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Kalendář akcí
2020
LISTOPAD

2021
LEDEN

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

5 Út 17:15-18:45 | Výuka
gramatiky, Čeština hrou a
Lvíčata
První hodina kroužků češtiny
pro školní děti a klubu pro
předškoláky.
Místo konání bude
oznámeno rodičům na
přelomu roku.

25 St 17:00-20:00 |
Adventní aranžování
Výroba adventního věnce.
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

PROSINEC
5 So 13:00 | Mikulášská
zábava
POZOR! Letos venku na
čerstvém vzduchu!
Trochu netradiční mikulášská
zábava s Mikulášem, Čertem
a Andělem.
Tryvannstua, Oslo.

14 Ne 14:00 | Karneval
Veselý karneval pro děti
a rodiče v maskách.
Připraveny budou soutěže,
dětská diskotéka
a občerstvení.
Místo konání bude upřesněno
později.

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

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

ÚNOR

12-14, 18-21 | Společné
fandění
Setkání příznivců běžeckého
lyžování a biatlonu.
Holmenkollen, Oslo

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

24 St 17:00-20:00 | Jarní
výtvarná dílna
Výtvarné tvoření pro dospělé.
Místo konání bude upřesněno
později.

DUBEN
14 St 18:00 | Asylet
Pravidelné setkání krajanů
u piva a kávy v kavárně
Asylet.
Asylet, Grønland 28, Oslo
21 St 18:00 | Výroční
členská schůze Českonorského fóra
Velvyslanectví ČR v Oslo,
Fritzners gate 14, Oslo

Dovolujeme si upozornit, že konání všech akcí je závislé na epidemiologických opatřeních norské vlády a města
Oslo platných v dané době. Doporučujeme sledovat aktuality na našich webových stránkách nebo na facebooku:
www.cz-forum.no
www.facebook.com/czforum
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Úvodník
Dobrý den, vážení a milí čtenáři,

Prostřednictvím rozhovoru s panem Konůpkem se
vrátíme k loňskému 30. výročí sametové revoluce. Pan
Konůpek je spisovatel, překladatel, filosof, účastník
třetího odboje a signatář Charty 77. Do Norska
emigroval před 43 lety a v rozhovoru vypráví
o kulturních rozdílech, sociální integraci a o svobodě.
Stejná témata se prolínají i v povídce Heleny Urválkové
– Den første vinteren i nytt land – v příběhu 15 leté
dívky, která v roce 1989 emigrovala s rodinou do
Norska.

vítám vás u podzimního/zimního čísla časopisu Forum.
V tomto vydání se krátce ohlédneme za akcemi, které se
během brzkého podzimu povedly uspořádat. S mírným
zpožděním jsme na Holmenkollen oslavili Den dětí
a následně jsme se sešli na kreativním kurzu.
Spolek se nyní potýká s nemalými výzvami, které přináší
současná situace a tak jsme rádi, že i přes mírně
nepříznivé podmínky se daří pokračovat v činnosti. Větší
změnou prošly kurzy češtiny pro děti a Česká školka. Pro
tyto aktivity jsme díky Leny Slaninové našli nové
prostory a mohou tak vesele pokračovat dál. Více
o České školce, jejím vzniku a o výuce nejmenších
krajanů se dozvíte v rozhovoru s Petrou Kania, která
letos slaví 10. výročí od založení školky.

Nenechte si ujít Jindřichovy bombastické Osloviny
a další část z geologické série, která nás tentokrát láká na
smaragdový výlet do Minnesund.
Tímto za TNF přeji příjemné čtení, všem děkuji za
příspěvky a těším se na viděnou na Mikulášské.
Eva Kvasničáková.
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Dětský den 2020
Kurz naplňující kreativitou a odpočinkem
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Michael Konůpek při rozhovoru v jedné z osloských kaváren. Foto: Martin Grønlien Pejčoch

Rozhovor s Michaelem Konůpkem
Konůpkem
z univerzity vyhodili, protože člověk směl mít přerušeno
pouze jednou.

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsem si
povídal s Michaelem Konůpkem o tom, jaké to bylo
být politickým emigrantem v Norsku, o kulturních
rozdílech a svobodě.

Někde jsem si přečetl, že vaše rozhodnutí emigrovat
nebylo spontánní, tak jako u mnohých, co odjížděli
v roce 1968, ale dobře promyšlené, počítali jste
tenkrát s tím, že to bude navždy?

V Norsku žiješ už 43 let. V době kdy jste sem přišli,
byly tvým dětem 4 a 2 roky, umí česky?
Jenom ten nejstarší, Štěpán. Veronika taky umí, rozumí,
bydlí v Sandefjordu, ale nechce mluvit česky, protože by
tomu děti nerozuměly. Gabriel a Anna Marie, kteří mají
norskou mámu, pochytili některá slovíčka. Umí
pojmenovat některé věci kolem sebe, třeba, že ekorn je
veverka, to jsem je naučil, když jsem je vodil do školky.

Nenazýval bych to promyšlené, ale bylo to svobodné
rozhodnutí. Věděli jsme, že to je navždycky. Emigranti ze
48. si tenkrát mysleli, že “do švestek jsme zpátky doma”.
Jaké to bylo se přestěhovat do Norska, byly nějaké
věci, které ti dělaly potíže?
Člověk nezná místní kódy. A to je dodneška. Já jsem se
příliš rychle naučil norsky. Po deseti letech jsem napsal
Böhmerland, opravoval mi to výborný norský slavista
Ådne Goplen, ale dodneška neumím pořádně gramatiku.
Začal jsem chodit na norštinu pro cizince, ale už

Když jste se přestěhovali, tak jsi asi Norsky neuměl?
Neuměl, ale moje bývalá žena studovala 3 roky norštinu,
tak uměla. Tenkrát to v Československu bylo zařízený
tak, že když se nám narodilo druhé dítě, tak ji
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v polovině prvního kurzu jsem přeskočil do druhého.
Další semestr jsem přeskočil do čtvrtého, ale to byla
chyba, měl jsem to brát postupně.

Michael Konůpek je spisovatel, překladatel, filosof,
účastník třetího odboje a je jedním ze signatářů Charty
77. Do Norska se vystěhoval s manželkou a dvěma
dětmi v roce 1977.

Nedávno jsem poprvé zaslechl slovní spojení “ute
i gokk”. S přáteli jsme se k tomu dostali, když chtěli
popsat, že někdo bydlí ne úplně blízko centra města. A to
se ještě nemohli dohodnout na výslovnosti mezi sebou.
Přestože manželka je Norka a literárně zdatná, nikdy
jsem to neslyšel. Jsem tady jako na safari, už čtyřicet let
pořád objevuju.

Po příjezdu do Osla se intenzivně zabýval
informováním norské veřejnosti o dění
v Československu, za což mu úřady odebraly občanství
pro “poškozování zájmů země”. V roce 1981
spoluzaložil Fond na podporu Charty 77, jehož byl
tiskovým mluvčím, a tak mohl například zajišťovat
norským novinářům kontakty v Československu.
V roce 1987 v Norsku vydal první knihu, román
Böhmerland 600 cc.

Zmínil jsi místní kódy, jak probíhala sociální
integrace?
Pochopil jsem, že lidi jsou asi stejně blbý všude. Tady
v demokracii nám ale ten systém dovoluje si myslet, že
jsme nejlepší na světě, naprosto poctiví a tak dále, ale
když jde do tuhýho, tak z nás taky vylezou ty ošklivý
vlastnosti, který lidi mají. V prvním manželství jsme zažili
dvě fantastický příhody.

Michael v Norsku mimo jiné učil filosofii, doučoval
učitele a pracoval s ohroženou mládeží. České
občanství mu později bylo vráceno. Odebrání bylo
prohlášeno za “právní fikci”, to znamená, jako kdyby se
to nestalo. Roku 2019 byl uznán Českým
ministerstvem obrany jako účastník odboje a odporu
proti komunismu.

Bydleli jsme na Kringsjå, děti měly školku na Blindern
a my oba chodili na univerzitu. Flyktningrådet nám
nabídlo byt v Askeru, úplně novej, krásnej, třípokojovej.
Měli jsme auto a tak jsme si říkali, fajn. Jenže jsme zjistili,
po třech měsících co jsme tam bydleli, že tam
nedostaneme místo ve školce. A to nebylo, protože by
nebyly místa. Oni zkrátka nechtěli žádný přistěhovalce.
V Askeru, v roce 78.

Částečně čerpáno z materiálů pametnaroda.cz

Odkazy
Chcete-li si poslechnout zajímavé příběhy ze života
Michaela Konůpka, doporučuji poutavý seriál na
Vltavě: https://vltava.rozhlas.cz/osudy-michaelakonupka-7561631
A nebo vyprávění zaznamenané pro sbírku Paměti
národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/konupekmichael-1948

Měli jsme členství v OBOS skrze Norsk-Tsjekkoslovakisk
hjelpeforening, mezitím jsme bydleli v “Domě hrůzy” na
Hølandsgate a pak na Ellingsrud, ještě než tam jezdila
podzemka. OBOS pak začal stavět hned za
Frognerparken. Přihlásili jsme se. Neměli jsme sice
potřebnou ansienitu, ale nějakým zázrakem jsme ten
poslední byt dostali. Pak nám ale napsal OBOS, že se
spletli, a že vlastně žádný byt pro nás tam není. Anička
Kvapilová mi říkala, že to není možný, to musí být
podfuk, nějaká černota. Vtrhnul jsem do kanceláře
OBOS, měl jsem z toho pocit, jako když jsem se bavil
s nějakým bolševikem na národním výboru v Praze
a pohrozil jsem, že se to dostane do Aftenpostenu.
A najednou byly k dispozici dva byty, abychom si vybrali.
Pro jistotu bych rád zdůraznil, že Norsko zažívám po
celých 43 let jak osobně, tak statisticky jako nejlepší

https://www.libpro.cz/charta77-podpisy/
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místo na světě. Musí být ale dovoleno formulovat
otázku, jestli Norové jsou nejlepší národ na světě, anebo
jestli k tomu přišli jako slepý k houslím.

Udržuješ si obraz o dění v současném Česku?
Čtu Přítomnost, přispívají tam někteří mí kamarádi, blog
Luboše Motla. Někdy také iDnes, přestože existují
pochybnosti o jeho nezávislosti.

Sledovala vás STB i po vystěhování?
Byl jsem se podívat v Pardubicích v archivu a našel tam,
kdo poskytoval informace. STB aktivně mapovala život
emigrantů. Dali mi čtyři jména, dva z nich mi to ale již
říkali dopředu. Například norský lingvista, který mi
opravoval Böhmerland, říkal, že o mě nechce nic vědět,
protože občas cestoval do Československa a věděl, že se
ho budou na mě ptát. Další byl sportovec, který si směl
zajet na Birkebeiner. Bydlel u nás, a když jsem ho vezl na
vlak, tak říká: “A víš, že budu muset o tobě něco napsat?”

Výročí revoluce je také nazýváno 30 lety svobody. Co
je pro tebe svoboda?
Jde o dualismus lidských práv. Je to svoboda projevu
a to, že všichni jsou si rovni (likeverdt), to znamená, že
mají stejnou hodnotu. Brzy už to budou i primáti,
šimpanzové, kteří s námi budou za rovno. Svoboda
projevu je nejdůležitější lidské právo, za předpokladu, že
všichni jsou si rovni. Musíš mít svobodu projevu, abys
mohl říct, že máš hlad. Já jsem empirik, nepovažuji lidská
práva jako něco od Boha, ani od rozumu. Je to produkt
zkušeností, jako veškerá politika nebo dopravní pravidla.
Na to nepotřebuješ nějakou metafyziku, aby se lidé
spolu dohodli.

“Joo? A co o mně budeš psát?”, ptal jsem se. “No, že máte
malej byt a nežijete si moc dobře.”
“No, to jseš teda hodnej.” To bylo poprvý, co jsem při
parkování auta do něčeho narazil.

Je v Norsku svoboda projevu?
Opravdový agent tu byl jenom jeden. Byl to nebezpečnej
šílenec a notorický lhář. Dokázal lidem opravdu uškodit.

Je, naprosto. Trošku s tím koliduje politická korektnost.

V mé složce byly jen jména informantů, ale po těch
vlastních materiálech se snad stále pátrá.

Je svoboda projevu v Česku?
Mám pocit, že ano, alespoň podle toho, co vidím v té
Přítomnosti. Na tohle si ti mí kamarádi nestěžují.
Připouštějí, že se nikdy neměli tak dobře.

Kdy to opadlo? Hned po roce 1989?
Naráz se všichni vypařili. Bolševici to všechno zahodili
a už byli někde zajištěný. Jak přesně se ten převrat
odehrál, nikdo úplně neví. Bylo to zajímavý.

Někteří mí známí z Česka považují za výraz
nesvobody, že si s sebou nemohou do Osla vzít nůž.
Norská sociální demokracie má socialistické
a kolektivistické tendence. Už Haugiáni a
protestantismus jsou kolektivističtí. Katolicismus je více
individuální. Blahobyt je protestantská etika. Max
Weber, to je přesně podle toho. V Norsku je zase tohle
částečně vyvážené mýtem “osamělých vikingů”
a nezávislých sedláků. To jsou ty typy z Hamsuna.
Norové tomu říkají také nehezky: “agrární fašismus”.
Mírný agrární fašismus je součástí norské duše, vedle
toho sociálnědemokratického.

Osudy Českých zemí ti nejsou lhostejné, účastnil ses
sametové revoluce?
Já jsem tam dorazil 27. listopadu, to už to bylo všechno
vyhraný v podstatě, nicméně jsem o tom vydal knížku
(Dagbok fra Praha, Ex Libris, 1990), s důrazem na fotky.
Kdy jsi zaznamenal, že se věci dávají do pohybu?
Na jaře 89 sem pustili Jiřího Hájka a moje kamarády,
Vrbovy. Už v roce 88 pustili spoustu lidí ven. Emigranti
se jeli potkat do Jugoslávie, vezli s sebou hromady
exilových časopisů. Někdo říkal, že přijel na pláž a tam se
všude válelo Svědectví (český exilový čtvrtletník).

Může se doba nesvobody vrátit?
Všechno se může vrátit, ale vrátí se to v nové formě, na
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kterou člověk není připravený. Vždy jsme připraveni na
tu minulou válku.

tendencím ve společnosti, nikdy to tady nezažili. Bude
něco nového.

Může to tu již být, jen o tom nevíme?
Já nevím. Skandinávie není naočkovaná proti totalitním

Martin Grønlien Pejčoch

INZERÁT
Výměna knížek?
Rád bych si půjčil, nebo půjčil Vám, české knížky. Mám 24 „metrů“ českých knížek. Například celého Čapka. Rád
bych si půjčil knihy, které teď vycházejí, například Kunderův životopis.
Michael Konůpek

Vesna Walned Hájková, 2002
Česko-Slovenská
Prečo si oheň rozpálil
A nechal bez kontroly
Člověk sa snadno zblázni
Ve spodnom prádle od Trioly
Vitriol lacných úsmevů
A drahých krámů
Hamaky v záhradách
Mých dávných chrámů
Hladám naveky –
– znovu k ránu –
už nie rád.

Mým skutečným domovem. Autor: Vesna Walned Hájková

INZERÁT
Dokumentární fotografie (venkovní akce, večírky, děti, tábory, výlety, portréty v přírodě, atd.)
Malba a kresba na zakázku (např.dle fotografie)
Články a texty na zakázku, copywriting, ruční ozdobné písmo, kaligrafie (přání, návrhy plakátů, atd.)
Life koučink (Skype nebo osobní)
Vesna Walden Hájková
vesna.mitate@gmail.com, mobil: 980 58 372, my21stcentury.wixsite.com
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Český ministr zahraničních věcí
udělil cenu Gratias Agit norskému
spisovateli Thorvaldu Steenovi
Cena vyjadřuje uznání za jeho přínos k ochraně demokracie,
svobody projevu, lidských práv a mezinárodní spolupráce.
Steen je též velkým podporovatelem České republiky
v zahraničí.

Thorvald Steen je spisovatel, básník, dramatik a esejista, který ve své tvorbě
dává hlas náboženským a ideologickým menšinám, stejně jako všem slabým
ve společnosti.
Steenovy historické a autobiografické knihy byly přeloženy do 26 jazyků.
Dva romány, Tíha sněhové vločky, Velbloudí mraky byly vydány také
v češtině a třetí, v originále Det hvite badehuset, se připravuje
Velvyslanectví ČR, Oslo
Thorvald Steen, Foto: (c) October.no 21.9.2015
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Videozdravice velvyslance
u příležitosti státního svátku
28. října 2020
Já bych touto cestou na oplátku chtěla poděkovat panu
velvyslanci Jaroslavu Knotovi a všem zaměstnancům
Velvyslanectví ČR v Oslo za velice dobrou spolupráci,
vstřícnost a ochotu pomoci při realizování našich aktivit.
Vážím si podpory, které se nám dostává formou
hmotnou i nehmotnou, ať už se jedná o poskytování
prostor pro některé akce, finanční podporu či
zdůrazňování potřeby našich aktivit. Jsem moc ráda, že
velvyslanectví oceňuje naši snahu o rozvoj češtiny mezi
dětmi krajanů a o budování dobrých vztahů s našimi
norskými přáteli.

U příležitosti oslav státního svátku České republiky
natočil velvyslanec Jaroslav Knot videozdravici
českým a slovenským krajanům. Vzpomněl 102.
výročí vzniku samostatného demokratického státu,
který byl v té době velmi vyspělý. Připomněl rovněž
letošní sté výročí vzniku první československé
Ústavy a pozval nás ke slavení stého výročí navázání
diplomatických vztahů mezi Československou
republikou a Norským královstvím, které připadá na
rok 2021.
Následně pan velvyslanec poděkoval nám krajanům
i krajanským spolkům Čeština na Islandu a Českonorskému fóru za propagaci dobrého jména České
republiky v zahraničí.

Přeji panu velvyslanci i celému týmu velvyslanectví jen
vše dobré.
Barbora Nentwichová
Česko-norské fórum

Svoji zdravici ukončil pan velvyslanec pěkným přáním
nám všem. Více na:
https://www.mzv.cz/oslo/cz/zpravy_a_udalosti/videozd
ravice_velvyslance_u_prilezitosti.html
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Krystaly smaragdů v kamenech, sbírkové kusy. Foto: EK.

Geologické vycházky do okolí Osla
Za samaragdy
Úvodem zmíním pár informací o vlastním kameni.
Smaragd je odrůda drahokamu berylu a za svou sytě
zelenou barvu vděčí přimíchanému chrómu.

Naše další geologická výprava povede za smaragdy
ke břehům největšího norského jezera Mjøsa. Nutno
říct, že výskyt smaragdů v Evropě je velmi řídký, na
severu pak ojedinělý. Hodina a půl jízdy autem
z Osla je tedy jako nic! Další evropské naleziště je
v Rakousku v údolí Habachtal.

Byrudské smaragdy pochází z období prvohor zvaném
perm a jsou tedy cca. 270 milionů let staré. Vznikly
kontaktní metamorfózou, podobně jako v předchozím
čísle zmiňované hnědé granáty. Kontaktní metamorfóza
je změna hornin a minerálů v místě střetu dvou různých
prostředí/činitelů. V tomto případě permské sopky
a původní ještě starší horniny. Prostě se to tam natavilo,
a když to vychládalo, vykrystalizovaly z taveniny různé
minerály. Mezi nimi i smaragd.

Kde: Ole Jørgen Bjørnstad Smaragdgruvene - Byrud
gård, 2092 Minnesund, Norway
Souřadnice: 60.413764N, 11.198741E
Co:

Smaragdy

http://smaragdgruvene.no/

Cesta k dolům je velice snadná. Jedná se o významnou
turistickou atrakci, takže je pěkně značená. Z dálnice E6
sjeďte na sjezdu 58 na Minnesund a asi po 3km jízdy po
silnici 33 odbočte k farmě Byrud gård. Tam zaparkujete
u starého špýcharu (stabbur) ve kterém sídlí
infocentrum s pokladnou a šutrosuvenýry. Jste-li
ekonomický typ, pak byste měli najít dva kameny
(dospělák), aby se vám vstupné vyplatilo… V pokladně
vám také podají informace a pošlou vás na parkoviště
pod farmu. Z parkoviště jsou doly ještě asi kilometr pěší

https://www.facebook.com/Smaragdgruvene
Åpningstider og priser:
15. april – 30. september
Alle dager kl. 10ºº til 18ºº
Voksne Kr. 120.Barn Kr. 60.10

chůze. Důlní komplex má dvě části. Břeh jezera
s výsypkami a několika štolami. A druhou část štol
ukrytých ve svahu nad jezerem. Štoly jsou volně
přístupné, doporučuje se vstup s baterkou a přilbou.
Nesmí se v nich kutat.

v anglických korunovačních klenotech. Přesně se neví,
proč byl důl uzavřen. Žíly mohly být vyčerpané, končit
pod vodou nebo už byla těžba příliš drahá. Po roce 1900
také byla objevena nová naleziště v Kolumbii. Ať tak či
onak, máme opět šanci nějaký ten smaragd najít.
Činnost je to strhující a návyková. Najdete jeden
a chcete další! A každý najde. Ale nečekejte šperkovou
kvalitu, i surový kamínek je krásný, když se tam tak třpytí
ve štěrku. Hned bych je šla hledat. Ale to nejde, až od 15.
dubna. :)

Vlastní hledání a sběr probíhá v kamenité pláži (výsypce)
u jezera, za teplého počasí i v jezeře.
Vhodným vybavením je sítko nebo cedník, lopatka,
kyblík, rýžovací pánev, majzlík, kladívko. Záleží, jestli
chcete hledat smaragdy v kamenech nebo volně ve
štěrku. Při těžbě a manipulaci se smaragdonosnou
horninou se ulámané krystalky smaragdů propadly do
štěrku a zůstaly tam.

Tipy závěrem:
V zadní části pláže je kadibudka.
Vydejte se hledat, když bude nízká voda, tzn., než roztaje
sníh v horách. My tam byli 10. května a hladina byla 3
metry pod normálem.

Byrudské smaragdy objevila Angličanka Evelyn Aston.
Evelyn byla geoložka a vydala se na průzkum jeskyně na
pozemcích farmy. Dojela (lyžovala po Mjøse) k sesuvu
skály a sněhu, a při bližším prozkoumání našla
smaragdy. Její otec je se svou firmou začal těžit. Důl byl
aktivní v letech 1899-1909. Vyhloubili 12 štol
s celkovou délkou 300 m, nejdelší měří 80 m. Důl
zaměstnával až 30 lidí a říká se, že Byrudský smaragd je

Celá oblast je neuvěřitelně geologicky bohatá, v kopcích
nad Mjøsou se například ještě donedávna těžilo železo.
Ale o tom až příště!
Eva Kolářová

Rozárka si dává šlofíka na smaragdové pláži, Foto EK.
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10. výročí České školky
Rozhovor s Petrou Kania
Českou školkou prošlo odhadem 100 dětí, přičemž
nejstarším je dnes kolem 14 let. Jde tedy o celou
jednu generaci. U příležitosti 10. výročí České školky
v Oslu jsme si povídaly s Petrou Kania o tom, jak celý
tento nápad vznikl, v čem jsou takové hodiny
specifické a o důležitosti krajanských setkávání.

To je fajn, že máte možnost si výuku zpestřit
a rozšířit, ty vypadáš docela nadšeně.
Ano, já jsem a doufám, že i děti to bude bavit. Mám
z toho radost, protože se snažím hodiny obměňovat. Je
to i pro mě důležité, protože už to dělám 10 let, a abych
v tom měla pořád zalíbení, tak si musím hledat nové
metody. Toto bylo nečekané rozšíření výuky. Můžeme si
teď tedy pouštět různá cvičení, pohybové aktivity. Takže
se moc těším.
Začnu trochu obecně. Zajímalo by mě, jestli jsi
v kontaktu s jinou českou školkou v zahraničí?
Existuje nějaká organizace, která by vás spojovala,
abyste mohli například sdílet materiály, techniky
apod.?
To se přiznám, že nejsem. Vím o české komunitě na
Islandu. Už dříve mě napadlo domluvit se s nima, že
bychom mohli udělat nějaký most. Ještě jsem tady v tom
směru nedošla k realizaci. Ale když se teď ta doba trochu
změnila a věci, které jsme si dřív mysleli, že nejdou, tak
najednou jdou. Tak třeba by i toto šlo.
Jinak je oficiální projekt – Česká škola bez hranic. Ti mají
osnovy a plány a můžeš se k nim přidat. Já jsem od toho
nakonec odstoupila, protože bych se cítila svázaná
osnovami někoho jiného. Mě baví, že si můžu připravit
hodiny podle sebe a podle toho, co si myslím, že je
správné a vhodné a co zrovna pasuje pro děti, které do
kroužku chodí. Že můžu propojovat českou kulturu
s norskou. Myslím, že s mezinárodním rámcem bych
nemohla takto fungovat.

Petra Kania, Foto: redakce

Nový školkový rok byl odstartován, jak se ti učí
v nových prostorách?
Skvěle. Leny má ve třídě, kterou nám poskytla,
interaktivní tabuli. A to je úplně nový rozměr, máme
nové aktivity. Například teď byl hlavním tématem
hodiny podzim a listí. Chtěla jsem vysvětlit, že stromy
můžeme i pokácet, až to listí opadá. Chtěla jsem dětem
nějak vysvětlit, co je to “kláda”. Někteří to znali jako tu
hromadu v lese. No a já jsem si vzpomněla na scénu
z Pyšné princezny, tak jsme si mohli pustit útěk Pyšné
princezny na kládě. A to bylo super.

Když jsem se s tebou jeden rok střídala já a měla
jsem Klub lvíčat, tak mi příprava na jednu
90minutovou lekci trvala i 5 hodin. Musím přiznat,
že jsem nečekala, jak je to náročné. Jak to vypadá
u tebe?
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A tak to je a tak to mám. Je pravda, že ti, co neučí a vidí
jen těch 90minutovou hodinu, už nevidí tu časovou
dotaci, co je za tím.

nepřizpůsobuji. Hodně maminek mi to ze začátku říká:
“Vy toho děláte tolik, máte spoustu aktivit. To, co vy
uděláte za jednu hodinu v České školce, mají děti
v norské školce za týden.” Ale je to v pozitivním smyslu.

Říkala jsem si, jestli už po 10 letech nemáš systém,
v rámci kterého se pohybuješ a jde to rychleji?

Já jsem se ve školce naučila hrát na zobcovou flétnu
a ze školkové základny vyrostl soubor, u kterého
jsem byla do 13 let. O norských školkách se ví, že
děti jsou spíše venku a mají “volnou zábavu”.
Nemyslíš, že tomu nějaké ty činnosti chybí?

Je to pravda. Já mám rámec, hlavní body a aktivity
v hodině, které vím, že bych chtěla udělat. Občas se
podívám do starších příprav, ale vlastně pořád
obměňuju náplně jednotlivých hodin – básničku za
jinou básničku, chci pohybovou aktivitu, ale chci ji
vyměnit za jinou pohybovku. A teď začíná ta další fáze,
jsem znovu v knížkách a na internetu a hledám. Ale mě
to baví.

Tady je to hodně orientované na pohyb a fyzickou
aktivitu venku. Myslím, že tohle se oni naučí ve školkách
a nesou si to s sebou dál do života. V základních školách
je to pak v pondělí gymnastika, v úterý atletika, od středy
do soboty fotbal. Norsko obecně je sportovní země a ne
tolik kulturní.

Baví tě tedy i samotná příprava?
To mě baví hodně. To je jako puzzle. Máš očekávání, co
z toho bude, přijdeš na hodinu a všechno jinak. Mám
třeba aktivity, ze kterých jsem předem nadšená a říkám
si, jak to děti bude bavit a ono nic. A naopak. Čekám, že
si jen řekneme básničku a půjdeme dál a najednou je
z toho hlavní aktivita hodiny.

Zdejší záliba v outdoorových aktivitách a pohybu má
základ už ve školce?
Ano, mně to tak připadá. Já jsem prošla naším systémem
a jsem navíc vystudovaná učitelka, takže já bych byla
pro, aby ve školkách byla větší vzdělávací a výchovná
náplň. Ale chápu, že pro ně je důležitější být na čerstvém
vzduchu. Nemyslím si, že je to špatně, je to jen jiné a já
nemůžu říct, co je lepší. Vzhledem k tomu, že civilizace je
postižená spoustou chorob, které vychází ze sedavých
zaměstnání, tak já to vítám. Doma pak s Petíkem dělám
aktivity, na které ve školce nemají a ani nemůžou mít
prostor.

Takže je to improvizace?
Ano, do velké míry.
Ty jsi, Petro, původně učitelka?
Ano, já jsem učitelka, ale mám vystudované učitelství
pro střední školy – český jazyk, literatura a hudební
výchova. Na vysoké jsme se zabývali tím, jak učit děti té
úplně druhé strany vývojové osy. Čtyři roky jsem ale
dělala na ZUŠ ve Šternberku. Tam jsem vedla kroužek
hudebně–pohybový pro děti od tří do pěti let.

Starší syn už je ve školce?
Ano, je ve školce. Většinou jsou dopoledne uvnitř a tak
od půl dvanácté do pěti jsou venku.
To je pět a půl hodiny, to já někdy nestihnu za celý
týden. Staršímu synovi je tři a půl roku. To znamená,
že jsi školku vedla šest a půl let jako bezdětná a nyní
už jako maminka. Vnímáš nějaký rozdíl?

Měla jsi tedy tu samou věkovou skupinu v Čechách.
Kdybys mohla porovnat, vnímáš nějaké rozdíly, co
musíš dělat jinak s česky mluvícími dětmi v českém
prostředí a v norském prostředí?

Určitě. Víc „hands on” zkušeností. Pamatuji si první
hodinu, byla tam jen jedna maminka s jedním
chlapečkem – jmenoval se Joakim. A já jsem měla
připravených 15 aktivit, hrála jsem mu ptáčky na
příčnou flétnu a strašně jsem se snažila. No a vypadalo
to, že on vlastně nevěděl, co se děje. A ta maminka mi

Hlavní rozdíl byl v tom, že tam byly děti, které prošly
výběrem, měly hudební nadání a cit pro rytmus. Bylo to
hodně nasměrované na tu hudební stránku. Tady je to
jiné – a to vychází z podstaty norských školek – děti
nejsou zvyklé na organizovanou činnost. V tom se ale já
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potom říkala: „Vy nemáte děti, že?”

Takže ty podprahově učíš i fyziku?

Teď umím víc přizpůsobit úroveň aktivity konkrétním
dětem. Navíc, jak mám vystudované učitelství pro
střední školství a učila jsem na gymnáziu, byla jsem
zvyklá bavit se se studenty jako s dospělými lidmi a řešili
jsme jiné věci. Tak po zkušenosti s mými vlastními dětmi
si myslím, že je se mnou v hodinách víc sranda.

Ano – děti si to asi neuvědomují, že je to tak propojené,
ale je to něco čeho si například všímají rodiče.
I rodiče si tedy přijdou na své?
Určitě, mnoho plodných diskuzí jsme měli. Myslím, že
i mnoho rodin se navzájem poznalo díky školce a někteří
ty kontakty udržují. Je to možnost i pro ně se seznámit.
Protože dřív, než vůbec potkají jiného Čecha tady
v Norsku, tak přijdou například s dětmi do školky. Pak
o přestávkách slýchám, jak řeší, kde se tady dá sehnat
tvaroh nebo strouhanka a jiné praktické informace.
Dnes se dá samozřejmě téměř vše najít na internetu, ale
stejně si myslím, že přímý kontakt je k nezaplacení.
Člověk tak získá v uvozovkách širší rodinu a společně
pak slavíme Mikuláše, máme karneval, oslavy
Sv. Václava atd.

Myslíš, že seš v tom uvolněnější?
Ano, to jsem. Od podzimu 2013 se mnou školku dělala
Zuzka Klesnilová, teď Kulíšek, která bohužel už odjela.
Ona měla vystudované učitelství pro mateřinku, 4 roky
praxe, děti na ni skvěle reagovaly a bylo vidět, že jsou na
stejné vlně. Tak si myslím, že jsem se tomu teď taky
přiblížila díky tomu, že mám děti.
V době, kdy jsem měla školku se Zuzkou, tam bylo na
hodinách třeba i 19 dětí od 3 do 5 let. Hodinu jsme měly
rozdělenou, ona měla mladší děti a já ty starší. Oni se
soustředili hodně na pohybové aktivity a já s většími
dětmi hlavně na řeč, slovní zásobu, grafomotoriku.

Vy jste oba s Jindřichem v rámci TNF aktivní. Tak mě
napadá, co vám to dává a co vám to případně bere?
Bere nám to čas, ale vzhledem k tomu, že si myslíme, že
čas tomu věnovaný má smysl, tak to nebereme jako
újmu, ale jen jako nutný čas k tomu vše provést. Musím
ale říct, že kdyby Jindra nebyl takový partner, jaký je, tak
by tady z toho nic nebylo. Nebyla by školka, nebyly
karnevaly, Sv. Václavové, další akce, které na to navazují,
by asi byly v jiné podobě. Jak už jsi zmínila, ta časová
dotace je tak velká, že jsem dřív v té přípravě ležela
pořád. Máme doma dvě velké skříně plné materiálů
a pomůcek do České školky, při tvoření příprav se to
různě po domě válí, abych to měla po ruce. Takže
klobouk dolů, že to jednak toleruje a navíc podporuje
a pomáhá a šel do všeho se mnou. Je to práce týmová.
A díky tomu všemu jsme měli možnost poznat spoustu
dobrých a zajímavých lidí.

Víš tedy přesně, co chceš u dětí rozvíjet a můžeš
třeba i pozorovat nějaký vývoj?
To bohužel moc nemůžu. Například teď na podzim je
školka šestkrát a na grafomotoriku je v hodině
vyhrazených asi 15 minut. Důležité je, že ty materiály si
s sebou odnášejí domů. S malými dětmi jsou často
v hodinách i rodiče. Já jim vysvětlím, na co to které
cvičení je – správný úchop tužky, uvolnění zápěstí, atd.
Řeknu: „Vemte si to domů a zkoušejte to.”
Hodně rodičů mívá vysoká očekávání, že se tam děti
opravdu naučí mluvit česky, když doma třeba mají
možnost mluvit jen s jedním rodičem. Školka k tomu
může dát jen základ a pak je na rodičích, aby to doma
oprášili. Týden je v životě dítěte dlouhá doba.

Jak tě napadlo založit si tady v Oslu Českou školku?

Můj cíl ale obecně je, abychom měli činnost pohybovou,
hudební, výtvarnou, řečovou – například básničku
a různě je kombinovat, aby to plynulo, což mi v přípravě
zabírá hodně času. Když tématem byly listy, tak je i
kreslíme, v písničce zpíváme FÍ-FÁ-FŮ, tím se naučíme
„f”, při pohybové aktivitě pak s listy běháme a koukáme,
jak padají a jak funguje gravitace.

Nebyl to úplně můj nápad. Šla jsem si na ambasádu
nechat ověřit kopie diplomu a tam pracovala paní
tajemnice Kateřina Stašková. Ona se mě zeptala, jestli
bych nechtěla učit děti. Znala paní Editu Daulovou, která
v té době byla členkou výboru TNF. Oni hledali někoho,
kdo by měl kroužek češtiny pro děti. Bylo totiž spousta
rodin, které byly bilingvní, a ta čeština je potom jen na
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jednom rodiči, což je těžké.

Závěrem. Je něco na co jsem se nezeptala, ale ty bys
na to chtěla odpovědět?

Na podzim 2010 jsme měli otevírací hodinu ve školce na
Oppsal, kterou jsme mohli používat každý týden. Pro mě
to bylo ale dost z ruky a já jsem tehdy pracovala na
Holmenkollen. Napsala jsem tedy do všech školek, které
leží na trase linky 1 až po Majorstuen a Frogner. Třetina
neodpověděla, třetina mě odmítla, a třetina za to chtěla
moc peněz. Ve školce Solbærtorvet to nakonec
přehodnotili a ačkoliv na začátku řekli “ne”, tak jsme se
nakonec dohodli. V této školce jsme byli až do teď.

Chtěla bych zmínit jednu věc. Školka jednak úzce a ráda
spolupracuje s TNF a fungování je též hodně
podporované nadací Solgløtt, od které dostává příspěvek
na činnost, za který tímto velice děkuji. Určitou
návaznost máme i na ambasádu, kde probíhala nejužší
spolupráce, když velvyslancem byl pan JUDr. Milan
Dufek. Cítili jsme podporu v tom smyslu, že dávali
najevo, že Česká školka je důležitá pro naši společnost
a pro krajany a za to jsme byli moc rádi.

Teď jste se museli přesunout kvůli koroně.
Dále bych chtěla všechny děti a jejich rodiče, kteří kdy
navštěvovali Českou školku, pozvat na oslavu
u příležitosti desátého výročí. Letos nám plány překazila
pandemie, ale já pevně doufám, že příští rok se to
povede a všichni se potkáme.

Ano. Ale máme interaktivní tabuli a nové možnosti.
Co vás čeká teď? Už se chystáte na Mikuláše?
Ano, už jsme začali nacvičovat básničky a písničku.
Uvidíme, v jaké formě bude Mikuláš, TNF má nápad jej
zrealizovat pod širým nebem. Jak už jsme se bavily, tak
děti jsou zvyklé být hodně venku. My si myslíme, že to
by to bylo fajn, trochu jiné a my se na to těšíme.

Eva Kvasničáková,

Fotografie z archivu České školky
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Tah na branku. Foto: Jakub Petrůj

Dětský den 2020
Na startovním poli se utkali dva týmy, připravené podat
životní výkon v kačeří chůzi či skoku v pytli. Chuť po
vítězství byla veliká a někteří do toho šli opravdu celým
tělem.

Tak jsme se konečně sešli!
Stálicí programu TNF je Dětský den, který jsme
tradičně oslavili na Holmenkollen. Tradičně jsme se
sešli v dobré náladě, hojném počtu, jen to roční
období bylo trochu neobvyklé.

Společné odpoledne na čerstvém vzduchu jsme si moc
užili a těšíme se na další příjemná shledání.

V sobotu 6. září se 21 dětí rozuteklo po stanovištích, kde
jsme prověřovali jejich zdatnost, mrštnost, rychlost, ale
i trpělivost a v neposlední řadě – zpěv. Protože kde se
zpívá, tam je veselo.

Eva

Tu se pinkalo, tam se házelo a jinde se lezlo. Dětský den,
jak má být. Jsou mezi námi i takoví rychlíci, kteří se
během jednoho odpoledne stačili účastnit všech úkolů
třikrát. V kuloárech se proslýchá, že za tím stojí sladká
odměna, která na všechny čekala.
Setkání s milými tvářemi je vždy povznášející a
o setkáních po dlouhé době to platí dvojnásob. Neměli
jsme sice zelňačku, neměli jsme ani gril, zato jsme
všichni měli radost. Že bylo pěkně, že byla sranda a při
soutěži rodičů, to jsme měli radost největší.

Dětský den na Holmenkollenu. Foto: Jakub Petrůj
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Podzimní tvoření a jeho účastníci se svými výtvory. Zleva Karel s Líbou, Vlaďka, Bára, Věra a Erika. Foto: redakce

Kurz naplňující kreativitou a
odpočinkem
Eva nám řekla jen pár slov a vyzvala, ať se chopíme
provázků. Obcházela stoly, pomohla se základním
uzlíkem a jeho připevněním na dno sklenice. Toto
vytvořilo základ k dalšímu uzlíkování, vlastně
k postupnému obléknutí sklenice do sítě s různě velkými
oky se zvolenou dekorací dřevěnými kuličkami. Ze
začátku práce to chtělo soustředění, přece jenom
provázky byly dosti dlouhé a bylo jich hned několik,
takže se do nich dalo snadno i zamotat. Ale naštěstí se na
to vždy brzy přišlo a chyba se napravila. V místnosti se
rozhostila opravdu kreativní nálada, a tak jsme se
postupně všichni uvolnili. Od stolů se neslo poklidné
ševelení z povídání a já si dovoluji napsat za všechny, že
to byly téměř tři hodiny klidu v myslích, odpočinek
a relaxace, kterou tolik všichni v této coronavirové době
potřebujeme.

Moje, potažmo naše účast na kreativním odpoledni
začala velmi nevinně. E-mail v inboxu a jen tak
prohozená věta mého muže: „Já bych na tu
ambasádu šel!“
Tak jsem začala pátrat, co se to za kreativní odpoledne
chystá. Po přečtení pozvánky mi datum, čas a místo
konání bylo jasné, ale technika Macrame a pyrografie mi
úplně jasné nebyly. Ráda se však seznamuji s novými
kreativními technikami a začala jsem se dotazovat. Po
několika vyměněných smskách s předsedkyní TNF
Bárou Nentwichovou a organizátorkou Evou jsme
zhruba věděli, že já budu uzlíkovat a můj muž Karel
bude kreslit pájkou do dřeva.
Co se opravdu za těmito slovy skrývalo, jsme odhalili ve
středu 16. 9. 2020 v době mezi 17–20 hodinou na
Velvyslanectví České republiky v útulné místnosti
v suterénu. Velice pěkně nás přivítala paní konzulka
Zuzana Otčenášková, rozdělili jsme si místa u stolu, kde
byl pečlivě připraven potřebný materiál. Vedoucí kurzu

Velké poděkování patří Velvyslanectví České republiky
v Oslu za poskytnutí lokálu, spolku TNF za zahrnutí
takovéto činnosti do svého programu a Evě a Erice pak
za zorganizování kurzu, na který stačilo opravdu přijít
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jen s dobrou náladou.

plochu mé dřevěné palety. Uvědomil jsem si, že chudé
možnosti barevného projevu mohu nahradit ztvárněním
do hloubky dřeva. Postupně jsem zjistil, že si s pájkou
rozumím, jako by to byla tužka. Přitlačíš a projev je až
černý, lehce přejedeš po dřevě a máš barvičku jak
podzimní lístek. A tak přede mnou na hladkém povrchu
vyvstávaly barvy jako bych maloval pastelkama. Kytička
se zviditelňovala čím dál více. No, ale každý obraz by
měl mít rám, tedy i můj obrázek. A jak jinak než dřevěný.
Symbolicky jsem ho tedy oblepil odřezky z mého
prkénka, se stejnou kresbou dřeva.

Nejsem žádný výtvarný talent, ale o to víc mě přitahuje
každá možnost se výtvarně projevit. Tentokrát to bylo
umocněno na třetí. Jednak bylo zřejmé, že se nebude
jednat o krocení barev, nebo hru světla a stínů, že
nepůjde o podmanění si barev na klasickém materiálu,
tedy papíru a že ani běžný výtvarný projev nepřijde ke
slovu. Ne, přede mnou byly kousky jutových provázků,
hladká prkénka s nádhernou kresbou letokruhů a zcela
normální elektrická pájka na letování spojů třeba
v rádiu. Ta taky hned upoutala mou pozornost a stala se
mou vyvolenou pro toto dnešní pozdní odpoledne.
Neměla to ale se mnou moc lehké. Než jsme se
skamarádili, vypálila do hladkého dřevěného prkénka
černou díru, horší než ty, co jsou na okrajích vzdálených
hvězdných galaxiích. Pojal jsem ji jako nedílnou součást
reality a už jsme se víc neiritovali. A tak jsem mohl
přistoupit ke ztvárnění obrazu, který mi tvrdošíjně vězel
v hlavě. Já totiž miluju květiny, a tak bylo jasné, že se
pokusím něco z botanického světa přenést na hladkou

Moje žena realizovala své výtvarné vlohy
prostřednictvím jutového provázku. Podívejte se, jak
může být krásná závěsná váza či svícen. Podobně se
realizovala větší část účastníků kurzu. Jeho účastníci se
na závěr vyfotili spolu se svými výtvory.
Libuše Janáková a Karel Janák
.
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Den første vinteren i nytt land
Ingen forbipasserende ville gjettet at femtenåringen
på busstorget hadde levd de første 14,5 årene av sitt
liv i et helt annet land. Håret hennes var fluffy og
lyst. Klærne var moteriktige men ikke dyre.
Det var en vinterdag i begynnelsen av februar 1990.
Hun sto mutters alene. Den lille norske byen var et
puslespill av gråtoner. Smartmobiler å spille eller surfe
på var ikke oppfunnet.
For nøyaktig et halvt år siden var Kamila en glad og
bekymringsløs jente. Himmelen var blå og solen var av
gull. Guttene likte henne selv om hun ikke forsto det.
Hun skulle oppleve hele verden! Bli kjent med nye
kulturer! Lære seg mange språk!
Livet var nærmest uutholdelig spennende den våren og
sommeren. Det å ta inn livet med fulle åndedrag og si
ukritisk ja til alt det nye! Ingenting kunne slå den
euforiske frihetsfølelsen.

Helena fjortiss 1989

Da familien hennes bestemte seg for trosse det
kommunistiske regimet og emigrere til Canada ble et
løfte om nytt og fabelaktig liv i “vesten” sådd i Kamilas
indre.

Nå var hun her, og det føltes som om sommeren var
borte for alltid.
Uten familieredets trygge favn var mørket ikke lenger
mystisk men blodtørstig. Og det fantes både ute og inne.

Det ble ikke Canada.
I tiden før de forlot hjemlandet nevnte far at det kunne
bli tøft.

–––
Den luftige gråfargen bak bussruten som Kamilas hode
hvilte på, tyknet til en sort konsentrert materie. Denne
dagen føltes som en endeløs natt. Hun drømte om at
bussen aldri ville stoppe.

Hennes sprudlende optimisme tillot ikke at noe skulle bli
et hinder.
Hun valgte seg ut et motto: “Jeg sammen med den gode
intensjonen er ustoppelige.”

I geografitimene på skolen i Tsjekkia lærte hun at dagene
er ekstra korte i vinterhalvåret i Norge. Noen ganger
vises solen kun svakt over horisonten.

Hun kjente egentlig ikke betydningen av “tøft”.
Klart var det mindre lys om vinteren der hun kom fra.

“Hmm, interessant ...” hadde Kamila tenkt, sjarmert av
ideen om den dype stille natten som var av
blåbærsyltetøyfarge, så eksotisk og forlokkende. Dette
eventyret gledet hun seg til å tre inn i, smake på.

Men hvorfor hadde alt ellers i livet blitt så dystert og
fargeløst her?
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Ingen hadde forberedt henne på hvor nådeløst det
norske vintermørket kunne te seg. Hjemme kom
lyspunktene i tilværelsen med litt kortere mellomrom
slik at mørket ikke rakk å nå helt inn i sjelen. Nå kavet
hun uten mål og mening; «Er det dette de kaller
skyggenes dal?» mintes hun et uttrykk hun hadde hørt
en gang. Den første vinteren i et nytt land.

Alt var liksom mer riktig da de bodde i hvert sitt land. Det
landet de hørte hjemme. De pleide å brevveksle på
engelsk. Nå har forholdet mellom dem blitt ujevnt.
Ellers var de var to helt vanlige jenter. Hun ene fra Øst
Europa og hun andre fra Norden. Men det siste halvåret
hadde ikke Kamila følt seg vanlig lenger. Tiden tilbrakt
på asylmottaket hadde endret noe i måten hun så seg
selv i speilet.

Bussen stoppet likevel og Kamila husket veien til huset
til Ingrid.

–––
Hun hadde grugledet seg til denne kvelden. Å bli invitert
hjem til venninne var et varmt lysglimt i mørket.

I kveld skulle de kose seg og planen var å lage pizza
sammen.

I det den røde inngangsdøren til familiens enebolig gikk
opp, klamret kuldens lange, knokete fingre seg fast til
klærne hennes.

Det var visst det vanlige når ungdommen skulle kose
seg. Så se film.

«Jeg blir med inn!» insisterte kulden.

De gikk opp trappen til øvre etasje der hvor stuen og
kjøkkenet var.

«Åh, så selvsikkert den snakker,» tenkte hun vemodig.
Sjampinjong, paprika, skinke– ferdig kuttet opp,
kjøttdeigen var stekt.

Hva med Kamilas egne stemme? Var det egentlig noe
igjen av den? Hun snakket nesten ikke lenger.

«Hmm, skal vi ikke kna deigen, da?» tenkte Kamila
oppgitt inni seg. Samtidig prøvde hun forsiktig å gi
uttrykk for en overraskelse. Hun begynte å sensurere sin
oppførsel etter at familien hadde søkt om politisk asyl
i Norge. Før var det ikke så nøye men hun husket at
pappa hadde nevnt en gang at det var viktig å gjøre best
mulig inntrykk på deres nye landsmenn. Dette tolket
hun på sin måte.

Selv om huset var godt oppvarmet og det virket lunt,
klarte kulden å snike seg inn som en blindpassasjer og
krøp sammen i en ledig krok av Kamilas hjerte.
–––
Vennskapet med Ingrid startet i den lyse tiden. Kamila
var glad i Ingrid. De hadde kjent hverandre litt over ett
år. Det kule var at de begge var “høvdingdøtre”. Hun
følte en umiddelbar nærhet til henne da de ble
introdusert som døtre av fedre som begge var formenn i
hver sin idrettsklubb. Disse klubbene hadde besøkt
hverandres hjembyer og deltatt i konkurranser der. Det
betydde at Ingrid hadde vært i Tsjekkia.

Jobben til jentene besto i å legge alt sammen oppå
pizzabunnene. Det var to stykker som lå ferdig plassert
i langpanner.
“Hvorfor var ikke pizzaen vår rund???” spurte Kamila
oppgitt inni seg, hun fikk lyst til å gråte.

Ingrid var en bauta. Den roligste av fjortisjentene i
idrettsgjengen. Kamila stolte på henne selv om hun lo
minst av tullekommentarene hennes. De var begge gode
i orienteringsløp. Ingrid var en verdig konkurrent. Ellers
syntes Kamila at Ingrid skravlet litt lite, og det kunne
være litt kjedelig.

Skuffelsen over å se at all pizzatoppingen var klargjort på
forhånd var så stor at hun la ikke merke til hvor romslig
og flott kjøkkenet var. Det fantes ingen vegg mellom
kjøkkenet og stuen. Så åpne rom var noe nytt for Kamila
men hun hadde sett det på TV. Så mye treverk hadde
hun heller aldri sett i et bolighus før. Det var som å være
i den mest fantastiske hytten i verden! Hun hadde fått
med seg at de voksne snakket om det som luksus men
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i Skandinavia var det helt vanlig og typisk, for her hadde
de enorme skogsområder.

hvis jeg forteller!” tenkte Kamila. Det var ikke bare
språkbarrieren som stoppet henne men også den kjølige
væremåten til Ingrid. I og med at hun og Ingrid snakket
så lite ble det mye rom for tanker. Hun fantaserte
hvordan det ville være hos en barndomsvenninne
isteden. Hvor enkelt hun kunne åpne seg for henne og
hvor lett det ville være å betro seg.

Rommet var behagelig å være i men det var også lett
å føle seg litt bortkommen og liten med så mye plass
rundt seg.
Ingrid var fokusert på oppgaven med å forklare Kamila
hva de skulle gjøre.

–––

Kamila kunne se at hun tok vertinnerollen på alvor. Hun
hadde nok fått instruksjoner av sin mor.

Endelig slappet kroppen av. Pizza og brus. Nå fantes
ingen grenser. Smaken av tomatsausen, osten og
oreganokrydderet fikk henne til å føle seg helt “vanlig“
igjen, ikke annerledes. Ordløst oppnådde jentene en
tilstand som bekreftet den gode gamle tryggheten.

Kamila følte samme distanse til pizzaen som til jenta hun
var i rommet sammen med.
Det eneste engasjerende steget i matlagingen var når
Norvegia osten skulle skjæres med en ostehøvel.
Ostehøvelen var en utfordring. Hun hadde brukt den en
del i løp av halvåret hun hadde vært i Norge men det var
fremdeles et fremmed redskap.

Ingrid smilte til Kamila: “Nå koser vi oss.” Filmen husket
hun ikke noe av, for det viktige var varmen hun følte.
Den korte lykken var en beskjeden erstatning og fattig
trøst for de euforiske livsvisjonene Kamila hadde vevet
i fantasien sin det siste året.

Kamila merket fort at Ingrid ikke var snakkesalig i kveld.
Det virket som at hun var kun opptatt av å få til alt riktig.
Hvordan hadde dagen hennes vært? Opplevde hun noe
på skolen hun ikke ville snakke om? Inne i det koselige
trygge huset var det et uoverskridelig juv mellom
jentene. Kamila hadde en vond hemmelighet hun hadde
behov for å dele. Noe hadde skjedd tidligere på dagen.
“Hadde jeg bare visst hvordan hun kommer til å reagere

Hvem ville ha trodd at det skulle ennå gå et par tiår før
hun innså at vi kun har ett liv og det finnes ikke noe
bedre enn det.
Helena Urválková.

Oslovina 22 – FLÅM, GLURP a PLEM
díl 1.
Doma jsme slavili 10 let České školky, a tak jsme
zabrousili do rodinného fotoarchivu. Narazil jsem na
pár snímků, které zachycují tři zvláštní události,
kterých jsem se stal klíčovou součástí. Tyto události,
nebo jim můžeme dokonce říkat incidenty, jsou
pevně spjaty s citoslovci FLÅM, GLURP a PLEM.

Tak tedy FLÅM:
Kdysi jsem pracoval na univerzitě v Oslo. Nalijme si
čistého vína. Univerzita hlavního města byla v té době ve
spoustě věcí hodně pozadu, především co se týká
bezpečnosti práce. Sám jsem však neměl tušení, že budu
moci k vylepšení bezpečnostních rutin osobně přispět.
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Jako chemik musí člověk občas používat inertní plyn,
například dusík. Dusík se dodává v 50litrových
tlakových lahvích. Plyn je v nich v kapalném skupenství,
tedy pod vysokým tlakem. Když jsem studoval
v Olomouci a přivezli láhve s plynem, museli všichni
studenti na chvíli kvůli bezpečnostnímu riziku opustit
pracoviště. Dodavatel plynu láhev profesionálně
dopravil na místo použití, zajistil a připojil ventil
s tlakoměrem. Pak jsme se teprve mohli vrátit zpět. Když
jsem v Oslo potřeboval dusík, vyfasoval jsem masivní
hasák a vozík s řetízkem. Láhev jsem si musel sám
vyzvednout dole ve skladu a dopravit do laboratoře ve
druhém patře. Taková 50litrová bomba není žádná
legrace. Váží skoro jako dospělý člověk. A kdyby došlo
k úniku plynu, mohla by odstartovat stejně jako raketa.
Takový projektil pak klidně dokáže proletět několika
zdmi a vydat se na výlet rovnou ke hvězdám.

Vyjel jsem na rampu před skladem. Když jsem se ale
snažil zamknout za sebou dveře, zámek se zasekl. Musel
jsem pořádně zabrat za kliku a současně točit klíčem
sem a tam. Bomby se tu takto ze skladu vytahují už
50 let a nikdo si zatím nevšiml, že ta zatracená rampa
před skladem má lehký, téměř zanedbatelný sklon. Vozík
s bombou se vypravil pomalu do světa.
Zápasil jsem s dveřmi, jak to jen šlo. Konečně se mi
podařilo pomocí hrubého násilí sklad zamknout.
S pocitem vítězství jsem se narovnal u dveří. V tu chvíli
jsem za zády uslyšel ono temné „FLÅM“! To je přátelé
zvuk, který vydá bomba s 50 litry stlačeného plynu, která
právě – bezpečně připevněná na vozíčku řetízkem –
odjela a přepadla dolů z hrany 1 metr vysoké rampy
doprostřed dvora Chemického institutu, Přírodovědecké
fakulty, University v Oslo.
Jedno takové „FLÅM“ vám může změnit život. Já jsem
třeba doteď o sobě nevěděl, že umím tak rychle utíkat.
Pokud někdy uslyšíte podobné „FLÅM“, taky utíkejte. Po
několika minutách jsem sehnal pomoc a zavolal
technika z nedaleké kanceláře. Společně jsme se opatrně
připlížili a nahlédli přes okraj rampy. Ale nestalo se nic.
Vozík byl převrácený a černá bomba, pořád ještě
v držáku z něj trčela vzhůru k nebi jako špatně
zaparkovaná ponorka. Ta holka moje zlatá, dusíková, ten
pád vydržela! Jen kousek pod ventilem bylo vidět
znatelný šrám. Pohladil jsem její studenou ocel a otočil
vozík zpět na kolečka. Technik mě ujistil, že po takovém
incidentu institut z gruntu vypracuje nové bezpečnostní
pokyny pro studenty, aby se už nikdy ve dvoře neozvalo
to strašlivé „FLÅM“. Mohl jsem si tedy oddychnout.
Odvezl jsem tu příšernou věc k sobě do laboratoře,
bezpečně zajistil a pomocí hasáku připojil tlakoměr.

Láhev musel člověk ve skladu obejmout zhruba ve výšce
pasu a pak pomalu valivými pohyby dotancovat
k vozíku. Bomba se pak opatrně položila do držáku na
vozíku a zajistila řetízkem, aby z vozíku nesklouzla.
A mohlo se jet. Hasákem se pak měl připojit tlakoměr
a potřebný systém. V tanečních mi to vždycky šlo, a to
i s partnerkami, které mě výrazně převyšovaly, takže
přitancovat s bombou k vozíku jsem zvládl na jedničku.

Za pár dní přišel všem na institutu email se slibným
názvem Nové bezpečností pokyny pro odběr tlakových
lahví. Text zněl takto: „Vážení zaměstnanci a studenti,
v nedávné době se stal incident při odběru lahví
s dusíkem. Touto cestou vás žádáme, abyste po naložení
plné plynové láhve na vozík, nikdy nepouštěli vozík
z ruky. S přáním pěkného dne, vedení chemického
institutu.“

Ilustrační foto, typ vozíku však odpovídá.
Zdroj: Gas Cylinders Blogger

Něžně jsem ji položil do držáku a láskyplně obtáhl
jistícím řetízkem.

Pokračování příště…
Pěkný a barevný podzim přeje Jindřich.
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Ingredience na sekyrovou polévku (Zdroj: http://levymmodrymokem.blogspot.com)

Omgitt av idiomer 5
lze použít, pokud chceme u někoho ocenit schopnost
improvizace, nejen při vaření. Vím, co se říká ve stejné
spojitosti o nás Češích. My jsme totiž prý, jak se traduje,
schopni uplést z výkalu bič.

Jsem obklopen samými idiomy. Především v práci.
Dnes se společně podíváme na pár idiomů, jedno
pořekadlo a na závěr připojím jako obvykle jednu
jazykovou perličku.

Uten mat og drikke duger helten ikke – bez pití a
jídla nestojí hrdina za nic. Zde se jedná oproti češtině
skutečně o paradox. Zatímco my bez práce nemáme
koláče, tak norský hrdina musí nejdřív nějaké koláče
zhltnout, jinak po něm nic není.

Magen blir mett før øye – můžeme přeložit, jako
břicho se nasytí dříve než oči. Je zajímavé, jak se na
stejný fakt lze podívat z různého úhlu pohledu. Smysl
tohoto idiomu je naprosto jasný. Zde se jedná prostě
a jednoduše o skutečnost, že hlad má velké oči.

Dnešní perlička bude opět z anglického jazyka. Pokud
máte rádi whiskey, jistě znáte výraz whiskey on the
rocks, což prostě znamená whiskey s ledem. Viděl jsem
nějaký americký film s poněkud nešťastným českým
dabingem. Tom Cruise vchází do baru a volá na
barmana: „Hej ty, dám si whiskey na skále.“ Následná
reakce barmana mě zaskočila. Čekal jsem, že whiskey
Tomovi nalije do plastového kelímku s víčkem a pošle
ho do nejbližší krasové oblasti, a on mu přitom jen věcně
hodil do sklenice dvě kostky ledu.

Koke suppe på en spiker – uvařit polévku z jednoho
hřebíku. Výraz původně vychází z pohádky, kterou taky
známe. V naší verzi je to pohádka o sekyrkové polévce
a objevila se například ve filmu Honza málem králem.
Lakotná panímáma nechce ze spíže Honzovi dát vůbec
nic. Honza dá sekyrku do hrnce a slíbí jí, že uvaří
sekyrkovou polévku. Panímáma pak ráda přispěchá se
všemi potřebnými ingrediencemi, aby mohla tu
tajemnou sekyrkovou polévku taky ochutnat. Tento
výraz v přeneseném významu popisuje schopnost
extrémně efektivně využít téměř nulové zdroje. Zároveň

Jindřich
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Sobota 5. 12. 2020 od 13 do 14:30 hodin
chata Tryvannstua, Bomveien 50, 0782 Oslo
Česko-norské fórum vás zve v tomto roce na poněkud netradiční
Mikulášskou zábavu spojenou s výpravou na chatu Tryvannstua.

Na děti zde bude čekat Mikuláš, malé občerstvení, hry v přírodě a zpívání
koled.
Pro přihlášení, prosím, využijte registrační formulář, který bude otevřen od 20. 11. na
webové adrese http://cz-forum.no. Přihlašování bude probíhat do 4. 12.
Vstupné je dobrovolné, příspěvek můžete posílat na účet TNF č. 6241.06.04650 či Vipps
č. 78710.
V chatě Tryvannstua je možnost zakoupit si občerstvení, v době akce
bude rezervováno několik stolů v zadní části restaurace.
K chatě Tryvannstua vede několik cest z parkoviště (Roseslottet
parkering, Øvreseterveien 20, 0791 Oslo) či stanice metra Frognerseteren.
Doporučujeme vydat se po červené turistické značce, tato trasa bude
značena také českými vlajkami.
Akce se bude konat za každého počasí, pokud to dovolí aktuální předpisy norské vlády
a města Oslo. Prosíme o dodržování rozestupů během cesty i na místě. Při pohybu uvnitř
restaurace používejte roušky.
www.cz-forum.no
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