
     Valná hromada – 12.5. 2010  
 
       Zpráva o činnosti Severské spole čnosti 
 
Vážení přátelé, členové společnosti, 
 
Scházíme se opět po dvou letech, které uplynuly od poslední Valné hromady , 
abychom podali zprávu o činnosti společnosti za toto období. Výbor pracoval ve 
složení: 
 
Marta Janíková   - předsedkyně 
Pavel Dobrovský  - místopředseda 
Jana Kulišová   - hospodářka 
Věra Konrádová  - zástupce brněnské pobočky 
Brněnskou pobočku vedl - Václav Fencl 
Vedoucí sekcí: 
Jiří Poslušný   - dánská sekce /část volebního období/ 
Ivona Černohausová   - dánská sekce /část volebního období/ 
Hana Kučerová  - finská sekce 
Lidmila Němcová  - islandská sekce 
Ivo Šádek   - norská sekce 
Pavel Dobrovský  - švédská sekce  
 
Dozorčí rada: 
Irena Karlsson 
Květoslava Přindišová 
Daniela Mikulejská 
 
Dříve než se budeme věnovat činnosti společnosti za poslední 2 roky, připomeneme 
si 20leté působení Severské společnosti. 

Její kořeny však sahají do poloviny minulého století, kdy záhy po druhé 
světové válce v letech 1945-1946 byla založena Severská společnost. 
Spolupracovala s velvyslanectvími severských zemí v Praze a byla váženou 
organizací. Pořádala pravidelně oslavy státních svátků těchto zemí, promítala filmy, 
organizovala přednášky, besedy a také každým rokem v prosinci velký reprezentační 
ples v Národním klubu, zpravidla za účasti manželky prezidenta republiky paní Hany 
Benešové. 

Po roce 1949 Severskou společnost nahradil Severský výbor při 
Československé společnosti pro mezinárodní styky, složený z představitelů 
některých institucí a společenských organizací a z několika významnějších 
osobností, bez širší členské základny. Jeho činnost byla také skromná. 

Podruhé se Severská společnost přihlásila k životu v roce 1968, kdy byla 
obnovena za značného zájmu a účasti přátel severských zemí v Praze. Neměla však 
dlouhého trvání. Asi po roce ji opět nahradil Severský výbor při ČSMS, který ve 
spolupráci s velvyslanci severských zemí vyvíjel po určité období dosti zajímavou, 
zejména kulturní činnost i mimo Prahu. Ale opět neměl vlastní členskou základnu. 

Po změně společenských poměrů v naší zemi se v lednu 1990 sešli Mirko 
Paráček, Cyril Svoboda a. Jaroslav Havelka a dohodli se, že přišel čas Severskou 
společnost obnovit. Již 6. února 1990 se konala schůze přípravného výboru, který byl 
zvolen 21členný. 

Severská společnost byla ustavena na schůzi, konané 23. května 1990 v 
Praze za účasti 102 zájemců. Zde byl zvolen patnáctičlenný prozatímní výbor, 



ustaveno 12 zájmových sekcí, z toho pět pro jednotlivé severské země a projednán 
rámcový plán práce do řádné valné hromady. Prozatímní výbor, ve kterém byli m.j. 
dosavadní členové výboru, paní Klára Kmochová, Daniela Mikulejská, Helena 
Neborová, Lidmila Němcová, pan Jaroslav Tejkal a Pavel Dobrovský, pak zvolil svým 
předsedou Mirko Paráčka. Téhož dne byly Ministerstvem vnitra ČR zaregistrovány 
stanovy Severské společnosti. Podle nich je společnost sdružením přátel pěti 
severských zemí v Československu a jejím posláním je na prvém místě napomáhat 
hlubšímu poznání zemí evropského severu československou veřejností.  

V následujících měsících začaly rozvíjet svoji činnost zájmové sekce, přičemž 
se ukázalo, že mnohé nebudou životaschopné. Zůstaly pouze zájmové sekce pro 
jednotlivé severské země. Vedení společnosti navázalo spolupráci s ambasádami v 
Praze i prvé kontakty s partnerskými organizacemi v severských zemích. Dne 30. 
listopadu 1990 uspořádala společnost prvé zdařilé veřejné vystoupení, Akademii 
Severské společnosti s kulturním a společenským programem. 

Prvá řádná valná hromada obnovené Severské společnosti se pak konala 28. 
února 1991. Předsedou výboru byl opět zvolen Mirko Paráček, který ještě téhož roku 
náhle zemřel. 
Funkce předsedy se ujal Cyril Svoboda, který se ovšem funkce vzdal pro pracovní 
zaneprázdnění a doporučil Jaroslava Tejkala, který tuto funkci zastával řadu.  Pak  
přišla řada na ženu, Martu Janíkovou, do té doby vedoucí švédské sekce. 

Severská společnost rozvinula mnohostrannou a zajímavou činnost, kterou se 
daří udržet, přestože se intenzita a forma časem tak či onak proměňuje. Euroklub 
v Opletalově ulici (dříve Divadlo hudby) vystřídaly prostory Klubu lávka u Karlova 
mostu, kde jsou pořádány setkání nejen ke státním svátkům severských zemí, ale i 
besedám zaměřených na literaturu, cestování, ekonomiku apod. V současnosti je 
naším místem setkávání budova Českého svazu VTS. Za dobu existence společnosti 
a jejích akcí došlo postupně k mnoha změnám, a snad k lepšímu. Zanikly sice dříve 
populární Severské kavárny v Riegrových sadech, ale o to se obohatily akce 
v současné době pořádané jednotlivými sekcemi. Na konání Severských kaváren 
navazovalo vydávání zpravodaje společnosti původně pod názvem Sobí noviny, 
který po překonání svých amatérských začátku přeměnil na Severské listy, které se 
z důvodu nedostatku finančních prostředků, tj. nepřidělení dotace, změnily pouze na 
Zpravodaj Severské společnosti. 

Velkým úspěchem bylo založení brněnské pobočky Severské společnosti v 
roce 1991,jejímž předsedou se stal Pavel Váňa, nyní tuto funkci zastává Václav 
Fencl. Brněnská pobočka se zaměřila na kulturní akce,  zvláště pak na koncerty 
s hudebními díly s islandskou tematikou Richarda Mayera,považovaného za umělce 
střední generace. Je třeba zmínit i promítání filmů o severské kultuře, přednášky i 
besedy např. s Miluší Juříčkovou, které byl v roce 2003 předán velvyslancem Norska 
Rytířský řád norského krále za překladatelskou činnost.Nezapomenutelná byla pro 
mnohé z nás velice zdařilá událost roku 1996, a to České dny ve Stockholmu, kdy 
z Brna byly vypraveny 3 autobusy s účinkujícími  a vystavovateli lidových umělecký 
řemesel. Tato akce se mohla uskutečnit jenom díky obětavé a  energické Věře 
Konrádové ve spolupráci se Švédsko-česko-slovenskou společností. V té době měla 
brněnská pobočka 76 členů. 

 
K programu společnosti v uplynulých letech neodmyslitelně a tradičně patří 

velké akce společnosti jako červnová plavba po Vltavě a  brněnské přehradě 
k připomenutí letního slunovratu - Midsommare a prosincové setkání při švédských 
perníčcích a originálně svařeném červeném víně při příležitosti svátku Sv. Lucie 



v Praze a Brně. Velice oblíbené a nejvíce navštěvovaná akce je plavba po Vltavě 
s průvodem studentů švédštiny pod vedením Evy Novákové z VŠE  a oblíbenými 
testy Sandry Gubové a jejích přátel. 
Velice oblíbené a rovněž hojně navštěvované byla setkání s generálním konzulem 
Islandu, panem Gunarssonem, organizovaná aktivní Lidmilou Němcovou. Bohužel už 
jsou tato setkání zůstanou pouze  historií. 
 
Vrátíme-li se k činnosti za dobu od poslední Valné hromady,je třeba zmínit alespoň 
některé  z  53 uskutečněných akcí, více či méně navštívených.  
Dánská sekce :  
Po odchodu Vladislava Doležala se ujal vedení Jiří Poslušný. I když jeho představa o 
činnosti společnosti se rozcházela s našimi, upřednostňoval spolkovou činnost se 
setkáváním se v jednotlivých sekcích, přesto uspořádal několik zajímavých 
přednášek, z nichž je třeba zmínit tu o „otci“ dánského demokratického národního 
státu, mysliteli Grundtvigovi, dánské královně Dagmar a Tycho Brahe a boj o 
sluneční soustavu.  Organizace zájezdu do hřebčína v Kladrubech byla členy velice 
kladně hodnocena.  
Po rezignaci Jiřího Poslušného se funkce vedoucí sekce ujala velice aktivní Ivona 
Černohausová, která je pro činnost výboru velkým přínosem. Jistě se můžeme těšit 
na další dánské filmy, které tak úspěšné doprovází překladem. 
Do činnosti dánské sekce musíme také zařadit přednášku a promítání reportážního 
filmu z Grónska, z dílny českých polárníků Aleny a Jaroslava Klempířových. 
Finská sekce : 
Pod vedením Hany Kučerové se uskutečnilo několik akcí, z nichž jistě nelze 
zapomenout na vyprávění a písně Miroslava Štecury, alias Mikko Lappalainena, který 
se představil v laponském  kroji. Přednášku Heleny Sobkové o Kateřině Zaháňské a 
jejím vztahu k Finsku, besedu o spisovateli Miku Waltarim. Poutavé bylo rovněž 
vyprávění o působení hokejisty Jana Eysselta ve finské Karélii. Cestování po Finsku 
a okolí s Alešem Dočekalem v Pivovarském klubu bylo příjemnou změnou prostředí. 
S činností Finska při příležitosti ročního předsednictví v OBES jsme byli seznámeni 
velvyslancem Finské republiky J.E.Hannu Kyrölläinenem. 
Islandská sekce : 
Velice úspěšné přednášky Heleny Kadečkové o Islandu, které jsou neobyčejně 
fundované, doplnila vedoucí sekce Lidmila Němcová ještě o tradiční Estonsko-
Islandské setkání, Island očima malíře, besedu s překladatelem panem R. Parolkem, 
prezentace časopisu Plav. 
Ve spolupráci s Muzeem a Společností Bedřicha Smetany se uskutečnil pořad ke 
150 výročí J.B.Foerstra  a jeho vztahu k Severu. Cestopisná přednáška Matěje 
Neznala k jeho knize Mona Lisa mezi islandskými otázkami, byla doplněna filmem a 
autogramiádou. 
Norská sekce: 
Vedoucí sekce Ivo Šádek se soustředil na přednášku pana Yngvara Brenna, který 
nás seznámil s postavením královské rodiny v Norsku a s aktuálními názory Norů na 
současné státní uspořádání, dále pak na besedu s názvem Co hýbalo Norskem 
v roce 2009.  
Zde je také třeba zmínit společné akce s CK Periscope, tj. přednášky a promítání 
filmů ze Severských zemí.  Přestože některé země, nebo jejich části jsme mohli 
během 2 let shlédnout 2x , byl o tyto akce velký zájem. Jenom je škoda, že o Dánsku 
nejsou k dispozici podobné filmy s přednáškou. V tomto směru nejsou CK tak 
navštěvovány jako např. Norsko a Island. 



Švédská sekce : 
Vedoucímu Pavlu Dobrovskému se podařilo 2x zorganizovat setkání s velvyslankyní 
Švédského království Catherine von Heidenstam, a to o spolupráci ČR a Švédska při 
přípravě předsednictví Evropské unie v r. 2008 a v r. 2009 o švédských 
zkušenostech s tímto předsednictvím. Při této příležitosti je třeba také poděkovat 
našim členkám Heleně Slezákové a Janě Holé při tlumočení. 
Zasvěcený pohled do historie česko-švédských vztahů představila Dagmar Hartlová. 
Rovněž tak ve Švédském slabikáři 2.dílu Jana Marušky jsme se mohli seznámit se 
současným životem. Setkání s Františkem Makešem, významným krajanem, žijícím 
ve Švédsku,  předním světovým odborníkem na ochranu historických předmětů, bylo 
velice zajímavé. Uskutečnil se také zájezd na hrad Houska měl vztah ke vzájemných 
vztahům, neboť zde také řádili Švédové.  
Již zmíněné akce při příležitosti oslav svátků letního slunovratu a sv.Lucie jsou 
nejvíce navštěvovány, neboť jsou atraktivní a zvláště prosincová akce je příjemných 
zakončením roku. 
Již 2 roky běží výuka švédštiny, kterou bez nároku na odměnu vyučuje naše členka 
Irena Karlsson. Za to jí a Pavlu Dobrovskému, který vše zorganizoval a zajistil 
místnost, patří obrovský dík. Rovněž touto akcí získáváme nové, mladé členy. 
Je jen velká škoda, že Pavel Dobrovský z osobních důvodů a velkého zaneprázdnění 
do nového výboru nekandiduje.   
Děkuji mu za výkon funkce místopředsedy  a za pomoc při výkonu mé funkce. Přeji 
mu hodně zdraví a klidu v dalším životě. 
 
Zpravodaj Severské spole čnosti: 
Úkolu redakčně zpracovávat zpravodaj se ujala studentka žurnalistiky Jana Černá. 
Za tuto práci jí velice děkuji a doufám, že se podaří s ohledem na finanční prostředky 
zpravodaj vydávat dále a že i podoba dalších čísel se bude stále zlepšovat, a kam  
náš kronikář a fotograf Jiří Bartoň přispívá velkou měrou.  
Rozesílání zpravodaje a činnost tajemníka  vykonává Michal Stanovský. 
 
Na závěr bych chtěla opět upozornit, že následujícím období bude činnost Severské 
společnosti, bez dotace MZV, záviset pouze na darech a členských příspěvcích. 
Proto bych chtěla poděkovat všem členům za včasné zaplacení příspěvků, a 
zejména těm, kteří přispěli více než  je jejich stanovená výše. 
A poděkování patří také všem aktivním členům, kteří se podílejí na přípravách a 
průběhu akcí. Nelze také nepoděkovat celému výboru za dobrovolnou činnost ve 
svém osobním volnu. 
 
Děkuji za pozornost a těším se na setkání na některém z našich pořadů. 
 
 


