Islandská sekce Severské společnosti Vás srdečně zve na pořad

CESTOU NECESTOU ISLANDEM
Slovem i obrazem provede Jan Sucharda, autor knihy Island autem.

středa 20. ledna 2010 od 17,30 hodin
Přednáška pořádaná ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie Brno se koná
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – místnost 318
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci

Dánská sekce Severské společnosti Vás srdečně zve na pořad

GRÓNSKO Z POHLEDU CESTOVATELŮ, GEOGRAFŮ A NOVINÁŘŮ
Beseda a promítání reportážního filmu z Grónska z dílny českých polárníků Aleny a Jaroslava Klempířových.

úterý 9. února 2010 od 17,30 hodin
Přednáška se koná v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – místnost 318
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci
Dánská sekce Severské společnosti Vás srdečně zve na promítání

DÁNSKÝ FILM ZE SOUČASNOSTI „VELKÝ DEN“
režie Morten Arnfred, úvod k filmu a tlumočení do češtiny Ivona Černohausová.

středa 10. února 2010 od 17,30 hodin
Promítání se koná v prostorách FAMU, Smetanovo nábřeží č. 2, Praha 1 – místnost 124
Norská, Švédská a Finská sekce Severské společnosti Vás srdečně zve na pořad

LOFOTY – LAPONSKO – NORDKAP
Pořad slovem a obrazem provede Patrik Dekan.

úterý 23. února 2010 od 17,30 hodin
Přednáška pořádaná ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie Brno se koná
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – místnost 318
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci
Norská sekce Severské společnosti Vás srdečně zve na pořad

4 ROČNÍ OBDOBÍ V NORSKU
Pořadem slovem a obrazem nás provede Petr Burian.

čtvrtek 4. března 2010 od 17,30 hodin
Přednáška ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie Brno se koná
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – místnost 318
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci
Těšíme se na Vaši účast. Marta Janíková, Ivona Černohausová, Lidmila Němcová, Ivo Šádek, Pavel Dobrovský, Hana Kučerová

Vážení členové Severské společnosti,
vzhledem k tomu, že Severská společnost letos neobdržela obvyklou dotaci z MZV ČR, musí začít rapidně šetřit na
veškerých nákladech. Jediné příjmy, které máme pro letošní rok jasné, jsou členské příspěvky.
Rozesílání pozvánek v písemné formě stojí poměrně hodně peněz. Není problém spočítat, že jejich rozesílání spolu s
poštovními poukázkami na platbu příspěvků a členskými průkazkami přišlo v loňském roce na každého člena na cca
150 Kč. To je poměrně značná část z členských příspěvků. Ze zbytku musíme zaplatit veškeré další náklady, pronájmy sálů a Zpravodaj.
V letošním roce musíme tedy maximálně omezit výdaje. Pokud je to možné, je třeba i korespondenci se členy optimalizovat a vyřizovat přednostně elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. Pokud tuto možnost ještě nevyužíváte, nahlaste prosím svoji e-mailovou adresu na sekretariat@severskaspolecnost.cz. V případě jakýkoliv jiných
změn či požadavků mne prosím kontaktujte na výše uvedeném e-mailu nebo telefonu 603 538 168.
Ani letos nechceme omezovat naši činnost, musíme však provádět úsporná opatření. Dotkne se to také i Zpravodaje
Severské společnosti, jehož výroba a rozeslání v loňském roce přišla na každého člena na 222 Kč. Jistě chápete, že
tyto náklady, které jsme dříve platili z dotace MZV ČR, si letos nemůžeme dovolit, takže se úsporná opatření promítnou do jeho rozsahu a periodicity.
Pravděpodobně v dubnu nebo květnu t.r. bude v Praze uspořádána další Valná hromada. Pokud se chcete dozvědět
další informace ze Společnosti, pomoci s její organizací nebo máte jakékoliv podnětné nápady, přijďte a diskutujte.
Severská společnost je spolek, který patří nám všem. Proto máte-li nějaké nápady, jak pomoci v organizaci její činnosti resp. jak získat další prostředky pro činnost, kontaktujte paní předsedkyni Martu Janíkovou, telef. 603 829 649,
e-mail: janikova@severskaspolecnost.cz.
Ing. Michael Stanovský, tajemník pro členské záležitosti, Dřenice 51, 537 01 Chrudim

