
 
Dánská sekce Severské společnosti 

 
Vás zve na promítání dánského filmu 

 

KANDIDÁT 
(Kandidaten, 2008)  
režie: Kasper Barfoed 

v hl. roli Nikolaj Lie Kaas 
 

ve úterý dne 26. dubna 2011 od 17.30 hod. 
FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 – místnost 124, 1. patro 

. 
Film bude promítaný v původním znění s českým překladem. 

 
Mladého talentovaného advokáta Jonase Bechmanna nepřijali do prestižní advokátní kanceláře. Nepohodne 
se s manželkou a večer vyrazí se sousedem na skleničku. Ráno se ale probudí s neznámou ženou v hotelu. 
A ke všemu je žena mrtvá. Jonas je neveřejně obviněn z vraždy. Jonas pochopí, že musí přijít záhadě na 

kloub sám. Případ ho možná dovede až záhadným okolnostem, při kterých příšel o život Jonasův otec, rov-
něž úspěšný advokát. Tento dramatický, napínavý a velmi zdařilý film je v dánské kinematografii ve svém 

žánru ojedinělý. Film v roce 2009 obdržel dánskou  cenu Robert. 
 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková  Ivona Černohausová 
předsedkyně Severské společnosti vedoucí Dánské sekce 

 
 

 
Finská sekce Severské společnosti 

 
Vás srdečně zve na 

 

besedu s novou velvyslankyní Finské republiky v Praze 
J. E. Päivi Hiltunen-Toivio 

 
FINSKO DNEŠNÍCH DNŮ 

 

v pondělí dne 2. května 2011 od 17.30 hod. 
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost 319 

. 
Tlumočení z finštiny do češtiny a naopak zajištěno. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková  Hana Kučerová 
předsedkyně Severské společnosti vedoucí Finské sekce 

 
 
 



 
Norská sekce Severské společnosti 

 
Vás srdečně zve na 

 

besedu s českou mušerkou  
Janou Lovette Henychovou 

 
NORSKO A ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ 

 

v pondělí dne 9. května 2011 od 17.00 hod. 
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost 318 

 
Srdečně Vás zveme na povídání s první cizinkou, která se svými psy dokončila nejdelší evropský závod 

Finnmarkslopet na 1 000 km, o severním Norsku, o závodech psích spřežení, o extrémních závodech 
v polární krajině a o životě v ní. Povídání o úsilí, radosti i zklamání, ale především o odhodlání jít stále dál. 
 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková  Ivo Šádek 
předsedkyně Severské společnosti vedoucí Norské sekce 

 
 

 
Islandská sekce Severské společnosti 

 
Vás srdečně zve na 

 

Tradi ční islandsko-estonský pořad věnovaný 
novým překladům Naděždy Slabihoudové 

a prezentaci časopisu Plav 
 

ve čtvrtek dne 26. května 2011 od 17 hod. 
v PEN klubu, Klementinum 190, Praha 1, budova Národní knihovny, 5. patro 

 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 

 
Marta Janíková  Lidmila Němcová 
předsedkyně Severské společnosti vedoucí Islandské sekce 

 
 
Předběžně plánované akce (akce či jejich termíny se mohou změnit): 
předposlední víkend v červnu – oslava svátku Slunovratu v pražské zahradní restauraci 
září (odloženo) – beseda s Michaelem Stanovským o norském národním parku Femundsmarka spojená s 
promítáním fotografií. 
říjen-listopad (odloženo) – Beseda s překladatelkou Helenou Kadečkovou u příležitosti vydání českého 
překladu islandského románu Halldóra Laxnesse 
 
Aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.severskaspolecnost.cz 


