří s námi hovořili 
s respektem jako se sobě rovnými – nic nemohlo více 

vyvrátit jakékoliv zbytky předsudků o tom, jak jsou 
seveřané chladní a nepřístupní lidé.  

Celá naše cesta však vlastně začala už na jaře minulého 
roku, když jsme se paní docentce Miluši Juříčkové hlásili 
jako zájemci o účast. To před námi ještě téma projektu 
stálo tak trochu v mlžných obrysech, ale zájem o historii 
a touha zjistit něco nového nás dostatečně motivovaly 
se přihlásit. Říká se, že minulost je klíčem k přítomnosti 
– takže zmapovat v českém (a slovenském) prostředí 
takřka neznámou spojnici československo-norské 
historie, kterou organizace Nansenhjelpen představuje, 
jsme vnímali a vnímáme i jako přínos pro současnost. 
A tak trochu výzvu - co takhle zkusit širší veřejnosti dát 
ještě jiné asociace s Norskem, než jsou fjordy, ryby, ropa 
a Barnevernet?  

Na podzim roku 2019 už se vše začalo „naostro“ 
rozjíždět. Každý z nás si vybral konkrétní osobnost, která 
ho zaujala a přál si ji podrobněji zpracovat. Spolu s tím 
začala i poněkud vyčerpávající práce se 
shromažďováním zdrojů – což byl obzvlášť u norských 
osobností poněkud oříšek. Naštěstí nás právě v tomto 
bodě zachránil náš výjezd do Osla, kde se nám podařilo 
získat spoustu materiálů. Kromě toho jsme se v průběhu 
podzimu pravidelně setkávali a dolaďovali detaily 
projektové práce, vytvářeli webové stránky k projektu, 
připravili prezentaci pro celou katedru během Týdne 
humanitních věd a v neposlední řadě přivítali i návštěvu 
z univerzity v Agderu. Dva profesoři a tři studenti 
historie měli připravené prezentace, týkající se různých 
aspektů válečného Norska, což nám bylo velmi 
nápomocné jako kontext k naší vlastní práci.  

Vánoční přestávka uběhla jako voda, po ní přišel leden 
a s ním i náš tolik očekávaný pobyt v norské metropoli. 
Naší partnerskou institucí a hlavním hostitelem bylo 
Židovské muzeum v Oslo (Jødisk Museum i Oslo) – 
místní zaměstnanci k nám byli nesmírně vstřícní a 
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poskytli nám přístup do celé expozice i knihovny a 
archivu, díky čemuž jsme získali velmi cenné zdrojové 
materiály. S muzeem jsme spolupracovali po celou dobu 
pobytu, hlavně s manažerem muzejních sbírek Dagem 
Kopperudem jsme mohli konzultovat různé aspekty naší 
práce. Při výzkumu nám byla nápomocná také Národní 
knihovna (Nasjonalbiblioteket), jejíž internetová 
databáze nám poskytla přístup k řadě knih, ale i 
k novinovým článkům, fotografiím nebo záznamům 
rozhlasového vysílání. Naše porozumění psané i 
mluvené norštině se tak zákonitě pozvedlo - a to nejen 
díky tomu, že jsme mohli studovat odborné norské 
materiály. Díky kontaktům paní docentky jsme totiž ve 
zbývajícím čase navštívili i různé místní instituce, jako 
např. nakladatelství Aschehoug nebo literární agenturu 
Norla. To bylo užitečné nejen pro ty z nás, co pomýšlí na 
nelehkou kariérní dráhu překladatelů – měli jsme totiž 
skoro až dětskou radost z možnosti popovídat si norsky 
s opravdovými Nory (v životní velikosti!), užitečné 
informace o norském knižním trhu a podpoře pro 
překladatele tak už byly jen třešničkou na dortu. Také 
nás moc potěšilo pozvání do rezidence českého 
velvyslance v Oslo, pana Jaroslava Knota, kde jsme měli 
možnost náš projekt představit pracovníkům ambasády 
i přítomným krajanům.  

A co konkrétně každému z nás vlastně studijní pobyt 
přinesl? Broňa, jejíž osobností je slovenský židovský 
uprchlík Edgar Brichta, to dobře shrnuje za nás všechny: 
možnost rozšířit si obzory, a to nejen na rovině studijní, 
ale i lidské - blíže se seznámit s prostředím, které bylo 
domovem nebo útočištěm pro ty, o kterých se snažíme 
dozvědět více. Ještě další dimenzi to dostalo např. pro 
Jitku, která se věnuje osobnosti básníka Hanse Børliho. 
Vypravila se totiž do Skotterudu navštívit místa, kde 
Børli žil a tvořil; průvodcem jí byl pan Sverre Eier, osobní 
básníkův přítel. Podobně silný zážitek si odnesla i Petra, 
když navštívila Nic Waals Institutt v Oslo – dětskou 
psychiatrickou nemocnici založenou Nic Waal, která 
pomohla skupině československých židovských dětí 
uprchnout do Švédska. Vedoucí kliniky Petru provedla, 
ukázala jí spisy i osobní předměty patřící Nic Waal a 
seznámila ji s jejím odkazem.  

Zuzanu zase potěšilo setkání se spisovatelkou Anne 
Elingsen, která nám představila svou podrobnou 

biografii Odda Nansena, samotného zakladatele  
Nansenhjelpen. Vzhledem k tomu, že se Zuzana ve své 
práci právě jemu věnuje, ráda tu příležitost využila 
k získání dalších užitečných informací. A já sama jsem 
měla tu čest potkat se s panem Berntem Lundem, který 
je synem Sigrid Helliesen Lund – významné pracovnice 
Nansenhjelpen, na níž se zaměřuji. I přes velmi pokročilý 
věk projevil zájem se se mnou setkat a vzít mě skrze 
osobní vzpomínky a vyprávění zpátky do minulosti.  

I pro ostatní z nás však pobyt v Oslo přinesl zajímavé 
zážitky. Naše druhá Zuzana se věnuje židovskému 
architektu a uprchlíkovi do Norska Ottu Eislerovi, jehož 
slavné brněnské stavby (např. synagogu na Skořepce) už 
dobře znala. Oslo tak vnímala hlavně z pozice člověka, 
který byl v Norsku vůbec poprvé – konkrétně 
vzpomněla třeba osvětlení. Celé město se jí zdálo jako by 
protkané teplým světlem, které působí nesmírně 
přívětivým dojmem. Pro Lukáše, který zpracovává osud 
dalšího uprchlíka, psychiatra Leo Eitingera, to byla také 
premiérová návštěva. Vyzdvihl hlavně neobyčejnou 
ochotu a laskavost všech, se kterými jsme se setkali nebo 
přímo spolupracovali. Kromě toho ocenil, jak snadno jde 
v Norsku prakticky vše vyřídit online – to byl ostatně 
příjemný šok pro nás pro všechny. Např. rozsáhlá 
digitalizace knihovního fondu Nasjonalbiblioteket nám 
nesmírně usnadnila hledání relevantních zdrojů i přístup 
k nim. 

Výsledky a průběh našeho projektu představíme širší 
veřejnosti na fotovýstavě v Moravské zemské knihovně 
v Brně, jejíž otevření proběhne v úterý 5. 5. 2020. 
V aktuální chvíli také jednáme s Českým velvyslanectvím 
v Oslo o zapůjčení výstavy do Norska. Fotovýstava se 
bude zaměřovat především na představení naší cesty 
projektem a průběhu našeho zajímavého bádání. Čistě 
akademickým projektovým výstupem pak bude napsání 
seminárních prací, které pojmeme jako portréty 
vybraných osobností a pokusíme se v nich obsáhnout co 
nejvíce ze zjištěných informací.  

Za celou skupinu studentů nordistiky, 

Anna Šilhanová .
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Škampa Kvartet v plně obsazeném sále Gamle Logen. Foto: Anna Dreiseitlová 

Škampa Kvartet a Sametová 
revoluce v Oslo 

Dne 26. listopadu 2019 hostoval v Oslo Quartet 
Seires přední český smyčcový kvartet Škampa. 
Kvartet působící již 25 let v Evropě a v zámoří.  

Nebyla to zcela náhoda, proč byl Škampa pozván 
koncertovat právě v listopadu 2019. Připomínali jsme si 
30 let od uplynutí Sametové revoluce v České a 
Slovenské republice, ale nebyli jsme sami, kdo si na toto 
výročí vzpomněl. Norsko, jako jedna z prvních zemí, 
odsoudila vstup sovětských vojsk na naše území a 
protestovala proti porušení demokracie v bývalém 
Československu. Tento večer v Oslu měl zcela český 
program. Hostem večera byl také bývalý předseda 
spolku na podporu Charty 77 Frode Bakken. 

Koncert se uskutečnil v nádherném sále Gamle Logen. 
Večer zahájila krátká přednáška norského žurnalisty a 
historika Halvora Tjønn a to na téma Sametová revoluce. 
Právě on mezi 1980 – 1990 monitoroval do Norska 
politický a sociální zlom komunismu v centrální a 
východní Evropě. V listopadu 1989 se nacházel v Praze a 

přinášel zprávy den po dni o vývoji Sametové revoluce. 
24. listopadu stál společně s půlmiliónovým davem na 
Václavském náměstí a byl svědkem, kdy Alexander 
Dubček vstoupil zpět po 20 letech zapomnění před 
veřejnost. Krásné a emotivní fotky mne naplnily hrdostí 
a já jsem v sále cítila, jak upřímně s námi tyto chvilky 
norští posluchači prožívají. Bylo to vzrušující a krásné. 

Pak už zazněly první tóny. Smyčcový kvartet 12 i F-dur, 
Op. 96 od Antonína Dvořáka a to v podání mladého 
norského komorní hudební kvarteta Alohomora. Dvořák 
napsal 12 a op. 96 a Symfonii nr.9 "Z Nového světa" 
v Americe. Dále pak v koncertu pokračoval Škampa 
kvartet. Ten zahrnul do repertoáru Bohuslava Martinů 
(Concerto de Camera). Po krátké přestávce následoval 
Leoš Janáček a jeho Kreutzer sonáta a večer byl uzavřen 
Antonínem Dvořákem a to 9 d-mol, op 34. 
Tento večer byl více než důstojným uzavřením 
vzpomínek na Sametovou revoluci. 

Renáta Hrzánová 
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S

Před bouří 
Povídka – Marcela Kvello 

1 

 
            eděla pod vysokým, rozložitým stromem, pokoušejíc se uniknout všespalujícímu polednímu slunci. Vzduch byl 
už několik dní těžký a nehybný, město se dusilo.  

K jednomu ze stolků zapadlé zahradní restaurace přišel nový pár. Nebyli nijak staří, alespoň ne tak staří, jak se ona 
sama poslední dobou často cítila, ale zároveň jim chyběla ta očividná lehkost mladického bytí. I tak to ale vypadalo, 
že jsou spolu rádi, aniž by měli potřebu se navzájem dotýkat; což by ji buď znechutilo, anebo pobavilo, závisejíc na 
její okamžité náladě a výši hladiny levného piva v oprýskané sklenici stojící na jejím stole. Víno už nepila.  

Přicházela sem každý den. Nějak se z toho stal její pravidelný rituál, teď když všechny ostatní činnosti, na něž byla 
po léta zvyklá, najednou zmizely. Po určitý čas se snažila udržet svůj život v zajetých kolejích, bez sebemenších změn, 
než jí došla groteskní nesmyslnost takového počínání. Tyhle koleje už nikam nevedly. 

Začala trochu psát. Pak se přihlásila na letní kurz místní univerzity, o němž snila o té doby, kdy před půl stoletím 
dokončila studia, a na nějž pak nikdy neměla čas, protože najednou se jí přihodil život a neuvěřitelně rychle utíkal.  

Chodila teď na tohle místo každý den s tlustou učebnicí, poznámkami a zeleným deníkem, ale většinou se na ně 
ani nepodívala, protože jí více času zabralo pozorování obrovského stromu, pod nímž sedávala. Nebyla si jistá, o jaký 
druh se jedná, příroda ostatně nikdy nebyla jejím koníčkem, ale ten strom ji nějakým zvláštním způsobem fascinoval. 
Možná proto, že jí v mnoha ohledech připomínal ji samou. Na některých místech jeho mohutného těla se začala 
odlupovat kůra, stejně jako její vlastní kůže už nikdy nenašla cestu zpět ke své původní záři. Uvnitř pak, v útrobách a 
hlubokých kořenech, oba nesly svou minulost, a do určité míry možná i moudrost.  

Pár mezitím dopil své víno, žena se pomalu zvedla a odcházela dovnitř, nejspíš na toaletu. Na zadní straně stehen 
měla obtisklou strukturu zahradní židle, na níž seděla. Samozřejmě, na židli nebyly žádné polštáře, tohle nebylo nóbl 
místo pro zhýčkané turisty z centra města. Žena si rychlým kontrolním pohybem sáhla na nohy, dobře si vědoma 
svého nově nabytého handicapu a znepokojeně zrychlila krok směrem ke dveřím restaurace.  

Napila se piva. Zvláštní, pomyslela si s pohledem na zavírající se dveře. Necítíme se tak někdy všichni? Sedíme 
příliš dlouho a příliš pohodlně, takže když jsme najednou nuceni se zvednout, trvá nám dlouho, než se zbavíme 
otisků míst a lidí, kteří nám dělali společnost.  

Její otisk už byl ale skoro pryč. ON byl pryč.  

Protože v těch lehkých, ale neustávajících vlnkách každodenního života se někdy hodně těžko plave. Cákají nám 
do očí a my se na ně soustředíme tak úporně, že si v dálce, až na horizontu, nevšimneme hromadících se mraků. A 
když pak bouře udeří svou ohlušující silou, cítíme se nepřipravení, podvedení, lapáme po dechu, topíme se.  

Dokud se naše nohy nedotknou dna. 

Byla ráda, že její nohy – ty nohy, z nichž si její dávno zapomenutí kamarádi dělali legraci a jež ona sama celý život 
nenáviděla pro jejich naprosto neelegantní tvar – byly natolik silné, že jí pomohly odrazit se zpět na hladinu. Do 
života.  

Dopila pivo, pousmála se a otevřela učebnici.  
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Konečně trochu chladnější vzduch. 

Vlhký zápach malé, tmavé místnosti jí rozhodně nebyl příjemný, přesto se ho zhluboka nadechla, studujíc přitom 
odraz svého obličeje ve špinavém zrcadle. Po týdnu stráveném na přímém slunci přeměnil Gabrielin obličej svou 
obvyklou bledost na něco, čemu lze říkat zdravé opálení. Slunce se ale bohužel také postaralo o to, že se vráska mezi 
jejíma očima viditelně prohloubila a stala se nepřehlédnutelnou. Zkusila se poněkud trapným pokusem zvesela 
usmát, ale vráska tam pořád byla. Povzdychla si. 

Vždycky doufala, že bude stárnout důstojně, asi jako ta žena, již minula cestou na toaletu. Aby byla naprosto 
upřímná, sledovala ji celou dobu, kdy si s manželem u sklenky vína dopřávala krátkou přestávku od pobíhání po 
městě během posledního dne jejich dlouho očekávané letní dovolené, která nejspíš stejně přišla příliš pozdě. Žena, 
oblečená tím nedbale elegantním stylem, jenž Gabriela celý život zoufale zkoušela napodobit, vypadala důstojně, 
spokojená sama se sebou a natolik sebevědomá, že tu naprosto sama seděla u sklenice piva. Její oči vyzařovaly 
jakousi trpělivost a moudrost, jichž by Gabriela také jednou ráda dosáhla. Kdyby se jen dokázala uvolnit a prostě být. 
Tady. Teď. Přítomná. Místo toho byly její myšlenky neustále zaměstnány vzpomínkami, sahajícími hluboko do 
minulosti, nebo starostmi o budoucnost, o níž beztak neměla sebemenší tušení. Ve světě žádajícím soustředění byla 
její mysl vždy nepolapitelným tulákem a pro jejího muže nevysvětlitelnou záhadou. 

Sáhla si na stehna, aby zjistila, zda tam ještě pořád má ten protivný otisk nepohodlné židle, na níž seděla. Byl tam. 
V kombinaci se zmačkanými a zpocenými šortkami, s jejichž délkou rozhodně nebyla spokojená, byla vlastně ráda, že 
se nevidí zezadu. Tomáš ji ale viděl. A i když bylo pošetilé myslet si, že to může nějak změnit jejich 15 let trvající 
manželství, Gabriela si najednou byla jistá, že zrovna tohle bude tou poslední kapkou. Ne ty nekonečné hodiny v 
jeho kanceláři. Ne jejich syn, vždy hluboce zklamaný, když Tomáš na poslední chvíli zavolal, aby mu alespoň po 
telefonu popřál dobrou noc. Ani ty občasné aférky s neznámými muži, odehrávající se v jejích snech za jinak 
bezesných nocí a zanechávající ji po probuzení zmatenou a nepřítomnou. Tohle všechno spolu zvládli. Ale pohled na 
její nohy ve zmačkaných šortkách ho dnes přinutí odejít.  

Gabriela se naposledy zhluboka nadechla, sáhla na kliku a otevřela dveře vstříc svému novému životu.  

3 

Jakmile se Gabriela zvedla a odešla na toaletu, Tomáš nahmatal telefon v zadní kapse svých modrých šortek. Vše 
je domluveno. Loď už na ně čeká. Poslední večer své dovolené spolu odplují do západu slunce a nikdy se nevrátí.  

Protože se zamiloval. Protože se zoufale snažil udělat svou ženu šťastnou. Protože to nezvládl.  

4 

Gabriela se vrátila zpět ke stolu. 

„Půjdeme?“ zeptala se. 

„Jo. Když půjdeme teď, tak si v přístavu stihneme dát ještě jednu skleničku.“  

Tomáš vypadal po dlouhé době naprosto klidně.  

„Všechno to parádně klapne.“ dodal a usmál se na ni. 

Zaplatili, a když procházeli kolem místa, kde předtím seděla ta starší žena, Gabriela si všimla, že na stole leží 
zelený sešit. Musela ho tady zapomenout, pomyslela si. Dotkla se obálky a opatrně sešit otevřela.  

Gabriela S. 
Začala jsem trochu psát, teď když je Tomáš po smrti. 
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 Ilustrační foto: Wikipedia 

Dvojí občanství 
 

Jak jsme se mohli dočíst v novinách, od začátku 
letošního roku mohou norští občané mít dvojí 
občanství. Umožnila to novela norského zákona 
o  státním občanství, která vešla v platnost 1.1.2020. 
Velvyslanectví České republiky v Oslo přineslo na 
svých webových stránkách obsáhlou informaci 
o  této novelizaci s odkazem na dnešní znění 
norského zákona o státním občanství 
(Statsborgenloven). 

 
Lze předpokládat, že čeští státní příslušníci, kteří žijí delší 
dobu v Norsku, nejsou v současné době mezi těmi, kteří 
velice netrpělivě čekali na novelizaci norského zákona. 
Ale někteří z nás by jistě uvítali možnost volit ve volbách 
do Storting. Namátkou lze zmínit i některé další výhody, 
jisté i méně jisté, které by norské občanství přineslo 
Čechům žijícím v Norsku: bohatší pracovní možnosti 
(práce u norské policie, v ozbrojených silách a 
v  některých částech norské státní správy), konzulární 
pomoc v zahraničí. A přirozeně, jenom norští občané se 
mohou dostat mezi sportovní elitu Norska.  

Nevyplývají však také nevýhody a povinnosti z nabytí 
norského občanství? V České republice základní 
vojenská povinnost není, zatímco v Norsku ne všichni, 
ale někteří, muži i ženy, jsou na vojnu povoláni. Může se 

stát, že by Čech s českým a norským občanstvím musel 
jít v Norsku na vojnu?  

Zamyslí-li se člověk nad dvojím občanstvím, vidí, že 
kromě základního, zcela osobního objasnění svého 
vztahu k oběma zemím, je užitečné mít více informací. 
S  některými otázkami jsme se obrátili na paní konzulku 
JUDr Zuzanu Otčenáškovou v Oslo. 

Má-li dvojí státní občansví jeden z rodičů, Čechů, 
přechází potom dvojí občanství automaticky na 
jejich dítě při narození? 

ANO. V právních systémech evropských zemí, tedy 
Česka i Norska, se uplatňuje v oblasti občanství zásada 
Ius sanguinis (právo krve), podle které dítě nabývá státní 
občanství po svých rodičích, resp. alespoň po jednom 
z  nich. 

Český zákon č. 186/2013 Sb., Zákon o státním občanství 
České republiky, formuluje nabytí státního občanství 
dítěte českého státního občana jako „nabytí státního 
občanství narozením“. Takové nabytí občanství tzv. ze 
zákona se ale vztahuje pouze na dítě narozené 
v  manželství, neboť v takovém případě je lhostejné, zda 
je českým občanem matka či otec. Narodí-li se však dítě 
rodičům, kteří sezdaní nejsou, a je-li českým občanem 
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pouze otec, nabývá dítě české občanství až splněním 
další podmínky a tou je určení otcovství. V případě 
Norska postačuje doklad o společné rodičovské 
zodpovědnosti opatřený apostilou a překladem.  

Jednotlivé právní řády mívají rozdílně upraveny postupy 
pro zaregistrování dítěte jako státního občana, zejména 
pokud se narodí mimo území státu.  

Nabude-li český státní příslušník norskou státní 
příslušnost, má české úřady o tom informovat?  

NE. Nic takového český zákon nevyžaduje, neboť tato 
skutečnost již nemá vliv na české státní občanství 
nositele.  

Děti, které při narození nabyly dvojí občanství, české 
a norské po otci /matce, se při dosažení plnoletosti 
musely donedávna rozhodnout, které občanství si 
ponechají. Jestliže si budou tito bývalí čeští občané 
s  norskou státní příslušností přát mít i české 
občanství, bude jim to umožněno? 

Česká zákonná úprava podobné rozhodnutí spojené 
s  plnoletostí nikdy nevyžadovala. Jednalo se o úpravu 
obsaženou v norském zákoně. Lze předpokládat, že 
novela norského zákona již nutnost takového 
rozhodnutí nezakotvuje.  

České právní úpravy povolily dvojí státní občanství 
pro České občany před šesti lety. Praxe tedy není 
dlouhá. Každá země má přirozeně svá specifika. 
V  úvaze o dvojím občanství nevyvolává Česká 
republika, členská země EU, a Norsko se svým 
členstvím v EHS, představu o velkých problémech. 
V  soukromém právu těchto dvou států mohou 
přitom existovat určité rozdíly (např. partnerství, 
nesezdané soužití, adopce, dědictví). Problematika 
je široká. Lze říct všeobecně něco o hlavních 
principech řešení rozdílů v předpisech, je-li to nutné 
pro občana s dvojím občanstvím? Mají rozhodující 
váhu předpisy státu, kde je rezidentem? 

Jistě, v soukromém právu různých zemí jsou vždy 
odchylky. Některé zákony však postup v případech 
s cizím prvkem již předjímají a upravují, další možný 
nesoulad se řeší jak použitím kolizních norem, tak 
smluvně. V případě České republiky je takovou kolizní 
normou zákon č. 91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním 
právu soukromém, a upravuje v poměrech 
s mezinárodním prvkem obecnými zásadami například 
právní postavení cizinců, kterým právním řádem se 
soukromoprávní poměry řídí, pravomoc a postup soudů, 
uznávání soudních rozhodnutí a další záležitosti. Dále 
existují vícestranné smluvní dokumenty (např. Haagská 
úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, 
uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské 
zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí z roku 1996, 
která byla Českou republikou podepsána v březnu 1999 
a Norskem přijata v létě 2016).  

Tolik tedy konstatování obecného charakteru. 
V  konkrétních otázkách se většinou způsob řešení řídí 
právem místa tzv. obvyklého pobytu a dalšími 
okolnostmi. Nelze zastírat, že existence mezinárodního 
prvku většinou aplikaci národního zákona komplikuje, 
minimálně tím, že až na smluvně zakotvené výjimky 
nelze použít veřejné listiny vydané jedním státem před 
úřady druhého státu bez příslušných vyšších ověření 
(mezi Norskem a ČR je to apostila) a oficiálních 
překladů.  

Dalo by se tedy poněkud zjednodušeně říci, že ve většině 
případů není z hlediska uplatnění právní úpravy 
v běžných životních situacích problematická ani tak 
skutečnost, zda má občan jedno, dvě či snad tři 
občanství, ale skutečnost, že k události dochází v jedné 
zemi a je potřeba ji ošetřit i podle práva druhé země. 

Jménem čtenářů děkuji paní konzulce JUDr. Zuzaně 
Otčenáškové za její vstřícnost a odpovědi. 

Bohunka Stříteská 

Právní a konzulární tématika je široká, konzulární oddělení dostává mnoho dotazů, na které odpovídá jednotlivě. 
Pokud máte zájem dozvědět se něco více na toto téma anebo znáte oblast této problematiky, kterou považujete za 
zajímavou i pro ostatní čtenáře, napište nám do redakce@cz-forum.no  
Odpovědi na dotazy s pomocí paní konzulky JUDr. Zuzany Otčenáškové zpracujeme do následujícího čísla. 
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Splněný sen Jiřího Kolbaby 
 

Vodopád Låtefossen, Oddadalen. Foto: J. Kolbaba 

 

Ledovec nořící se do jezera, písečná 
duna v zapadajícím slunci, hladké 
skály hlubokého kaňonu, kapradina 
v zátiší potemnělého lesa, gejzír 
těsně před vybouchnutím, polární 
záře tančící na nebi, islandský kůň 
ve cvalu, šero tropického pralesa, 
zářivě bílá pláž s palmami, modlící 
se muž u Zdi nářků, detail tváře 
africké ženy, antarktičtí tučňáci, 
další solitérní strom na poušti, 
ledovec, ... a nekonečný sled 
fotografií a slov. 

Ti, co byli na cestovatelské přednášce 
Jiřího Kolbaby, si jistě právě vybavili 
smršť fotek i slov energického Jury z 
Brna, jak se snaží do svého časového 
limitu dostat co nejvíce obrázků a 
informací. Promítání doprovází 
osobními příběhy a zkušenostmi, které 
jsou často velice emocionálně silné. Ať 
už geniem loci nebo osudem 
fotografovaného. Sem tam hodí 
fotografický tip, jak co nastavit, a už 
ukecává pilota letadla, aby ho vzal do 
kabiny. Jiří vsází na pozitivní energii a 
pořekadlo: „Líná huba, holé neštěstí.“ 
Občas se potýká s nepříjemnostmi 
politického či technického rázu 
(soudím tak z fotografie vybuchujícího 
auta na Islandu). Avšak radost ze 
života, svobody cestování a práce, 
která je pro Jiřího koníčkem, z něho 
přímo čiší. Promítání pod záštitou 
velvyslanectví se neslo v příjemné a 
přátelské atmosféře. Pro někoho bylo 
inspirací pro letní dovolenou, jinému 

naopak ušetří cestu na opačný konec 
světa, neboť to podstatné právě viděl. 

Eva Kolářová
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Vrcholová fotografie účastníků 5. ročníku ČFM. Foto: archiv autora 

6. československý firnový memoriál 
 

Rádi bychom Vás opět pozvali na sváteční 
pošlapáníčko k závěru zimní sezóny do nejhezčích 
partií norských hor. Na své si přijde každý, kdo má 
rád sníh a bude se s ním chtít před létem adekvátně 
rozloučit.  

V oblasti Hurrungane, Strynefjell a Trollstigen bývá 
v tomto období sněhu ještě dost. Po večerech budou 
probíhat přednášky a poté volná zábava u ohně, zážitků 
ze zimy máme určitě všichni dost. Po předchozích 
zkušenostech je ověřeno, že někteří jsou schopni 
rekapitulovat až do brzkých ranních hodin.  

Bližší informace ve FB skupině "Norski skialp" nebo na 
stránkách www.tulenipasy.cz 

Za realizační tým 6.ČFM, Martin Kulíšek 

Pozn. red.: Pozvánka byla redakci doručena před cestovními 

omezeními. Organizace bude aktuální situaci přizpůsobena. 

 
6. československý firnový memoriál  

Již tradiční setkání přátel jarního sněhu, tuleních pásů, 
pálenky a dobré nálady v nejhezčích skialpových 
lokalitách jižního Norska. 

21. 5. (čtvrtek) je v Norsku státní svátek, a pátek 22. 5.  
je tzv. 'inneklemt dag'. Sraz bude ve středu 20. 5. večer  
v basecampu. Jeho lokalita bude upřesněna podle 
aktuálních sněhových podmínek a předpovědi počasí.  

Ukončení bude v neděli v odpoledních hodinách. 
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Společné foto masek. Foto: Kateřina Šimečková 

Karneval 2020 
 

Tradiční akcí, kterou pořádá TNF, je karneval. Letos 
se konal první březnovou neděli. Některé děti se tak 
moc těšily, že už pár týdnů předem se během setkání 
při výuce češtiny domlouvaly, za co že půjdou.. A že 
masky se opravdu vyvedly! 

Karneval je příležitost vyřádit se nejen pro děti všeho 
věku, ale i pro setkání celých rodin. Plno rodičů 
nezůstalo pozadu, a tak jsme mohli skotačit třeba mezi 
mravenčí rodinou a postavami ze Star Wars. Početný 
tým tvořila samozřejmě zvířátka a pozadu nezůstala ani 
skupina nejrůznějších princezen. 

Zatančili jsme si do rytmu (i mimo rytmus) českých 
písniček, některé z nich si pamatujeme všichni ještě ze 
svého dětství. Děti si zahrály spoustu her a soutěží. Byly 

opravdu velmi pestré, takže se bavil úplně každý. Velký 
úspěch mělo třeba podlézání, někteří dokázali své tělo 
dostat do zajímavých úhlů. Děti dostaly za soutěže 
krásné odměny a všichni jsme se odměnili domácím 
občerstvením (děkujeme).  

Zkrátka karneval se povedl, užili jsme si pěkné 
odpoledne a s balónkovou výslužkou a v různém stavu 
pomalování se rozprchli domů.  

Děkujeme Báře za realizaci, Lence za přípravu, a všem, 
kdo se na letošním karnevalu podíleli. A příště vstup 
pouze v maskách :-). 

Kateřina Šimečková 
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA 

Středa 22. dubna 2020, 18-20 hodin 
Vzhledem ke stále se měnící situaci okolo koronavirové pandemie bude místo a způsob konání 
schůze upřesněno emailem registrovaným zájemcům. 
 
Program 
1.  Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze 
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2019 
3. Přehled spolkových financí v roce 2019 
4. Došlé návrhy 
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise 
6. Plán činnosti pro rok 2020 
7. Návrh rozpočtu pro rok 2020 
8. Případné 
 
Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi:  
Jindřich Kania: jindrich.kania@gmail.com, Edita Daulová: editadaul@gmail.com 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny, kteří chtějí na výroční schůzi přijít, aby se registrovali mailem na 
adrese prihlasky@cz-forum.no Registrované budeme včas informovat o místu a způsobu konání schůze. 
Děkujeme za pochopení. 
 
Za výbor spolku Vás srdečně zve 
Barbora Nentwichová 
předsedkyně 

Obnovení/nové členství, viz: cz-forum.no/clenstvi 
 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I TSJEKKISK-NORSK FORUM 
Onsdag den 22. april 2020, kl. 18-20 
Med hensyn til uforutsigbar utvikling av Covid-19 situasjonen skal vi informere om møtested per 
e-post sendt til alle registrerte deltagere. 
 
Dagsorden 
1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten 
2. Årsberetning for året 2019 
3. Regnskap for året 2019 
4. Innkomne forslag 
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen 
6. Aktivitetsplan for 2020 
7. Budsjett for 2020 
8. Eventuelt 
 
Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen:  
Jindřich Kania: jindrich.kania@gmail.com, Edita Daulová: editadaul@gmail.com 
VIKTIG MELDING: Vi ber alle som ønsker å komme til årsmøtet å melde seg via e-post prihlasky@cz-forum.no  De 
registrerte blir i tide informert om møtestedet. Takk for forståelse. 
 
Hjertelig velkommen. 
Barbora Nentwichova 
styreleder 

Forlenge/tegne ny medlemskap: cz-forum.no/nb/medlemskap-no 
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Tsjekkisk-Norsk Forum 
Årsberetning 2019 
 

Tsjekkisk-Norsk Forum 

Årsberetning 2019 

For behandling på TNF`s årsmøte den 22. april 2020: 

Tsjekkisk-norsk Forum er en forening for tsjekkere bosatt i Norge og andre som ønsker å holde kontakt 

med disse, f.eks. nordmenn som studerer tsjekkisk, ektefeller eller også de som bare ønsker å holde 

kontakt med det tsjekkiske miljøet i Norge eller vil støtte Tsjekkia. 

Foreningens postadresse: c/o Barbora Nentwichova, Olav Aukrusts vei 14, 0785 Oslo 

Styret har bestått av: 

Januar – april 2019: leder Barbora Nentwichova, nestleder Leny Slaninova, styremedlem Hana Netopil 

Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø, styremedlem Ladislav Jilek. 

April-desember 2019: leder Barbora Nentwichova, nestleder Leny Slaninova, styremedlem Hana Netopil 

Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø, styremedlem Ladislav Jilek, styremedlem Monika Utesena. 

Valgkomité 

Edita Daulova, Jindrich Kania. 

Medlemskap 

TNF hadde 126 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2019. Medlemskontingent for 2019 

var: kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 450,- for familier og kr. 200,- for pensjonister. 

Ansvarsområder 

Økonomi og regnskap: Barbora Nentwichova; nettside og sosialmedier: Hana Netopil Ciganikova og 

Monika Utesena; Medlemsblad: Barbora Nentwichova, Petr Dreiseitl; Kommunikasjon: Dagmar Melbø; 

Adresselisten: Miroslav Hletko; Språkkurs: Barbora Nentwichova; Kreative kurs: Hana Netopil Ciganikova; 

Kultur: Leny Slaninova. Bevertning på St. Nikolausfeiring: Ladislav Jilek 

Økonomi 

Tsjekkisk-Norsk Forum er finansiert fra medlemskontingenter og fra støtte vi får fra Det Tsjekkiske 

Utenriksdepartementet. For året 2019 fikk vi pengegave til 6 prosjekter: tsjekkisk undervisning for barn 

og voksne, kreative kurs for voksne, barnedag, St. Nikolasfeiring, trykk av medlemsbladet og 

oppgradering av websiden. 
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Styremøter 

Styremøter har blitt avholdt i henhold til behov og etter avtale i januar, juni, september og november. På 

årsmøtet 10. april ble årsberetningen for forrige år godkjent med tilføyelse. Styremedlemmer har også 

vært i kontakt med interesserte på uformelle møter i Kafé Asylet på Grønland i Oslo.  

Aktiviteter 

• I sytten år har vi organisert regelmessige møter hver andre onsdag i måneden, kl. 18 i Kafé Asylet 

i Oslo. Antall deltakerne varierer fra måned til måned. Vi skal fortsette med denne aktiviteten og 

prøve å forsikre at det er noen fra TNF til stede.  

• Gjennom hele året 2019 har TNF undervist tsjekkisk språk på alle nivåer til både barn og voksne. 

Vi har hatt:  

o  3 voksne deltakere i kurs for viderekomne 

o 11 skolebarn (våren 2019) som lærte tsjekkisk grammatikk, senere 19 barn (høsten 2019)  

o 10 barn i kurset Tsjekkisk gjennom lek 

o 8 små barn i Løvungene (barnehagenivå) våren 2019. Høsten 2019 valgte vi å tilby åpen 

lekeplass uten organisert program. Deltakelsen varierte fra uke til uke. 

Vi takker alle våre lærere for innsats og de familiene som åpnet sine hjem for noen av våre kurs.  

• I mars samlet vi oss på Holmenkollen for å støtte og heie på tsjekkiske skiløpere og skiskytere. 

• Kreative kurs for voksne innebar tre arrangørkurs i løpet av året. 

• I mars fikk vi anledning til å arrangere felles konsert med to sangkor, Punkt fra Praha og Gregos 

fra Greverud. Et fantastisk initiativ av den tsjekkiske kordirigenten Alena Jelinkova, som på den 

tiden studerte ved Norges musikkhøgskole.  

• I mai avholdt TNF Barnas dag på Holmenkollen. Været var fantastisk og det samlet seg både 

tsjekkiske, slovakiske og norske familier til lek, konkurranse og hoppeslott. Alle koste seg med 

suppe, is og hyggelig prat. Vinnere av Legokonkuransen ble offentliggjort. 

• Den 5. juni arrangerte TNF sammen med Den tsjekkiske ambassaden i Oslo filmvisning, denne 

gangen den tsjekkiske filmen «Hovory s TGM»/Samtaler med TGM.  

• I 2019 startet TNF nytt kurs for barn – Animo. Barna lærte å lage film ved hjelp av scener de 

arrangerte og en app som animerte bildene. Vi håper dette fortsetter i år også. 

• Den 13. oktober feiret vi med barna St. Vaclavsfest. Barna fikk oppleve mye lek og lærte om vårt 

land, om St. Vaclav og høstaktiviteter. 

• Den 14. desember arrangerte TNF et tradisjonell arrangement – St. Nikolausfeiring på Ris i Oslo. 

Rund 60 familier med 75 barn kom for å nyte en hyggelig førjulsatmosfære. Deltakerne kunne se 

forestillinger av små barn og skolebarn, synge tsjekkiske og slovakiske julesanger med levende 

musikk, barna laget julepynt og dekorasjon, alle fikk nyte et rikt tilbud på mat og drikke og mange 

vant fine gaver i lotto. Selvfølgelig kom det også St. Nikolas med sine hjelpere – engelen og 

djevelen for å møte barna og for å gi dem noe godt. Vi takker Den tsjekkiske ambassaden i Oslo 

for finansiell støtte som dekket hele leiekostnad. Vi takker alle frivillige for all hjelp, det krevde 

mye energi, men vi gleder oss til å arrangere denne festen igjen i år. 

Medlemsblad 

I 2019 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsbladet Forum: nr. 94, 95 og 96. Alle er velkomne til å sende inn 

sine bidrag. Ansvaret for redaksjon hadde Barbora Nentwichova, teknisk ansvarlig var Petr Dreiseitl. Vi 

leter fremdeles etter noen som vil ta på seg ansvar for redaksjonen.  
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Samarbeid 

Vi er i kontakt med Den tsjekkiske ambassaden i Oslo og takker herved for at de velvillig stiller 

ambassadelokalene til disposisjon og samarbeider med TNF på noen arrangementer.  

For styret i TNF: Barbora Nentwichova, leder 

den 19. februar 2020, Oslo 

For behandling på TNF´s årsmøte den 22. april 2020 

Aktivitetsplan for 2020 

• Tsjekkiskundervisning til både barn og voksne gjennom hele året 

• Kreative kurs for voksne 

• Fortellinger fra reiser 

• Animo - kreativt kurs for barn  

• Karneval i mars 

• Felles heiing på skikonkurranse i Holmenkollen 

• Barnas dag sammen med Lego-konkurransen 

• Filmvisning 

• St. Vaclavsfest i høst i samarbeid med Den tsjekkiske barnehagen 

• St. Nikolasfest 

• Regelmessige møter i Kafé Asylet hver andre onsdag i måneden 

• Utgivelse av medlemsbladet 3 ganger i 2020 

• Styremøter etter behov  

 

 

Budsjett for 2020 

 

Inntekter NOK Utgifter NOK 
medlemskontingent 15 000 medlemsblad 15 000 
gave fra MZV CR 64 000 web 2 000 
inntekt fra aktiviteter 105 000 aktiviteter 165 000 
  adm. kostnader 2 000 
SUM 184 000 SUM 184 000 
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RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2019   

    
Inntekter    
Medlemskontingent 15 400,00   
Bidrag/gave fra ambassaden 48 834,62   
Aktiviteter – tsjekkisk kurs, barnedag, st. 
Nikolas feiring, arrangementer for voksne 94 400,00   
Annen inntekt 78,43   
Sum inntekter 158 713,05   

    
Kostnader    
Administrasjonskostnader 1 404,10   
Medlemsblad Forum - 3 utgaver 15 045,68   
Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st. 
Nikolas feiring, arrangementer for voksne 142 786,95   
webhotell 2 843,05   
Sum kostnader 162 079,78   

    
Resultat = overskudd -3 366,73   

    

BALANSE PR. 31.12.2019    
Eiendeler Gjeld og egenkapital 

Saldo bank 147 493,55  141 305,28  
Egenkapital (=akumulert resultat 
fra forrige år) 

Kasse 7 445,00  -3 366,73  Årets resultat - underskudd 

fordringer -   17 000,00  gjeld 

SUM 154 938,55  154 938,55    

    
Kommentar:    
TNF`s regnskap viser et totalt underskudd på kr. 3 366,73.   

    
Vi har i 2019 mottatt en pengegave fra MZV på kr.  48 834,62  
Pengegaven ble brukt til: Tsjekkisk kurs - leie av lokaler 15 375,00  
                                              Tsjekkisk kurs - lærebøker 3 172,00  
                                              Tsjekkisk kurs - lærer 14 749,00  
                                              Kurs og arrangementer for voksne 2 590,00  
                                              Barnedag  1 850,00  
                                              St. Nikolas feiring  5 549,00  
                                              Trykk av medlemsbladet 3 700,00  
                                              oppdatering av websider 1 850,00  

    
Balanse:    
Saldo i banken pr. 31.12.2019 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.  

    
Barbora Nentwichova    
19.02.2020    
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Omgitt av idiomer 3 
 

Jsem obklopen samými idiomy. Především v práci. 
Opět se s vámi rád podělím o pár zajímavých 
jazykových obratů, na které jsem v poslední době 
narazil. 

Er du på bærtur? – Jsi na sběru lesních plodů? Překlad 
berte prosím trochu s rezervou. Výraz bærtur je 
jednoslovné označení, které znamená výlet do 
nedalekého lesa za účelem vyhledání a následného 
sběru lesních plodů určených ke konzumaci, například 
borůvek. Otázka Er du på bærtur? se používá 
k upozornění, že váš společník působí zmateně, 
nepřítomně a možná trochu bláznivě. V češtině bychom 
ve stejné situaci nejspíš použili otázku, ve které se také 
vyskytují plody a sice Spadl jsi z višně? 

Å finne opp hjulet på nytt – znova vynalézt kolo. 
Někdy se stane, že přijdete s návrhem na řešením 
nějakého problému. Ukáže se ale, že dané řešení již 
všichni znají, a tedy nepřinášíte nic nového. Takového 
kolegu by člověk počastoval poznámkou: „Objevil jsi 
Ameriku.“ No a Norové pochválí za vynález kola. 

Drittsekk – Pytel exkrementů. Toto je opravdu zvláštní 
nadávka, nad kterou jsem si nějakou dobu lámal hlavu. 
Odkud tohle může pocházet? Myslím si, že podobné 
pytlíky se vyvinuly až v moderním věku po vynálezu 
igelitu. Jsou černé a používají je hlavně pejskaři na 
vycházce. Ukázalo se, že drittsekk pochází již z antického 
Říma. Římské legie používaly pytle exkrementů jako 
zbraň, která nastolila v nepřátelských řadách chaos. 
Dodnes se tedy užívá toto označení pro člověka, který 
vám způsobuje nepříjemné chvíle.  

Na závěr opět připojím jednu jazykovou perličku. 
Kamarádka se pokusila přeložit ono zvláštní české 
pořekadlo „poctivého nepálí“ do angličtiny. Zvolila však 
trochu krkolomný překlad „If you are dishonest, you will 
burn.“ Tedy v překladu něco jako „Jsi-li nepoctivý, 
shoříš.“ Zkrátka tím vzbudila dojem, že my Češi jsme 
zřejmě nějaký národ inkvizitorů a přesto, že je už  
21. století, tak všechny nepoctivce rovnou upalujeme. 

Jindřich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: © Tonchik1981 | Dreamstime.com  
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Oslovina 20 – Ptáci v trní 
 

V Oslofjordu leží ostrov Langøyene. Je to vlastně 
souostroví. Dva původně oddělené ostrovy kdysi 
spojil nános odpadu z hlavního města. Celá oblast 
sloužila skoro 50 let jako skládka. Odpad se sem 
dovážel lodí do roku 1948. Dnes je to tu celé 
zatravněné a krásné. Příroda se brzy vrátila nazpět a 
místo skládky dnes ostrovy zdobí zelená louka. 
Pozůstatky skládky je ještě dnes možné vidět na 
východní straně ostrova. Moře zde vyhlodává břeh a 
vyplavuje na povrch tajemné zlomky keramiky a 
porcelánu. Již mnoho let slouží Langøyene jako 
rekreační zóna. V letní sezóně je zde možné i 
kempovat. 

Langøyene Foto: Miljødirektoratet 

No a sem jsme se vypravili během našeho prvního léta v 
Oslo. Bylo krásně a slunečno a my se těšili, že zde 
strávíme romantickou noc ve stanu. Od kolegy jsem 
dostal tip, že tu bude možné pozorovat krásnou přírodu, 
především ptactvo. A skutečně začátek byl skoro 
neuvěřitelný. Hned kousek od přístaviště jsem spatřil 

tulení mládě. Vyfotit jsem je nestihl. Mrsklo sebou do 
vody a bylo pryč. Že je na ostrově tuleň, to bych ještě 
pochopil. Předloni na jaře jsem ale na ostrově Lindøya 
spatřil mezi chatkami lišku. Nechápu, jak se tam ta 
rošťanda dostala. Na trajekt v centru by ji určitě 
nepustili. Ale teď zpět na Langøyene. 

Stan jsme si postavili na severozápadním břehu u skal. 
Teď nastal ten pravý čas vypravit se za poznáním do 
ostrovní divočiny. Ostrovy v Oslofjordu jsou křížem 
krážem protkané stezičkami. Když jde ale člověk cestou 
necestou, pořád je zde možné narazit i na nefalšovanou 
divočinu. Vybavil jsem se dalekohledem a foťákem a 
vydal jsem se směrem na jih. Prodíral jsem se houštím, 
křovisky a trním ostružin. Ptactvo se zatím ale nekonalo. 
Na jihu jsem viděl jen pár divokých kachen a dva 
sportovce na kajaku. Věřil jsem však, že budu odměněn 
nějakým krásným výhledem. A to se opravdu podařilo. 

Na jihovýchodním cípu souostroví byla křoviska 
obzvláště neprůhledná a neprůchodná. Nevzdal jsem se 
a nakonec jsem se tím vším úspěšně proklestil. Konečně 
jsem stanul na pláži. Oslnilo mě však nečekané množství 
světla. Zamžoural jsem očima proti slunci a rázem jsem 
si uvědomil, kam jsem se to vlastně omylem proklestil. 
Stál jsem na nudapláži plné lidí, v ruce foťák a na krku 
dalekohled. V tu chvíli jsem viděl opravdu spoustu 
ptáků. Fotit je jsem si ale nedovolil. 

Jindřich 
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Už je to zase tady! TNF vyhlašuje soutěž pro 

všechny krajany v Norsku, kteří si rádi staví ze 

stavebnice  

 

Téma soutěže: 

„Čím bych chtěl být” 

 Fantazii ani věku se meze nekladou!  

Nejlepší výtvory budou odměněny zajímavými cenami!  

Pravidla: 

1) Postavte legový model podle vaší fantazie na dané téma.  

2) Vyfoťte se společně s vaším výtvorem a pořiďte také detailní fotku výtvoru 

samotného. Soutěžící se může zúčastnit pouze s jedním výtvorem. 

3) Obě fotografie spolu s názvem výtvoru, jménem a věkem autora, posílejte do 31. 

května 2020 na email: soutez@cz-forum.no 

 

Vyhlášení proběhne během Dětského dne, nejlepší výtvory otiskneme v letním 

vydání našeho časopisu.  
 


