
 

30 let a 100 čísel, to má za sebou časopis Forum. Takto v průběhu let vypadal. Podívejte se sami do archivu, viz. str. 5. Foto: Archiv TNF 
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2021 
 

LEDEN 
5 Út 17:15-18:45 | Výuka 
gramatiky, Čeština hrou a 
Lvíčata 
První hodina kroužků češtiny 
pro školní děti a klubu pro 
předškoláky. 
Prozatím vyučujeme pouze 
gramatiku a to digitálně. 
 
ÚNOR 
14 Ne 14:00 | Karneval - 
zrušeno 
Veselý karneval pro děti a 
rodiče v maskách. Připraveny 
budou soutěže, dětská 
diskotéka a občerstvení. 
 
BŘEZEN 
12-14, 18-21 | Společné 
fandění - zrušeno 
Setkání příznivců běžeckého 
lyžování a biatlonu. 
Holmenkollen, Oslo 
 
DUBEN 
14 St 18:00 | Výroční 
členská schůze Česko-
norského fóra 
Proběhne digitálně, viz 
pozvánka. 
 
 
 

KVĚTEN 
12 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 
8 Út 17:15-18:45 | Výuka 
gramatiky, Čeština hrou a 
Lvíčata 
Poslední hodina výuky pro 
školní děti a klubu pro 
předškoláky v tomto školním 
roce. 
 
9 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů 
u piva a kávy v kavárně 
Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 

ČERVENEC 
14 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů 
u piva a kávy v kavárně 
Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
SRPEN 
11 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů 
u piva a kávy v kavárně 
Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
ZÁŘÍ 
7 Út 17:45 | Výuka 
gramatiky, Čeština hrou a 
Lvíčata 
Začátek výuky českého 
jazyka a klubu pro předškolní 
děti. 
 
8 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů 
u piva a kávy v kavárně 
Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 
ŘÍJEN 
13 St 18:00 | Asylet 
Pravidelné setkání krajanů 
u piva a kávy v kavárně 
Asylet. 
Asylet, Grønland 28, Oslo 
 

17 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 
 
LISTOPAD 
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 | 
Adventní aranžování 
Výroba adventní dekorace. 
Solbærtorvet Barnehage, 
Gardeveien 4, Majorstuen, 
Oslo 
 
PROSINEC 
4 So 15:00 | Mikulášská 
zábava 
Tradiční Mikulášská zábava 
s Mikulášem, Čertem a 
Andělem.  
Sál Ris Storstue, Risbakken 1, 
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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Dobrý den, milí čtenáři,  

vítám vás všechny u 100. vydání čísla časopisu Forum.  

Musím přiznat, že najít úvodní slova do 100. čísla není 
lehká disciplína. Jednak mě tíží pocit, že jsem k tomu 
přišla jako slepý k houslím - za předešlými vydáními 
totiž stojí zástup lidí, kteří časopisu věnovali svůj čas, 
energii a nadšení a psaná slova díků se mi zdají málo - 
přesto alespoň touto formou: děkujeme. A pak je tady 
osobní rovina. Když časopis poprvé vyšel, byly mi tři 
měsíce a o událostech roku 1990 mám jen mlhavé 
vzpomínky. Nejen proto jsem ráda, že do dnešního čísla 
přispěl pan Karel Babčický, který ono první vydání (a 
spoustu následujících) připravoval. Stejně tak děkuji za 
milá slova a úvahy k zamyšlení paní Libě Janákové, která 
též stála u kormidla časopisu a krajanské “dítko” 
provázela dlouhá léta.  

Přestože výročí nemůžeme oslavit, jak by se slušelo a 
patřilo, rozhodli jsme se vás alespoň na dálku obdarovat. 
Díky práci pana Babčického pro vás máme překvapení, 
o kterém se dočtete v následujících stránkách.  

V minulém čísle jsme informovali o udělení ceny Gratias 
Agit norskému spisovateli Thorvaldu Steenovi. Rozhovor 
o jeho tvorbě a životě, o vztahu k Čechám a Čechům a 
také o „ålåmoutsi” vedla Lenka Sommerseth.  

Jubilejní vydání samozřejmě není ochuzeno 
o přispěvatelské stálice - v sérii o geologických 
vycházkách se tentokrát vydáme za železnou rudou. 
Podělíme se s Vámi o netradiční Mikulášskou nadílku a 
závěrem čekají Osloviny a Jindřich obklopený idiomy. 

Eva Kvasničáková. 
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Je to jubileum a patřilo by pořádně ho oslavit. Alespoň 
tak se to dělávalo a já si dovolím tvrdit, že kdyby nebyla 
„coronová doba“, tak se skutečná oslava s dortem a 
kávou koná na některém z míst, která jsou dlouhodobě 
s krajanským děním spojena.  

Proč si to myslím nebo si dovoluji až tak fantazírovat? 
Kolem vydávání krajanského časopisu se vždy 
angažovali nadšení lidé a vlastní vydávání je už dosti 
dlouho podporováno odborem krajanských záležitostí 
Ministerstva zahraničních věcí ČR. Díky těmto 
nadšencům dochází k propojení mezi krajany a jejich 
přáteli i v zahraničí. Při čtení se může zavzpomínat, nebo 
se dozvědět o proběhnutém setkání, akci, kulturní 
zajímavosti s českými umělci či jinými známými českými 
osobnostmi. Dost často je patrné propojení mezi naší 
vlastí a Norskem. Ano hranice je jakési umělé rozdělení, 
lidská činnost a hlavně lidská touha je naštěstí přesahují 
a neznají. Forum je také platforma pro zamyšlení, názory 
a připomínky. Jsme různorodí lidé a starat se o výchovu, 
rozvoj a plné vyzrávání časopisu a každého čísla není 
vždy tak jednoznačné a jednoduché. Je to jakési 
krajanské „dítko“ a dovoluji si vyjádřit názor, že jsme ho 
k dnešnímu dni vychovávali dobře. Podmínky jeho 
růstu, obsahu a vizáže se měnily a přinášely odezvy 

změn vnějšího charakteru, kam bezesporu patří hlavně 
ty politické.  

Já si ale dovolím ještě úvahu nad jiným faktorem, 
kterého není ušetřen nikdo z nás. Je to čas, který přikládá 
všem stejně. Nazvu to pro tento příspěvek symbolicky – 
letokruhy. A jak letokruhy přibývají, dostane se člověk 
do různých zlomových bodů, ovlivněných nespočetnou 
kombinací událostí v životě každého z nás. Já sama 
dokáži mnohé tyto zlomové body pro sebe dobře 
definovat. Ne, nebojte, nebudu vás jimi zatěžovat, 
považuji to čistě za osobní záležitost, stejně jako 
vyrovnání se s nimi. Jedno ale vím, že jsem jasně cítila, že 
mám předat štafetu výchovy našeho krajanského 
„dítěte“ dál. A tak jsem již před několika lety učinila, a 
nyní stojím na prahu další změny, a to ukončení pobytu 
v Norsku. Využívám této příležitosti a všem děkuji za 
spolupráci, náklonnost i kritická slova. Fóru přeji, ať dál 
roste, vyvíjí se, ať má nadšené lidi, kteří budou krajanské 
„dítko“ formovat a dále vydávat.  

Hodně štěstí, elánu a dobrého zdraví přeje všem Liba, 
bývalá předsedkyně, členka výboru TNF a bývalá 
redaktorka Fóra. 

Liba

Dost dobře nevím, co je obdivuhodnější: jestli to, že 
spolkový věstník se objevuje už ve stém vydání nebo to, 
že pravidelně vychází už třicet let? Na obojím má 
zásluhu řada lidí, kterým bych chtěl vyjádřit svůj respekt! 
Když jsme v říjnu 1990 vydávali první číslo, nikoho z nás 
něco podobného ani ve snu nenapadlo. Byla to hektická 
doba naplněná mnoha očekáváními, z nichž se chvála 
bohu dost vyplnilo a tenhle milník je extra bonusem. 
Dobře si vzpomínám, na co jsme tenkrát byli pyšní, což 
bude současnému čtenáři asi těžko k uvěření. Už od 

prvního čísla jsme měli ve věstníku českou diakritiku, 
což tenkrát vůbec nebyla samozřejmost! A i když jenom 
černobílé, měli jsme i fotografie a grafiku. Přitom 
produkce věstníku probíhala více méně na koleně, jak 
pokud jde o psaní tak i rozmnožování. Ale to 
nejdůležitější bylo, že vůbec nebyl problém sehnat 
příspěvky a hlavně byl o věstník dost zájem. 
Samozřejmě, že později přišla období, kdy nebylo 
snadné přicházet s novými čísly v termínu, ale tak už to 
bývá a jsem rád, že se vždycky našli lidé, kteří táhli káru 
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dál až k dnešnímu stavu, kdy i skeptik musí uznat, kolik 
se toho zlepšilo.  

Nejen vzhled a formát prošel vývojem, měnil se i obsah, 
třeba poměr mezi spolkovými oznámeními, články na 
nejrůznější témata a někdy i reklamami. Ne všechno se 
setkalo s pozitivním ohlasem, a proto časem zaniklo. Je 
totiž dost obtížné najít rovnováhu mezi tím, co je nutné 
sdělit a tím, co je většinou čtenářů vyhledávané. Volba se 
tedy pohybuje mezi suchými oznámeními a traktáty až 
osobního charakteru. Jsem toho názoru, že fokus by měl 
mířit na to, co je pro naši komunitu charakteristické: mix 
česko-norských realit a naše vyrovnávání se s nimi. Sem 
dobře zapadají časté jazykové koutky i porovnávání 
obou národností ať už ve vztahu k různým událostem 
nebo v každodenním životě. Právě to dělá obsah 

zajímavým, a kdo jiný by se měl věnovat těmto 
tématům? 

Myslím si, že jsem jeden z mála, kdo má doma všechna 
čísla co dosud vyšla - mluvím o papírových vydáních. 
Pro jistotu jsem jich při téhle příležitosti větší část 
zdigitalizoval, aby se spolu s nedávnými vydáními, která 
jsou digitální už od vzniku, dal vytvořit kompletní archiv 
pro případné zájemce. Přitom jsem byl sám překvapený, 
jaký náhled do činnosti spolku i do minulosti vůbec to 
poskytuje. Věřím, že spolek najde vhodnou příležitost 
jak přístup k archivu zprostředkovat.  

Do budoucna přeji vydavatelům i spolku hodně 
úspěchu! 

Karel Babčický 

Panu Babčickému moc děkujeme za kompletní archivaci. Vhled do minulosti je to vskutku jedinečný a my se 
těšíme, že se o něj s vámi můžeme podělit. Cestování je v současnosti těžko dostupným zbožím, přijměte tedy 
pozvání alespoň k virtuálnímu výletu - 30 let zpět v čase, 30 let z perspektivy Čechů žijících v Norsku. 

Všechna čísla od 1. do 99. najdete na našich webových stránkách: cz-forum.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné počtení přeje TNF 
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Originální obálka prvního vydání divadelní hry R.U.R 
 Foto: lwcurrey.com  

Socha Švejka, Skelivka, Ukrajina. Foto Jomar Hønsi 

 

Co má společného Švejk, robot, kontaktní čočky a 
časopis Forum? 

Nejen Forum slaví. Forum má sté číslo a třicetileté 
výročí. Stovku slaví samotný symbol češství, Haškův 
dobrý voják Švejk a také jemu velmi nepodobné 
postavy robotů, které tímto jménem ve své 
přelomové divadelní hře R.U.R. pojmenoval Karel 
Čapek. Výročí mají i kontaktní čočky. Časopis Forum 
se všem těmto třem tématům ve svém obsahu již 
dříve věnoval. 

O robotech 

Nutno upřesnit, že jak Karel Čapek později napsal 
v Lidových novinách, tak mu samotný název pro 
„roboty“ poradil jeho bratr Josef. Scénář R.U.R. vyšel už 
v roce 1920, hra se však poprvé hrála v lednu 1921 a 

v mnohém byla opravdu vizionářská. Podnikatel 
Rossum s touhou vytvořit ráj na zemi a zbavit lidstvo 
namáhavého lopocení za živobytím vyrábí na 
vzdáleném ostrově ve své robotizované továrně roboty, 
kteří mají zastat všechnu lidskou práci. Tuto výrobu 
postupně rozšiřuje do dalších továren ve více 
světadílech a vše nakonec skončí válkou robotů mezi 
sebou, kteří tak vymýtí i lidstvo. Není těžké hledat 
paralely v současném světě. Například v podobně 
ideově zabarveném rozmachu Elona Muska a jeho 
robotizovaných gigafactory, které se z nehostinné 
pouště rozšiřují do dalších světadílů a za nedlouho i 
planet. Války prováděné drony dokládají další dopad 
robotizace Čapkem předvídaný. 

Najděte si v našem archivu číslo 88 z roku 2017, ve 
kterém uvádíme recenzi nastudování hry R.U.R. 
norským Národním divadlem. Hra byla přeložena do 
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více než třiceti jazyků, slovo „robot“ však patrně 
v každém jazyce zůstalo stejné. 

Dobrý voják Švejk  

V roce 1921 také vyšel první díl čtyřdílného 
humoristického románu Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války. Ač by se zdálo, že tento humor může 
oslovit jen české publikum, tak se román dočkal 
obdivuhodných 58 překladů a stal se inspirací pro 
mnoho dramatizací, hraných a animovaných filmových 
zpracování, anebo jiných slavných literárních děl (Hlava 
XXII). 

Obě tato literární díla se stala i základem vědních oborů. 
Robotiky a „švejkologie“. S norským švejkologem se 
můžete seznámit v čísle 68 z roku 2010 a v čísle 81 
z roku 2014. 

Kontaktní čočky  

A když už se dostáváme ke vědě, tak stojí za pozornost 
ještě jiné výročí, pro změnu padesáté. To slaví kontaktní 
čočky, jejichž autorem byl Otto Wichterle. V roce 1971 
byly kontaktní čočky povoleny k užívání a uvedeny na 
trh v USA s československou licencí. Licence se však naše 
tehdejší republika raději vzdala, protože Wichterlemu 
nechtěla povolit vycestovat, aby ji obhajoval. 
Československé hospodářství tak přišlo přibližně 
o miliardu tehdejších devizových dolarů. Malou 
upoutávku na výstavu historie vzniku kontaktních čoček 
s pomocí stavebnice merkur najdete v čísle 83 z roku 
2015. 

Přeji vám příjemné a poučné chvíle u našeho, vašeho 
časopisu. 

Petr Dreiseitl

Stroj na výrobu kontaktních čoček sestrojený 
Ottou Wichterlem pomocí dětské stavebnice 
Merkur. Foto: merkurtoys.cz  

  



8  Thorvald Steen, Foto: Trine Hisdal 
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Thorvald Steen er en norsk forfatter kjent både i 
Norge og i utlandet. Siden debuten som poet i 1983 
har han utgitt over 40 bøker innen forskjellige 
sjangere som romaner, skuespill, diktsamlinger, 
noveller, barnebøker og essays. Hans verk er 
oversatt til 30 språk, tre av hans romaner er oversatt 
også til tsjekkisk. Det er Vekten av snøkrystaller 
(Tíha sněhově vločky, Doplněk, 2011), Kamelskyer 
(Velbloudí mraky, Doplněk, 2013) og Det hvite 
badehuset (Stejné nebe, jiný horizont, Sursum, 
2020).  

I dag er Thorvald en anerkjent forfatter, men da han var 
liten, drømte han om å være skihopper og trente for å 
utvikle seg videre. Han begynte oftere og oftere å falle på 
ski. Han skjønte at noe var feil med kroppen. Thorvald 
ble diagnostisert med kronisk muskelsykdom og ble 
fortalt at han ville havne i rullestol etterhvert. Han 
bestemte seg for å gjøre et siste skihopp og brakk begge 
anklene. Det fulgte en tung periode med mørke tanker 
og Thorvald ble redd for sin egen fremtid. I etterkant kan 
man si at hans erfaring har gitt ham mulighet til å forstå 
utfordringer mange andre mennesker kan møte. 
Thorvald har også jobbet på sykehus og snakket med 
folk som har ulike diagnoser, som er «anderledes» og 
som ofte bærer med seg en skam.  

Temaet skam jobber han også med i romanene Det hvite 
badehuset (2017) og Det siste fotografiet (2019). Som 
liten fikk Thorvald aldri vite noe om sin morfar, men som 
60-åring ble han oppringt av en dame som hevdet at 
hun var hans kusine. Hennes far skulle vært hans onkel 
og han hadde samme sykdom som Thorvald. I tillegg 
hadde bestefaren samme sykdom. Dette startet en ny 
tankeprosess. Hvorfor fortalte moren aldri noe om dem? 
Som flere ganger før vendte han seg til skriveprosessen. 
Han ville bruke romanen for å forstå hvordan han har 
blitt endret som menneske. 

Høsten 2020 tildelte den tsjekkiske utenriksministeren 
prestisjeprisen Gratias Agit til Thorvald Steen. Prisen er 
uttrykk for hans forfatterskap og formidling av litteratur. 
Den er også en anerkjennelse av hans innsats for 

ytringsfrihet, menneskerettigheter og for internasjonalt 
samarbeid. I tillegg er Steen kjent som en varm talsmann 
for Den tsjekkiske republikk i utlandet. I denne 
sammenheng ba jeg ham om et intervju for vårt blad og 
var glad at han med en gang svarte «ja». 

Kjære Thorvald Steen, gratulerer med prisen og takk 
at du tar deg tid til å snakke med meg. 

Det er bare stas for meg, det er kjempefint.  

I de siste årene står «virkelighetslitteraturen», altså 
bøker fra ditt eget liv sentralt i ditt forfatterskap. 
Her skildrer du ganske personlige opplevelser og 
detaljer fra din familie og ditt liv. For meg virker det 
sånt at du er helt åpen om ditt liv. Har du noen 
grenser for hvor langt du vil gå inn i det personlige? 
Hvor du tenker, dette er for privat, dette ønsker jeg 
ikke å dele med verden? 

Ja, helt klart. Selv om de siste romanene, Det hvite 
badehuset og Det siste fotografiet har veldig mye av eget 
liv, så anonymiserer jeg ved å ikke bruke riktige navn, 
«jeg-personen» har bare et barn, i virkeligheten har jeg 
tre. Jeg skriver heller ikke riktig navn på kona mi i disse 
romanene. Når det gjelder samtalene med mor, så er det 
mange av dem som ville blitt mye råere hvis jeg hadde 
skrevet dem slik som de var. Det ville laget en avstand 
mellom leseren og forfatteren og det ønsker jeg ikke. Jeg 
vil tvert imot både anonymisere og luke vekk noe som 
ville virke støttende på leseren og noen ganger også på 
virkelige personer som opptrer i romanene.  

Kan man i det hele tatt si at romanene er 
biografiske? 

Jeg pleier ofte å si at de ikke er biografiske, jeg liker ikke 
det utrykket, det er noe som gir inntrykk av å gjengi 
eksakte ting. Jeg har aldri lest en biografi som er sann. 
Den prøver bare å nærme seg sannheten. Jeg syns disse 
romanene er nærmere sannheten enn biografi ofte gjør 
for hvis jeg skulle skrevet en biografi om forholdet 
mellom min mor og meg så ville det blitt veldig lite 
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materiale. Her må jeg gå inn i en subjektivt formidling og 
er helt åpen om det, derfor kaller jeg det for roman og 
ikke biografi. Det gir meg både muligheten til å bruke 
min erfaring fra virkeligheten og min mulighet til å 
trekke fra og legge til for å komme nærmere leseren. 

I en video om deg jeg fant på youtube sier du at du 
ikke drar til byen med mindre du må for da møter du 
det blikket som ser på deg og tenker «hvordan bidrar 
du til dette samfunnet?». Jeg må si at det overrasker 
meg at du opplever det slikt i Norge, i et samfunn 
som prøver så mye å legge til rette for mennesker i 
ulike situasjoner. 

 Nei, jeg kan forsikre deg at jeg har opplevd dette. Det er 
et paradoks når jeg sier noe slikt med mine ressurser. Jeg 
kan snakke og skrive for meg og jeg er tross alt en person 
med gode ressurser til tross for mine skavanker. Jeg er jo 
en av de få som drar til Karl Johan, jeg er en som drar på 
Litteraturhuset. Jeg drar til og med på restauranter og 
kaféer og jeg opptrer til og med. Men de gangene jeg er 
der, så ser jeg veldig sjeldent folk som er i min situasjon. 
Vi har noen goder her i Norge, men likevel er 
forskjellene store. Søstre og brødre i min situasjon har en 
helt annen virkelighet enn meg.  

Jeg er en talsperson for de som ikke har noe flagg, ikke 
har noe språk, noe felles religion eller kultur. Selv i 
denne sivil.... det som blir oppfattet som en sivilisasjon 
jobber man siden andre verdenskrig med å luke vekk 
sånne som meg. Jeg syns det er dramatisk nok! Jeg syns 
det er ille hvis vi skal ha et Europa hvor man luker vekk 
alle tsjekkere. Under andre verdenskrig prøvde man på 
noen andre, men de de prøvde først på, det var ikke 
jødene, det var de funksjonshemmede! De ble gasset 
først. Nå er det slik at Tsjekkia og Norge deltar hvert 
eneste år på pediatrikongress hvor man luker vekk 
sånne som meg. Man leter etter teknologiske løsninger 
for å luke vekk. 

I livet vi hadde før pandemien, var det mye vi tok for gitt. 
Det skjønner vi først nå når det er mye vi ikke kan. Du er 
en person som opplevde dette «på egen kropp» i ung 
alder, du vet hva det er å ikke kunne mer det man kunne 
før. Hva hjalp deg i å komme deg videre og ut av en tung 
tid? Ser du egne erfaringer som kan være overførbare til 
samfunnet vårt midt i en krevende pandemi? 

Da jeg var en gutt, så sa man «det eneste vi kan være 
sikre på, er at vi en gang skal dø». I de største delene av 
verden bidrar anestesien til at man ikke er til stedet de 
siste ukene av liv. Du er koblet fra under påskuddet at du 
ikke skal kjenne smerter. Det gjelder både pandemien 
covid-19 og lungekreft eller hva det måtte være.  

Men til det som er nytt: mange får i dag en kronisk 
diagnose og den skal man leve med i mange år. Det er 
fordi man har gjort en rekke nye framganger innenfor 
medisin som gjør det mulig. Jeg trodde at jeg skulle få en 
kronisk sykdom når jeg var ca. 70 eller 80 år, men så fikk 
jeg det da jeg var 16. Det gjør at jeg har hatt mange år på 
å trene på. Trene på å akseptere at jeg får en stadig mer 
begrenset måte å bevege meg på. Nå sitter jeg i en 
rullestol og jeg kan ikke gå et eneste skritt lenger.  

Men hvordan innvirket pandemien på deg?   

Jeg har ikke noe uro-erfaring som mange mennesker har 
pga pandemien fordi veldig mange blir presset til å bli 
kjent med seg selv. Hurtigheten i samfunnet har gjort at 
du ikke rekker å bli kjent med deg selv, mens pandemien 
gjør at livet går mye saktere. Foreldrene har blitt kjent 
med barna sine på en helt annen måte med 
hjemmeskole, det har blitt et helt annet forhold mellom 
ektefeller og partnere, det har virkelig kommet så tett på. 
Mennesker i min situasjon har mye mer erfaring på disse 
tingene. Ikke minst er vi vant til å planlegge hver eneste 
dag med hensyn til hver minste bevegelse, jeg er trenet 
på å lage mitt eget univers.  

Jeg vet at du har et nært forhold til Tsjekkia. For 
leserne av vårt blad er det spennende å høre om hva 
som startet din interesse for 
Tsjekkia/Tsjekkoslovakia? Hvilke personligheter 
eller begivenheter har vært sentrale i din interesse? 
Hva betyr ditt forhold til Tsjekkia for deg i dag? 

Første gang jeg snakket seriøst om Tsjekkoslovakia var 
sammen med faren min på skitur. Det var der vi var som 
nærmest. Vi var alene langt inni skogen. Det første og 
gode minnet var at han fortalte meg om tsjekkere han 
hadde møtt i England under annen verdenskrig. Faren 
min var flyver for Royal Air Force i likhet med andre 
flyvere fra Praha og Brno. Det var han som først snakket 
med meg om Masaryk sin storhet og den avtalen fra 
1938 som dere kaller «om oss uten oss». Hvis Masaryk 
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hadde levd, så ville den forferdelige avtalen aldri blitt 
godkjent. Det mener jeg er en helt riktig poeng som jeg 
også har med når jeg har vært med å forelese på 
Karlsuniversitetet eller Masarykuniversitetet. Masaryks 
betydning er enorm og forståelig. Pakten som ble gjort 
mot Tsjekkoslovakia var et grenseløst forræderi. Jeg 
tipper jeg var mellom 11 og 13 år gammel første gang 
jeg fikk høre om dette, og har vært fryktelig opptatt av 
historie og krigen siden den gang.   

Da jeg var 14 år, var jeg mye opptatt av Dubček. Jeg leste 
på den tiden Solzjenitsyns Gulag-romaner og da Sovjet 
angrep Tsjekkoslovakia, var det et skikkelig sjokk! På den 
tiden var jeg veldig politisk aktiv, jeg var sentralt i 
Operasjon dagsverk, dvs. du lager arrangementer som 
skolene samler penger til. Jeg var med på de aller første 
spontane demonstrasjonene i Oslo 21. august 1968. 
Demonstrasjonene i Oslo var uten sammenligning de 
største demonstrasjonene i europeisk sammenheng. 
Hvert eneste år i alle store byer var det store markeringer 
for Tsjekkoslovakia og mot Sovjetunionen. 

Jeg ble mer politisk aktiv og var veldig imot at sosialisme 
skulle defineres av Sovjetunionen. Det var ikke noe av 
den type sosialisme/kommunismen som jeg og mange 
unge mennesker i Norge ville ha. Engasjement mot 
okkupasjon av Tsjekkoslovakia var meget ekte og meget 
nært. Dette knyttet vi også veldig tett i vår egen historie 
fordi Tsjekkoslovakia og Norge er av de maktene som 
vet mest om okkupasjon. Vi har 400 års med okkupasjon 
med Danmark og Sverige og selv om vi er gode venner 
nå, så kan vi ikke glemme dette helt.  

I 1968 kom idretten inn. Vi er en liten nasjon hvor idrett 
har en eventyrlig sterk posisjon. Det har ikke noe å si om 
du er en gammel skihopper som meg, men du knytter 
veldig mye til idrett nettopp fordi vi er en veldig liten 
nasjon. Det er her vi kunne hevde oss. Vi identifiserte oss 
med tsjekkoslovakiske idrettsstørrelser og visste alt om 
hvor betydningsfullt det var når Tsjekkoslovakia slo 
Sovjet i ishockey for eksempel. Man trengte ikke å være 
interessert i idrett, men alle var opptatt av at 
Tsjekkoslovakia måtte banke Sovjet i ishockey eller at Jiří 
Raška måtte vinne og ikke minst Věra Čáslavská i turn! 
Herre Gud, hvilken status hun nådde i Norge! Jeg har 
dessverre aldri fått oppleve henne, men jeg er veldig 
stolt at jeg har fått denne prisen som hun også har fått. 
Det skryter jeg jo veldig av!  

Da Václav Havel ble leder i denne nye staten i 
Sentraleuropa, bestemte han seg for å dra til Norge før 
han dro til noen andre. Jeg selv var leder av 
forfatterforeningen, han var æresmedlem. Siste gang jeg 
var i Praha, prøvde han alt han kunne for å komme på 
den norske ambassaden, men da var han for syk. Jeg er 
veldig glad for at jeg fikk hilst på ham i Oslo. 

Senere har jeg kommet til Praha og Brno for å forelese 
om forholdet mellom Tsjekkia og Norge, om litteratur og 
min egen litteratur.  

Mange av tsjekkere i Norge har ikke reist på en 
stund til sine familier i Tsjekkia. Kan du fortelle oss 
dine opplevelser fra din siste reise til Tsjekkia, hva 
du gjorde, hvor du reiste? Ta oss med på din siste tur. 

Det viktigste var at jeg bodde i Brno. Min kone var også 
med meg. Jeg har mange ganger reist alene, men på de 
siste to turene har Marianne vært med. Den som ofte 
organiserer mine turer er Miluše [Juříčková, LS] og hun 
er en fryd å være sammen med! Jeg var på 
Masarykuniversitetet i Brno og hver gang jeg kommer 
dit, blir jeg forundret og beveget over hvor mange der er 
som vil lære norsk og de skandinaviske språk. Jeg syns 
det er veldig rørende at det er så mange slovakiske 
studenter på Masarykuniversitetet. Noe av det beste 
man kan oppleve er den gode kjemien som er mellom 
Slovakia og Tsjekkia. Det er like vakkert som den nære 
kontakten mellom Sverige og Norge og Danmark og 
Norge. De studentene er jo nesten 50:50. Mange av dem 
bor i Bratislava. Vi får mange diskusjoner rundt om disse 
tingene.  

Jeg har holdt forelesning om kubisme og arkitektur. I 
Norge har funksjonalisme stor betydning. Det er 
Ekebergrestauranten, men også hele byer som Ålesund 
eller Bergen som er preget av denne arkitekturen. Det er 
faktisk Tsjekkia hvor dette startet, både kubisme og 
funksjonalisme. Brno med sin Villa Tugendhat er 
funksjonalismens hovedstad og Praha er kubismens 
hovedstad. Praha er på mange måter oppdaget av 
nordmenn, men det er ikke Brno eller Moravia.  

Jeg har blitt en ivrig forkjemper for Mähren/Moravia, det 
har blitt en stor kultbevegelse. Nå skal du få se [Thorvald 
henter og viser moravisk flagg som han kaller «eget 
ambassadørflagg»]. På grunn av denne interessen dro 
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jeg på min siste tur til Tsjekkia på en rundtur i dette 
gamle Moravia og det var veldig morsomt. Miluše er en 
hard tilhenger av Brno, men selv Miluše fikk seg ganske 
mange overraskelser over hvor omfattende dette gamle 
Moravia er. Det ligger mye her som er typisk europeisk. 
Det stedet Mozart var mest, det var i Tsjekkia, Maria 
Antoinette i nærområdet. Austerlitz ligger i Tsjekkia. 
Milan Kunderna kommer fra Tsjekkia. Det er mange 
interessante ting i Tsjekkia som er verdt å se, men jeg er 
veldig frustrert over og vil fighte de neste årene for at 
mange flere nordmenn skal ha Brno eller Olomouc med 
det fantastiske klokkespillet som base. [Thorvald uttaler 
[ålåmouts], altså relativt riktig, LS].  

Det gleder meg så mye når du nevner Olomouc, der 
studerte jeg tysk og historie og er veldig glad i den 
byen.  

Jeg tror ikke det er noen byer i Europa som er vakrere 
enn Olomouc, ærlig talt. Jeg har kjørt gjennom hele 
sentrum med rullestol, kona mi har dytta meg på de 
store bråsteinene.  

Jeg gleder meg til covid er over for da er jeg invitert til å 
komme både til Praha og Brno for å opptre, selvfølgelig 
skal jeg til Olomouc også. Det er en fin side av denne 
prisen jeg har fått, at jeg er invitert av Tsjekkias 
ambassade i Oslo og Norges ambassade i Praha. Begge 
disse ambassadører har som en oppgave straks det er lov 
å få meg til Tsjekkia. Det gleder jeg meg til! 

Takk for samtalen, Thorvald, og takk for at du er så 
glad i landet vårt. 

Lenka Sommerseth 

 

«Jeg har blitt en ivrig forkjemper for Mähren/Moravia, det har blitt en stor kultbevegelse. Nå skal du få se», Thorvald henter og 
viser moravisk flagg som han kaller «eget ambassadørflagg». Foto: utklipp av skjermen av Lenka S. 
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA 

Středa 14. dubna 2021, 18-20 hodin 
Schůze proběhne digitálně, přihlášení účastníci budou informováni o způsobu 
připojení 
 
Program 
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze 
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2020 
3. Přehled spolkových financí v roce 2020 
4. Došlé návrhy 
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise 
6. Plán činnosti pro rok 2021 
7. Návrh rozpočtu pro rok 2021 
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 se chtějí výroční schůze zúčastnit, aby se registrovali 
mailem na adrese prihlasky@cz-forum.no 
 
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 14. april 2021, kl. 18-20 
Årsmøte foregår digitalt, registrerte deltakere blir informert om tilkobling 
 
Dagsorden 
1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten 
2. Årsberetning for året 2020 
3. Regnskap for året 2020 
4. Innkomne forslag 
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen 
6. Aktivitetsplan for 2021 
7. Budsjett for 2021 
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 
Vi ber alle interesserte å melde seg på adressen: prihlasky@cz-forum.no  
Hjertelig velkommen. 
Barbora Nentwichova 
styreleder 

Forlenge/tegne ny medlemskap: cz-forum.no/nb/medlemskap-no 
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For behandling på TNF´s årsmøte den 14. april 2021: 

Årsberetning 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 2020: leder Barbora Nentwichova, nestleder Leny Slaninova, styremedlem Hana 

Netopil Ciganikova, styremedlem Dagmar Melbø, styremedlem Ladislav Jilek, styremedlem 

Monika Utesena. 

April-desember 2020: leder Barbora Nentwichova, nestleder Leny Slaninova, styremedlem 

Monika Utesena, styremedlem Eva Kvasnicakova, styremedlem Erika Rumankova, styremedlem 

Jakub Petruj. 

Valgkomité 

Edita Daulova, Jindrich Kania. 

Medlemskap 

TNF hadde 105 betalende medlemmer i sin database ved utgangen av 2020. Medlemskontingent 

for 2020 var: kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 450,- for familier og kr. 200,- for pensjonister. 

Ansvarsområder 

Økonomi og regnskap: Barbora Nentwichova; nettside og sosialmedier: Monika Utesena og 

Jakub Petruj; Medlemsblad: Eva Kvasnicakova, Petr Dreiseitl; Kommunikasjon: Barbora 

Nentwichova, Jakub Petruj; Språkkurs: Barbora Nentwichova; Kreative kurs: Erika Rumankova; 

Kultur: Leny Slaninova.  

Økonomi 

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

Tsjekkiske Utenriksdepartementet. For året 2020 fikk vi pengegave til 5 prosjekter: tsjekkisk 

undervisning for barn og voksne, kreative kurs for voksne, barnedag, St. Nikolasfeiring og trykk 

av medlemsbladet. 

Styremøter 

Styremøter har blitt avholdt i henhold til behov og etter avtale i januar, april, august og 

november, de tre sistnevnte digitalt. På årsmøtet 22. april som foregikk digitalt, ble 

årsberetningen for forrige år godkjent. Styremedlemmer har også vært i kontakt med 

interesserte på uformelle møter i Kafé Asylet på Grønland i Oslo, selv om det var færre møter 

enn antatt.  
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Aktiviteter 

Våre aktiviteter gjennom hele året 2020 var preget av pandemien som påvirket samfunnet i alle 

områder. 

● I atten 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, flere møter måtte vi avlyse, 

på andre møtte det bare få mennesker. Vi skal fortsette med denne aktiviteten og prøve 

å forsikre at det er noen fra TNF til stede.  

● TNF satser stort på undervisning i tsjekkisk språk på alle nivåer til både barn og voksne, i 

2020 har vi hatt:  

o  3 voksne deltakere i kurs for viderekomne, avbrutt både i vår og i høst 

o 16 skolebarn (våren 2020) som lærte tsjekkisk grammatikk, senere 14 barn 

(høsten 2020), både i mars og i november ble vi nødt til å gå over til digital 

undervisning 

o 12 barn i kurset Tsjekkisk gjennom lek i vår, og 4 i høst, også dette kurset foregikk 

digitalt deler av året 

o Våren 2020 valgte vi å tilby åpen lekeplass i Løvungene-klubben (barnehagenivå). 

Deltakelsen varierte fra uke til uke, i mars stengte vi klubben. Fra høsten begynte 

vi igjen med organisert program for de minste med 5 deltakere, fra november ble 

klubben avlyst. 

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

våre kurs.  

● Karneval i mars var siste aktivitet i normale tider. 

● Kreative kurs for voksne innebar to kurs – i september og desember sammen med barna. 

● I september avholdt TNF Barnas dag på Holmenkollen. Været var fantastisk og det samlet 

seg både små og store til lek og konkurranse. Alle koste seg med sunn mat og hyggelig 

prat.  

● Den 5. desember arrangerte TNF en utradisjonell St. Nikolasfeiring. Vi har tilpasset oss 

strenge koronatiltak i byen Oslo og inviterte alle interesserte til eventyrlig vintertur til 

Tryvannstua. Rund 12 familier med 25 barn kom for å nyte en hyggelig førjulsatmosfære i 

kulda og snø. Deltakerne kunne møte St. Nikolas med sine hjelpere – engelen og djevelen 

og fikk noe godt. Alle sang tsjekkiske og slovakiske julesanger og koste seg med bolle og 

varm sjokolade ute på snøen. Vinnere av Legokonkurransen fikk sine priser og skolebarna 

som deltok i internasjonal litterær konkurranse, fikk også sine priser.  

● Vi takker alle frivillige for all hjelp, det krevde mye energi, vi gleder oss til å arrangere fine 

aktiviteter i år så lenge koronatiltak tillater disse. 

Medlemsblad 

I 2020 ble det utgitt 3 utgaver av medlemsbladet Forum: nr. 97, 98 og 99. Alle er velkomne til å 

sende inn sine bidrag. Ansvaret for redaksjon overtok Eva Kvasnicakova, teknisk ansvarlig var 

Petr Dreiseitl.  

Samarbeid 

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

ambassadelokalene til disposisjon og samarbeider med TNF på noen arrangementer.  

For styret i TNF: Barbora Nentwichova, leder, 7. februar 2021, Oslo 
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For behandling på TNF´s årsmøte den 14. april 2021: 

RESULTATREGNSKAP TNF FOR 2020 

    

Inntekter    

Medlemskontingent 11 050,00   

Bidrag/gave fra ambassaden 51 752,23   

Aktiviteter – tsjekkisk kurs, barnedag, st. Nikolas 
feiring, arrangementer for voksne 57 500,00   

Annen inntekt 17,51   

Sum inntekter 120 319,74   

    

Kostnader    

Administrasjonskostnader 559,19   

Medlemsblad Forum - 3 utgaver 13 462,72   

Aktiviteter - tsjekkisk kurs, barnedag, st. Nikolas 
feiring, arrangementer for voksne 104 677,41   

webhotell 1 021,25   

Sum kostnader 119 720,57   

    

Resultat = overskudd 599,17   

    

BALANSE PR. 31.12.2020    

Eiendeler Gjeld og egenkapital 

Saldo bank 134 435,72  137 938,55  
Egenkapital (=akumulert resultat fra 
forrige år) 

Kasse 5 752,00  
              

599,17  Årets resultat - overskudd 

fordringer - 1 650,00  gjeld - periodisering* 

SUM 140 187,72  140 187,72    

    

Kommentar:    

TNF`s regnskap viser et totalt overskudd på kr. 599,17.   

* medlemskontingent for 2021 betalt i desember 2020   

    

Vi har i 2020 mottatt en pengegave fra MZV på kr.  51 752,23  

Pengegaven ble brukt til: Tsjekkisk kurs - leie av lokaler 9 075,00  
                                              Tsjekkisk kurs - lærebøker og 
tradisjoner 3 422,00  
                                              Tsjekkisk kurs - 
lærere  24 178,00  

                                              Trykk av medlemsbladet 4 075,00  

                                              Barnedag  2 037,00  

                                              Kurs og arrangementer for voksne 2 853,00  

                                              St. Nikolas feiring  6 112,00  

Balanse:    

Saldo i banken pr. 31.12.2020 stemmer med årsoppgaven fra Nordea bank.  

    

Barbora Nentwichova, 14.02.2021    
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6. Aktivitetsplan for 2021: 

 Tsjekkiskundervisning til både barn og voksne gjennom hele året 

 Kreative kurs for voksne 

 Karneval i februar ble avlyst 

 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 2021 

 Styremøter etter behov  

 

MERKNAD: Med hensyn til aktuelle koronatiltak i Norge og byen Oslo kan det forekomme 

endringer i løpet av året. 

 

7. Budsjett for 2021: 

 

Inntekter NOK Utgifter NOK 

medlemskontingent 13 000 medlemsblad 15 000 

gave fra MZV CR 60 000 web 1 500 

inntekt fra aktiviteter 65 000 aktiviteter 120 000 

  adm. kostnader 1 500 

SUM 138 000 SUM 138 000 
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Feiring – pec. Vstup do dolu St. Pauls. Foto: Eva K. 

Jak už jsem v minulém příspěvku předeslala, i tato 
geologická pozvánka vás opět zavede do oblasti 
supervulkánů k jezeru Mjøsa. Nedaleko naleziště 
smaragdů, zmiňovaných minule, jsou kopce plné 
nerostného bohatství, především železných rud.  

Lokalita leží severně od Osla, přibližně hodinu dvacet 
jízdy autem, přes sjezd na Minnesund, silnice číslo 33 
(po pravé straně minete smaragdy), projedete Feiring a 
potom asi po 6,5 km za autobusovou zastávkou 
Stubberudse odbočíte vlevo do ulice Stubberudvegen, 
jež se volně mění ve Øverbygdvegen. Teď je otázka, co 
chcete podnikat. Nabízí se dvě základní varianty: krátká 
(snadná a nenáročná) a dlouhá (snadná a nenáročná). 
Obě je možné kombinovat. Terén je jednoduchý, 
protkaný cestami a pěšinami. Při volbě krátkého výletu 
zaparkujte na parkovišti kousek pod Carsten Ankers 
lysthus, parkoviště i stezky jsou dobře značené a 
obejděte si krátký okruh do železáren Feiring jernverk a 
zpět.  Pro variantu delšího výletu hledejte parkovací 
místa podél cesty Øverbygdvegen, asi 3 km po odbočení 
z hlavní silnice. V mapě jsou značená 2 parkoviště, ale 
v podstatě jsou to místa podél cesty. 

Po turistické stezce, značené v turistické mapě, začněte 
stoupat do kopce. Stoupání není nijak zvlášť příkré. 
Provede vás horskými loučkami, smrkovým lesem a 
končí v tundře. Vrcholové partie jsou ideální pro tetřevy 
a jsou zde i hlášená pozorování. Můžete zkontrolovat 

Kde:  
Železárna Feiring – důl St. Pauls – Carsten Ankers 
lysthus – vrchol Skeikampen, okruh max 11 km 

Co:  železné doly 

Souřadnice – železárna: 
60.5405145139988N, 11.1621066091953E 
Souřadnice – vrchol Skreikampen: 
60.5678064N, 11.1501333E 

Web: https://www.jernverket.info/ 

Tipy:  
Jernverkshelga 30. juli - 1. august 2021 
Pokud chcete hledat železitou rudu magnetit a 
nejste si jisti, vezměte si s sebou magnet. 
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zde: https://artskart.artsdatabanken.no/ . My jsme 
pozorovali akorát tetřeví trus :) Ale se třemi ne zrovna 
tichými dětmi můžeme být rádi, že nezdrhly i ty bobky:) 
Těsně pod vrcholem vpravo minete částečně zaplavené 
důlní výkopy, jsou oplocené, ale i pohled přes plot stojí 
za to. A potom je to už jenom kousek na vrchol 
Skeikampen. Odměnou vám budiž nádherný výhled na 
hory, mezi jinými i Rondane. 

Až se dostatečně pokocháte Mjøsou a horami, viz 
obrázek, vydejte se zpět. Jděte tou samou cestou dolů 
z kopce a na rozcestníku odbočte doprava na důl St. 
Pauls Gruve (60.558668, 11.140377). Důl je 
zrekonstruovaný, přístupný během kulturně 
historických akcí, organizovaných Muzeem v Eidsvoll. Je 
tu kadibudka a krytá bouda. Na všudepřítomných 
výsypkách se dají najít železité rudy: černolesklý a 
magnetizující magnetit (občas i v mnohostěnných 
krystalech), taktéž černolesklý, ale nemagnetický 
hematit a zlatavý pyrit. Pyrit je obzvláště atraktivní, kvůli 
své zlaté barvě, a protože je k nalezení v poměrně 
velkých kusech i krystalech (viz obr.). 

Od dolů pokračujte značenou cestou k železárně Feiring, 
ideálně podle mapy nebo rozcestníků. Feiring železárny 
založil norský obchodník a politik Carsten Anker a byly 
v provozu od roku 1806 do roku 1818. Anker také 
koupil Železárny Eidsvoll, které v kopcích těžily železo již 

od 17. století. Nově založená pec (na fotce) měla ideální 
polohu přímo u zdroje rudy. Používali ji na získávání 
železa z železonosných kamenů, dělníci se tím zbavili 
zbytečné zátěže a už jen surové železo vozili k jezeru, 
naložili ho na lodě a přepravovali po Mjøse do Eidsvoll 
pro další úpravu. Část vysokého komína pece je 
zrekonstruovaná a zachovalé jsou taktéž základy 
několika domů. V roce 1813, během své cesty po 
Norsku, navštívil Feiring dánský korunní princ Christian 
Frederik. Jednotlivé budovy a Ankerův majetek byly 
rozprodány v aukci, neboť Anker zakončil své podnikání 
bankrotem. Železárna Feiring je jednou 
z nejdůležitějších norských technických památek po 
průmyslové revoluci. 

Závěrem výletu navštivte Ankerův letní dům. Běžte po 
ukazatelích a značené cestě k Carsten Ankers lysthus. 
Jedná se o velký srub s krásným výhledem, taktéž 
spadající pod Eidsvollská muzea.  

A teď už jen dokončit okruh a najít zaparkované auto:) 

A kdo byste sice pěkný kámen do zahrádky chtěl, ale 
nechce se vám tak daleko, vyčkejte na další díl 
Geologických výletů. Prozradím vám krásnou lokalitu 
hned u Osla .:) 

Eva Kolářová

 

 

 

 

 
Železná ruda. Pyrit v dlani. Foto: Eva K. 
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Mikulášská trojice v zimní krajině Nordmarky. Foto: Jakub Petrůj 

Jedním z aspektů kreativity je schopnost přetvořit 
zdánlivou potíž v promyšlený záměr. Letošní 
Mikulášské setkání se v zájmu zachování tradice 
konalo, ačkoliv bylo pojato trochu netradičně. Za 
sebe, za výbor, dobrovolníky a myslím, že i za 
zúčastněné mohu říct, že to vůbec ničemu nevadilo.  

Sobota 5. prosince byla na Tryvannstua pohádková - 
bílá, zasněžená, s příslibem pěkného odpoledne 
v příjemné společnosti. Mikuláše jsme, jak je dobrým 
zvykem, nepřivítali v šatech a kravatách, nýbrž v kuliších, 
palčácích, někteří s běžkami, a jeden nadšenec dokonce 
se saxofonem. 

Naprostou většinu tradic se nám přesto podařilo 
dodržet. Společně jsme si například zazpívali koledy a 
tím Mikuláše a jeho kumpány - neposedného čerta a 
krásného anděla - přivítali. Toto trio si postupně 
vyslechlo písničky či básničky od všech 25 dětí a také od 
velké části rodičů - nikdy totiž není pozdě na odčinění 
svých hříchů a hříšků. Malí a stateční účastníci si za své 
výkony vysloužili nadílku, která čekala venku, a druhou 
nadílku čekající uvnitř hostince. Nic nespraví pocuchané 
nervy, zvláště pak ty malé, lépe než kakao a bolle. 

Mikuláš je symbolem tradice, přesto se nezalekl ani 
moderních vymožeností a tak souhlasně kývnul na 
poptávku po online konferenci. Dnes už je opravdu 
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možné všechno, a pokud se nemůžete dostavit, můžete 
Mikuláši podle všeho zavolat přes facetime. 

Přítomnost pohádkových postav v pohádkovém 
prostředí vyvolávala zvědavost náhodných 
kolemjdoucích. Myslím, že v norské přírodě můžete 
potkat ledacos, ale na Mikuláše, čerta a anděla společně 
nenarazíte každý den. Dostalo se nám příjemných 
ohlasů a někteří si dokonce zakoupili balíčky českých 
dobrot a podpořili tím charitativní sbírku Energie 
lékařům. Podařilo se vybrat 2 150 NOK. Ty putovaly 
českým andělům v bílých pláštích se stetoskopem.  

Závěrem jsme se pověnovali restům. Rozdávaly se ceny 
za lego soutěž a ceny za soutěž češtinářskou. Všem 
výhercům ještě jednou gratulujeme.  

Že se jednalo o vydařené odpoledne, svědčily kladné 
ohlasy, které spolek obdržel. Spolek by si mohl pořádat 
ledacos, ale bez vás - bez našich členů, kteří souhlasně 
kývnou na výlet za tradicí, by to bylo jaksi prázdné.  

Děkujeme za účast, za krásný den a těšíme se na další 
setkání. 

Eva Kvasničáková

Rozhřešení se tentokrát vyřizovalo i na dálku. Foto: Jakub Petrůj 
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Jsem obklopen samými idiomy. Především v práci. 

Dnes se společně podíváme na dva idiomy a jeden 
naprosto diametrální rozdíl mezi norštinou a 
češtinou  

Zdroj: ovaering.no; Název: Jo flere Kokker des mere Søl, Autor: 
Kittelsen, Theodor (1857-1914) 

Jo flere kokker, dess mer søl – můžeme přeložit jako 
čím víc kuchařů, tím víc se toho rozlije. Idiom popisuje 
situaci, kdy se skupina lidí snaží dosáhnout společného 
cíle. Je jich ale příliš moc a navzájem si vlastně zavazí. 
Takže výsledku buď nedosáhnou, a pokud přece ano, je 
to výsledek velmi pochybné kvality. Vzpomínám si na 

jednu rodinnou oslavu, kdy bylo potřeba zažehnout gril. 
K této práci se nabídli moji tři strejdové. Každý měl 
v ruce pivo a v hlavě spoustu názorů, jak gril co 
nejrychleji a nejefektivněji připravit a zažehnout. Celá 
diskuze se nějak protáhla a lidi měli hlad. A tak moje 
mamka rozhodla, že ty kuřata uděláme prostě v troubě. 
Strejdové u toho studeného grilu zřejmě stojí ještě dnes. 

Gå over bekken etter vann – Chodit přes potok pro 
vodu. Je jasné, že přecházet potok, aby člověk nabral 
vodu, je zbytečné. Tento idiom popisuje naprosto 
zbytečnou činnost, která nemá hodnotu. Takto třeba my 
Češi nosíme dříví do lesa. Dánové pečou housky pro 
pekařovy děti, V Anglii se nosí uhlí do Newcastlu a 
například Řekové vozí sovy do Athén. 

Flink? –  Co dělat, když vám někdo norsky řekne, du er 
flink, nebo så flink du er? Výborně! Mějte radost. Někdo 
vás právě pochválil za vaši šikovnost. Je to opravdu fajn 
ocenění. Nicméně když se mi tohle stalo poprvé, byl 
jsem spíše zmatený. Znám totiž výraz flink a sloveso 
flinkat i z češtiny. Flink je člověk, který přidělenou 
činnost nebere vážně, vykonává ji ledabyle a rozhodně 
nedodává výsledky včas. Chodí pozdě, je neupravený a 
určitě nikdy neměl samé jedničky. Jde tedy o pravý opak 
norského přídavného jména. Pro zajímavost zmíním, že 
norský flink jsem byl u nás v rodině jednoznačně já. 
Zatímco český flink byl jednoznačně můj starší brácha.  
A až si tohle jednou přečte, budu mu moct ukázat, jak 
flink jsem, když potřebuju rychle utéct do dostatečné 
vzdálenosti, abych se vyhnul poctivé bratrské 
nakládačce. 

Jindřich 
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Doma jsme slavili 10 let České školky, a tak jsme 
zabrousili do rodinného foto-archivu. Narazil jsem 
na pár snímků, které zachycují 3 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.  

Tentokrát to bude PLEM: 

Byl podzim a my jsme šli s přáteli na houby do lesů 
Østmarky. Martin, zkušený to znalec místních hub mě 
upozornil, na jeden typ hříbků, který je na pánvi prostě 
vynikající. Sám si však houbičky pečlivě vybíral, bral jen 
menší a čerstvěji vypadající kousky. Já jsem to do košíku 
rval všechno. Však se nám to na zimu bude hodit. Doma 
na bytě jsme začali hříbky zpracovávat a krájet na 
lupínky ideální k sušení. Spousta houbiček však byla 
značně nahlodaná červíky. To, co se dalo vyříznout a 
vyčistit, jsme si nechali. Bohužel kvůli mojí hamižnosti 
v lese se ukázalo, že většina toho, co jsme si donesli, se 
v kuchyni prostě použít nedá. To, co nám zůstalo, jsme 
rozložili na noviny a šli spát.   

Druhý den ráno jsem vstal a prošel obývákem. Okamžitě 
jsem si všiml pohybu na podlaze. Nevím, kde se ti červíci 
schovávali, ale i z těch kousků, co vypadaly zdravě, se 
červíci přes noc rozlezli po celém obýváku. Přestože byli 
červi oproti mně ve značné přesile, podařilo se mi je 
přemoci. Byt jsem uvedl opět do obyvatelného stavu. 
Dokonce se mi podařilo zachránit poslední hrst hříbků. 
Ty moje partnerka rozložila na plechu na pečení a 
umístila do tmavého koutu místnosti. Nad tím jsem 
zakroutil hlavou. Copak takhle se dají sušit hřiby? To 
chce světlo, a taky to musí přece luftovat! V mé 
inženýrské mysli se zrodil plán. Pootevřel jsem okno naší 
kuchyně ve třetím patře a plech napevno umístil mezi 
okenní rám a parapet. Opakovaně jsem s ním trhnul, 
abych měl jistotu, že se nepohne. Nepohnul se, ani o píď. 
Proto dodnes nechápu, co se to tenkrát vlastně stalo. 

Udělal jsem snad jen tři kroky z kuchyně. Naráz jsem za 
svými zády uslyšel naprosto zřetelné a kovové “PLEM.“ 
Toto kovové vibrující PLEM se ozvalo jakoby zdola, 
hluboko z ulice. Prudce jsem se otočil. Plech zmizel. 
Takové PLEM může vydat jen plech na pečení plný 
nakrájených hub, který se právě zřítil z 3. patra v naší 
ulici přímo na chodník mezi zaparkovaná auta 
u krajnice.  

Zdroj: Rodinný fotoarchiv autora. 

Vzal jsem si smetáček a lopatku. Prozíravost mi totiž 
napověděla, že je potřeba zamést stopy mého pokusu 
o trestný čin veřejného ohrožování dřív, než se na místo 
činu dostaví policejní auta a helikoptéry. Sesbíral jsem 
proto houbové lupínky nejen z chodníku, ale i z kapot a 
střech aut zaparkovaných u domu. Všechno skončilo 
v kanále. Na večeři bohužel nebyla plánovaná 
smaženice, ale jen vejce natvrdo a chleba. 

Od té doby jsem už do lesa na houby nikdy nešel. Mám 
totiž panickou hrůzu z toho, že bych při jejich sušení 
mohl někoho zabít. 

Pěkný nástup jara vám přeje 

Jindřich 
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I v tomto roce TNF vyhlašuje soutěž pro všechny 

krajany v Norsku, kteří si rádi staví ze stavebnice  

 

Téma soutěže: 

„Co mám opravdu rád” 

 Fantazii ani věku se meze nekladou! Vyzýváme i rodiče! 

Nejlepší výtvory budou odměněny 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 2021 na email: soutez@cz-forum.no 

 

Pokud nám situace dovolí, proběhne tradiční vyhlášení během Dětského dne,  

nejlepší výtvory otiskneme v letním vydání našeho časopisu.  
 


