
 
 

Severská společnost – Norská sekce 
 

Vás srdečně zve na přednášku  
 

KNUT HAMSUN – experimentátor, tradicionalista, vlastizrádce 
 

která se bude konat v úterý 26. května 2009 od 17,30 hodin 
 

místnost 318, dům Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci 

 
Norskou kulturní událostí letošního roku je 150. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu, 
spisovatele Knuta Hamsuna, který bývá za své postoje ve 2. světové válce považován za kontroverzní 

osobnost. O životě, díle a názorech bude přednášet 
 

doc. Martin Humpál, Ph.D, z FF University Karlovy 
 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková                                                                                                                    Ing. Ivo Šádek 
předsedkyně Severské společnosti                                                                           vedoucí Norské sekce 

 
 
 

Severská společnost – Dánská sekce 
 

Vás srdečně zve na přednášku  
 

VĚŘIT VLASTNÍM M ĚŘENÍM NEBO NEJISTÉ TEORII? 
Tycho Brahe a boj o sluneční soustavu 

 
která se bude konat v středu 3. června 2009 od 17,30 hodin 

 
místnost 318, dům Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 

změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci 
 

přednáší Dr. Zdislav Šíma, CSc., Astronomický ústav Akademie věd ČR 
 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková                                                                                                                       Jiří Poslušný 
předsedkyně Severské společnosti                                                                          vedoucí Dánské sekce 

 
 



 
 

Severská společnost 
 

Vás srdečně zve na 
 

ZÁJEZD NA MAGICKÝ HRAD HOUSKA 
 

a to v sobotu 30. května 2009 
 

Hrad Houska byl vybudován na skále mezi Mšenem a Dubou. 
Od parkoviště ke hradu je nutno vystoupat cca 500 m, proto počítejte s chůzí v přírodním terénu. 

 
 PROGRAM: 

 08,45 hod. – sraz na autobusovém nádraží Holešovice – stanice trasy metra C 
 09,00 hod. – odjezd autobusu 
 11,00 hod. – prohlídka hradu Houska 
 Na zpáteční cestě navštívíme město Mělník s možností občerstvení, které si účastníci hradí sami. 
 
 Vstupné:   50 Kč – dospělí 
   30 Kč – důchodci, invalidé a děti do 15 let 
 Doprava:  100 Kč – členové Severské společnosti po předložení průkazky 
  150 Kč – nečlenové + rodinní příslušníci včetně dětí 

 
Závazné přihlášky posílejte Pavlu Dobrovskému nejpozději do 25. května 2009 

na e-mail: dobrovsky@severskaspolecnost.cz, nebo na tel. 724 745 248 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková                                                                                                               Pavel Dobrovský 
předsedkyně Severské společnosti                                                                        vedoucí Švédské sekce 

 
 


