
 

Severská společnost 
 

Vás srdečně zve 
 

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ 
u příležitosti 21. výročí založení Severské společnosti 

 

ve středu dne 1. června 2011 od 17 hod. 
v kavárně České televize Rohlík na Kavčích horách s malým občerstvením 

. 
Spojení: stanice metra C – Pražské povstání a pak autobusem č. 148 – stanice Na hřebenech 

 
Těšíme se na Vaši účast. 

 
Marta Janíková  Jiří Bartoň 
předsedkyně Severské společnosti kronikář 

 
 
 

Cestovní kancelář Scandia Czech tour nabízí zajímavé zájezdy do Švédska  
za speciální ceny pro členy Severské společnosti: 

Středověké Švédsko 25. 7. - 3. 8. 2011 
Poznejte ostrov růží, kostelů a orchidejí s vápencovými útesy. Navštivte místo, kde pobýval i švédský reži-
sér I. Bergman. Prohlédněte si středověké město Visby společně s pozůstatky ruin vypálených kostelů. Bě-
hem putování zavítáte na sever ostrova Gotland do oblastí, kde se nachází rauky – přírodní sochy. Dále 
navštívíte maják, 30 m vysoké vápencové útesy, nebo zavítáte k opuštěným rybářským vesnicím, připomí-
najícím, že i zde se čile obchodovalo. 
Poslední volná místa! 
Katalogová cena zájezdu 10 490,- Kč 
Speciální cena pro Vás 9 490,- Kč 

Metropole Severu 18. 8. - 27. 8. 2011 
Tento okruh vychází ze standardního programu Hřejivý sever, a je určen pro ty z vás, kteří máte zájem na-
vštívit skandinávské metropole Kodaň, Stockholm a Oslo. V Kodani uvidíte slavnou sochu Malé mořské 
víly. Navštívíte královské město Stockholm s Vasovou lodí. V Oslo si prohlédnete muzeum Kon-Tiki a 
Fram. Na závěr programu Vás čeká plavba lodí z Norska do Dánska kolem Oslofjordu. 
Poslední volná místa! 
Katalogová cena zájezdu 9 990,- Kč 
Speciální cena pro Vás 8 990,- Kč 

Zábava pro celou rodinu a Legoland 22. 7. - 30. 7. 2011 
Speciálně upravený okruh pro rodiny s dětmi s centrálním ubytováním na penzionu CK Anneberg upro-
střed kouzelné přírody cca 30 km od Jönköpingu. Navštívíte westernovou vesničku High Chaparral, kde si 
budete moci vyzkoušet třeba rýžování zlata, vodní svět Skarra Sommarland, zábavní park Liseberg nebo 
například safari a mořský svět v Kolmårdenu – delfinárium. 
Speciální cena 2 dospělí + 2 děti 20 000,- Kč / čtyřlůžkový pokoj s polopenzí/celý pobyt 
 
V případě zájmů o kterýkoliv z výše uvedených zájezdů nebo pro více informací prosím kontaktujte 
CK: 
Tým Scandia Czech tour, Poštovní 5, 466 01  Jablonec nad Nisou 
tel: 483 316 235, mobil: 602 402 099, e-mail: info@scandiaczech.cz 



 
Severská společnost  Švédská sekce 

 
Vás srdečně zve na  

 
 

Midsommar u vody 
 

ve čtvrtek 23. června 2011 
 od 17:00 do 20:00 

 
do restaurace Yacht clubu CERE 

Podolské nábřeží, Praha 4  
 
 
 

Tradiční setkání členů a příznivců Severské společnosti,  
příležitost potkat se a pobesedovat s ostatními přáteli Severu při švédské a 

české hudbě. Prvek napětí do příjemného odpoledne vnese jako vždy tombola, 
v níž můžete vyhrát hodnotné ceny.  

 
 
 
 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 
 
Marta Janíková                                                                                      Jana Holá 
předsedkyně Severské společnosti                                   vedoucí Švédské sekce 

 
 
 
Spojení: Tram 3, 17, 21, bus 148 do zastávky Podolská vodárna. Odtud 
směrem k Vltavě přes malé parkoviště u Yacht clubu a po schodech dolů do 
restaurace. 

 
Nordic Society  Swedish Section 

 
Requests the pleasure of your company 

to a traditional meeting of members and friends of Nordic Society 
 

Midsommar at Waterside 
 

Thursday, 23rd June, 2011  
from 5 p.m. to 8 p.m. 

 
Yacht club CERE restaurant 
Podolské nábřeží, Praha 4  

 
 
 

The traditional meeting of members and friends of Nordic Society is a good 
opportunity to meet and talk to other friends of the North and listen to Swedish 
and Czech music. As usual, our raffle in which you can win worthy prizes will 

fill a pleasant afternoon with excitement. 
 
 
 
 
 

We are looking forward to meeting you. 
 
 
 
 
Ms Marta Janíková                                                                         Ms Jana Holá 
Chairwoman of the Nordic Society                          Head of the Swedish Section 
 
 
 
Connection: Tram: 3, 17, 21, or bus 148 to Podolská vodárna stop, then walk 
across a little parking to Yacht club and down the stairs to the restaurant. 


