ISLANDSKÁ SEKCE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI

DÁNSKÁ SEKCE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI

Vás srdečně zve na pořady:

Vážení přátelé,

Cestopisná přednáška Ing. Matěje Neznala
k jeho knize „Mona Lisa mezi islandskými otázkami“
Přednáška bude spojena s
promítáním, besedou a
autogramiádou nové knihy
Matěje Neznala, kterou bude
možno zakoupit na místě

dne 5. února 2008 jsem byl na schůzi Výboru Severské společnosti zvolen
vedoucím dánské sekce.
Následně jsem však zjistil, že v během času téměř zaniklo rozdělení členů
na jednotlivé sekce a převážilo zvaní všech členů na všechny akce, což je
sice správné a bude platit i nadále, ale spolková činnost uvnitř sekcí
víceméně vymizela.
Dle mého názoru by se členové měli zúčastňovat přípravy akcí a měli by
být aktivními i při návrzích činnosti. Nelze se spoléhat pouze na kreativitu
vedoucích sekcí, každý by měl mít možnost se podílet na obsahu náplně
činnosti.

ve středu 27. února 2008
od 17 hod. do 19 hod.
v budově VTS, Praha 1,
Novotného lávka 5 (sál č. 318)
vedle Klubu Lávka.
Zaujměte místa včas.

K tomu, aby Dánská sekce žila bohatším spolkovým životem, je nutná
součinnost jejích členů.

Přednáška doc. PhDr. Heleny Kadečkové, CSc.

Je tedy nutné zjistit následující:
1. Kdo ze členů Severské společnosti se pokládá za člena dánské sekce?
2. Kdo má zájem být členem aktivním?

Islandská státnost – k výročí získání autonomie
ve středu 12. března 2008 od 17 hod. do 19 hod.
v budově VTS, Praha 1, Novotného lávka 5 (sál č. 318) vedle Klubu Lávka.
Zaujměte místa včas.

ISLANDSKÁ SEKCE PŘIPRAVUJE NA 1. POLOLETÍ 2008

Promítání islandského filmu s výkladem na FAMU
Tradiční „Happy Hours“
s p. Þórirem Gunnarssonem v restauraci Reykjavík
Marta Janíková
předsedkyně Severské společnosti

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
vedoucí Islandské sekce

Dovoluji si ty z Vás, kteří se považujete za člena dánské sekce, pozvat na
setkání, na kterém bychom si navzájem ujasnili přání či požadavky na
fungování naší sekce.
Setkání se bude konat ve středu 5. března 2008 od 17,30 hodin
v domě Vědecko-technické společnosti VTS,
Praha 1, Novotného lávka 5, sál č. 417
S pozdravem
Jiří Poslušný, vedoucí Dánské sekce
e-mail: danska.sekce@severskaspolecnost.cz
mobil: 603 470 240
www.severskaspolecnost.cz

