
Severská spole čnost  
v rámci projektu Celoroční setkávání členů 

 
Vás srdečně zve na  

první interaktivní besedu na téma 
 

Švédské lidové svátky I. 
 

v sobotu 20. června 2009 od 15 hod. do 18 hod. na Císařskou louku 
v Praze 5, do prostoru restaurace Caravan Park.  

 
Na besedě, na které očekáváme vaší aktivní účast, si připomeneme 

švédské lidové svátky, setkáte s ostatními přáteli Severu a jistě 
vyhrajete hodnotnou cenu v tombole. Pohodovou náladu doplní živá 

(Backside Swing Band) i reprodukovaná švédská hudba.  
 
 
Spojení:  
I. tram, metro, bus: stanice Smíchovské nádraží, ulicí U Královské louky 

k botelu Vodník na přívoz (20,- Kč); 
II. přívoz č. P5: od Jiráskova mostu odplouvá každou hodinu, 

s mezipřistáním na Výtoni (jízdné 26,-Kč, tramvajenka apod.); 
III. tram, bus: stanice Lihovar a dále pěšky kolem benzinové pumpy 

(Shell) přes most cca 1,5 km (max. 30 min.). 
IV.auto: po Strakonické k Lihovaru a u benzinové stanice Shell odbočit 

na ostrov Císařská louka. 
 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
Marta Janíková                                                       Ing. Pavel Dobrovský 
Předsedkyně Severské společnosti                   vedoucí Švédské sekce 

 

Tento projekt je finančně podporován Ministerstvem zahraničních věci ČR 

In the frame of the allyear round meetings project  
the Nordic Society 

 
has pleasure to invite you for the 

1st interactive meeting 
 

Swedish folk fests I. 
 

Saturday 20th June 2009 from 3 p.m. to 6 p.m. 
on Císařská louka island, Prague 5 , venue of Caravan Park restaurant, 

 
The interactive meeting is focused on Swedish folk fests and your story 

is expected and appreciated. You will meet there other friends of the 
North and surely you win worthy prize in our raffle. You can also enjoy 

Backside Swing Band performance and recorded original Swedish 
melodies. 

 
Connection:  
I. Tram, metro, bus: stop Smíchovské nadraží, than U Královské louky 

street to botel Vodnik where is a ferry boat. Fee 20,- Kč. 
II. Ferry boat line P5: leave for Císařská louka every full hour from quay 

under Jiráskův most with stop at Výtoň. Fee 26,- Kč or commuting 
ticket. 

III. Tram, bus: stop Lihovar and from there around petrol station Shell 
than walk over bridge cca 1,5 km (30 min. max.). 

IV. car: Strakonická street and at petrol station Shell close to Lihovar 
take way to bridge to Císařská louka island. 

 
 

We are looking forward to your participation. 
 

Ms. Marta Janíková                                                  Mr. Pavel Dobrovský 
Chairwoman of the Nordic Society              Head of the Swedish Section 

 

The project is sponsored by Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic 




