
Boj o milióny v Dagbladet 

Toto je naše první a zároveň i poslední reakce na níže uvedený vymyšlený konflikt mezi 
Čechy a Slováky, protože nemíníme dále pokračovat v kampani prostřednictvím elektronické 
pošty, která by do budoucna zatížila přátelské vztahy mezi českými a slovenskými členy 
krajanských komunit v Norsku. 

Rádi bychom tímto zamítli vymyšlený konflikt mezi Čechy a Slováky a jejich ”boj o milióny”, jak 
to bylo prezentováno v Dagbladet v pondělí 3. srpna letošního roku a v následných e-mailových 
kampaních.  

Naše odpověď na článek v Dagbladet je: 

 Zde se nejedná o milióny pro někoho. Celá věc se týká fondu, který se dle platných stanov zakládá 
ve spojení s prodejem nemovitosti Storsand, pod vedením Nadace Solgløtt. Účelem je podporovat 
vzdělání a humanitní cíle.  

Mezi Česko-norským Fórem a Nadací Solgløtt je jasná kontinuita. Přestože se Slováci v 90. letech 
vzdali svých práv i povinností v této souvislosti, navázalo Česko-norské Forum opět v této věci 
spolupráci se Slováky. 

Přestože Češi dělali většinu práce, jak v průběhu desetiletí dobrovolných prací ve spojení s letní 
školou pro děti uprchlíků z Československa na Storsandu, tak i nakonec s prodejem, byly oba 
slovenské spolky, Spoločnosť priateľov Slovenska a Nórsko-slovenský spolok pozváni k účasti ve 
správní radě Nadace Solgløtt.  

Jan Zima odmítl místo které bylo nabídnuto Spoločnosti priateľov Slovenska. Ve správní 
radě Nadace Solgløtt jsou dnes 4 Češi a 2 Slováci, v souladu s počtem obyvatel v těchto zemích. 
Slovenský spolek, reprezentovaný ve správní radě, je spolek který Jan Zima spolu s jinými opustil v 
roce 2003. Tento Nórsko-slovenský spolek organizuje převážně Slováky, kteří bydleli v Norsku 
před rozdělením Československa, a kteří podporují ideály fondu pro vzděláni a humanitní podporu 
v norsko-českém a –slovenském kontextu. 

Česko-norské Forum a česko-slovensky výbor Nadace Solgløtt by mohli podat protest do 
Dagbladet, neboť žurnalista, dle našeho názoru, v článku ”Boj o milióny” porušil pravidla dobrého 
žurnalizmu jak jsou definována v ”buď opatrný plakátě”, vydaném Dagbladet a PFU.  

Žurnalista poslal během pátku 31. července 2009 e-mail jak výboru Nadace Solgløtt tak i Norsko-
slovenskému spolku, kde píše že má zájem o historii a fotografie z Norsko-československého 
pomocného spolku (1950-1987), předchůdce dnešních českých a slovenských spolků. Nepíše nic o 
tom, že článek se bude koncentrovat na prodej nemovitosti a že vyjde už v pondělí 3. srpna 2009. 
Tím jsme nemohli využít práva požadovat, aby skutečnosti této věci byly v novinách prezentovány. 

Také si myslíme, že je nepěkné, že Dagbladet chybně prezentuje tuto záležitost jako konflikt mezi 
Čechy a Slováky v Norsku. 

Došli jsme k závěru, že nebudeme odpovídat na tento tendenční a nevyvážený článek v Dagbladet, 
neboť nemáme zájem o to, aby tento typ novinových článků rozvrtal dobré vztahy, které Češi a 
Slováci žijící v Norsku vždy mezi sebou měli. Distancujeme se od takových pokusů vytvořeni 
konfliktů a od snah stavět Čechy a Slováky proti sobě.  



Nasledovné hrubo vyznačené texty z listov Jána Zimu adresovaných na Česko-nórske Forum a z 
internetovej stránky www.slovak.no Spolku priateľov Slovenska možno najlepšie osvetlia motívy a 
pozadie jednostrannej informácie v denníku Dagbladet: 

List Jána Zimu na Česko-nórske Forum 11. novembra 2008 

Poukazujeme na predaj nehnuteľnosti Storsandveien 68 A a B v tomto roku. V súvislosti s 
horeuvedeným predajom chce vedenie Spoločnosti priateľov Slovenska uplatniť nárok na 
časť majetku. Nárok zdôvodňujeme tým, že Spoločnosť priateľov Slovenska je priamym 
dedičom po Nórsko-Československom pomocnom spolku a tým aj oprávneným vlastníkom 
majetku. 

Náš komentár: 

Tento prístup prekvapil vedenie Česko-nórskeho Forum. 

List Jána Zimu na Česko-nórske Forum 23. februára 2009 

2. Zloženie evt. nového vedenia Solgløttu. V článku podpísanom riaditeľom Unike Hjem AS 
ponúka Česko-nórske Forum Spoločnosti priateľov Slovenska jedno miesto z celkove 6-tich v 
novom vedení nadácie Solgløtt. Takéto rozdelenie je pre Spoločnosť priateľov Slovenska 
neprijateľné a to s takýmto odôvodnením: Štatistický úrad registruje k 1.1.2008 1.209 Čechov 
a 1.324 Slovákov v Nórsku. UDI udáva nasledovné čísla čo sa týka udelených pracovných 
povolení k 30.09.2008: Slovensko 2.217, Česká republika 641. Obidve informácie poukazujú 
na jasnú väčšinu Slovákov v pomere k Čechom v Nórsku. Vzhľadom na horeuvedenú 
skutočnosť je potrebné nájsť vyrovnanejšie rozdelenie hlasov v evt. novom vedení, než 
navrhuje Česko-nórske Forum. 

Náš komentár: 

Návrh zloženia vedenia Nadácie Solgløtt bol 2 miesta Slovákom a 4 miesta Čechom.  

Spoločnosť priateľov Slovenska dostala ponúknuté jedno miesto z celkove šiestich v budúcom 
vedení Nadácie Solgløtt. Druhé miesto bolo ponúknuté Nórsko-slovenskému spolku. Toto sa Jánovi 
Zimovi zdá neprijateľné a ponuku odmieta. 

 

 z internetovej stránky Spoločnosti priateľov Slovenska: 
 
NORSK SLOVAKISK FORUM, alebo SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV SLOVENSKA bola 
založená 16. júna 2003 a zaregistrovaná v nórskom obchodnom registri 
Bronnoysundregisteret 10. júla 2003.  
 
Až do rozdelenia Československa v roku 1993 bola väčšina Slovákov združená v Nórsko-
Československom pomocnom spolku, neskôr Forum Norge – Tsjekkoslovakia. V roku 1993 
bol založený Nórsko-slovenský spolok, čo bolo pravdepodobne reakciou na vývoj v 
Československu, ktoré sa rozdelilo na dva samostatné štáty, a potreba samostatnosti bola 
silnejšia než spoločné kultúrne korene. Slovenské spolky boli založené tiež v Bergene a 
Trondheime. 



 
Desať rokov po založení Nórsko-slovenského spolku bolo vidieť výrazné rozdiely medzi 
Slovákmi, ktorí do Nórska prišli počas rôznych historických období, a na základe rôznej 
motivácie.  
 
Tieto rozdielne názory viedli k tomu, že sa veľká skupina členov slovenského pôvodu, 
nasledovaných nórskymi priateľmi rozhodla vystúpiť z Nórsko-slovenského spolku na jar 
roku 2003, a vytvorila svoju vlastnú organizáciu. 
 
Výsledkom je existencia celkovo štyroch slovenských spolkov v Nórsku. Spoločnosť priateľov 
Slovenska je z nich najväčším, združujúcim viac ako 120 členov. Hlavnú skupinu tvoria 
členovia slovenského pôvodu, ktorí do Nórska prišli v priebehu posledných 15 rokov.  

 Náš komentár: 

Spoločnosť priateľov Slovenska v zastúpení Jánom Zimom vystupuje vo svojich písomnostiach o 
nehnuteľnosti v Storsande ako keby bola Spoločnosť priateľov Slovenska jedinou organizáciou 
združujúcou Slovákov v Nórsku. Ale na internetovej stránke uvádza, že v dnešnej dobe existujú v 
Nórsku štyri slovenské spolky. 
 
Veľmi aktívny Nórsko-slovenský spolok v Oslo, založený v roku 1993, ( www.slovakia.no/nsf ), je 
tým pôvodným spolkom, z ktorého Jan Zima a jeho nasledovníci v roku 2003 vystúpili. Spolok 
spolupracuje s Česko-nórskym Forum v pokračovaní základných myšlienok Nadácie Solgløtt. 

Z internetovej stránky Spoločnosti priateľov Slovenska sa dozvedáme, že hlavnú skupinu tohto 
spolku "tvoria členovia slovenského pôvodu, ktorí do Nórska prišli v priebehu posledných 15 
rokov." To znamená, že hlavná skupina jeho členov nemá nijaké naviazanie ani na Nórsko-
Československý pomocný spolok (1950 – 1987) ani na Forum Norge Tsjekkoslovakia (1990 – 
1994).  

Nadácia Solgløtt bude dôkladne informovať o ďalších plánoch a činnosti do budúcnosti v 
najbližších vydaniach vestníkov spolkov Česko-nórske Forum a Nórsko-slovenský spolok, ako sme 
to robili posledné tri roky. Pripomíname, že 3. septembra bude v réžii Česko-nórskeho Forum na 
Veľvyslanectve Českej republiky spomienkový večer na Storsand s fotografiami a rozprávaním 
účastníkov.  
 
 
 
 
 
Za Nadaci Solgløtt: Eva R. Káral a Alena Bartoňová 
Za Česko-norské Forum: Zdeněk Bartoň a Liba Janáková 
Za Nórsko-slovenský spolok: Zuzana Weiterschütz, Beata Bendíková a Vladimír Branko 


