
P  ořady Společnosti Bedřicha Smetany ve 2. pololetí 2016  

Pořady SBS v     Muzeu Bedřicha Smetany   (Praha 1, Novotného lávka 1, I. patro)  

V  úterý  1.  listopadu  od  16.30  hod.:  Pěvecký  koncert  posluchaček  prof.
Brigity  Šulcové. Účinkují  Jana  Kastnerová,  Monika  Machovičová,  Petra
Popelková, Veronika Vaněčková, klavírní doprovod prof. Augustin Kužela, uvádí
prof. Šulcová. Pořádá Společnost Bedřicha Smetany.

V úterý 22. listopadu od 16.30 hod.: Beseda s pravnukem Bedřicha Smetany
Ing. Petrem Heyduškem – z cyklu doprovodných programů Muzea BS k výstavě
Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany (pro členy SBS vstup volný).

V úterý 6. prosince od 17.00 hod.: Beseda s klavíristou Markem Kozákem o
jeho  úspěších  ve  významných  mezinárodních  soutěžích  i  o  jeho  vztahu  ke
klavírnímu odkazu Bedřicha Smetany. Moderuje Dr. Václav Němec.

 * * *
Další   informace  

Matice Česká  připravuje na  prosinec zajímavý pořad,  k  němuž se SBS ráda
připojí. Datum a místo budou včas oznámena.

Z  pořadů  připravovaných  na  1.  pololetí  2017  je  možno  ohlásit,  že  tradiční
smetanovské matiné v Národním divadle v Praze se bude konat v sobotu 25.
února 2017. 

* * *

Žádáme  členy  SBS,  aby  si  laskavě  zaznamenali  všechny  termíny  do  svých  diářů,  protože  z
technických  a  ekonomických  důvodů  není  možno  posílat  individuální  pozvánky  na  jednotlivé
pořady. Program bude uveden též na http://www.nm.cz/snm.

Prosíme také, aby členové SBS nahlásili své e-mailové adresy – pokud je mají a dosud tak neučinili –
paní Dr. Dlouhé (bodlouha@seznam.cz).

Vstup na pořady SBS v Muzeu B. Smetany je volný pro všechny členy Společnosti  Národního
muzea, nutno však prokázat zaplacení členských příspěvků na příslušný rok. Členové jiných sekcí
SNM (např. Matice české) – pokud chtějí být vedeni také jako členové Společnosti Bedřicha Smetany –
mohou se přihlásit během shora uvedených pořadů SBS pověřeným členům výboru SBS nebo poslat e-
mail Dr. Dlouhé na výše uvedenou adresu.. 
 

Zpravodaje Společnosti Bedřicha Smetany i aktualizovaný program na příslušné pololetí lze najít 
-  na web stránkách Společnosti B. Smetany: http://www.nm.cz/snm/sbs.htm 
-  na stránkách Společnosti Národního muzea: http://www.nm.cz/snm
-  nebo v rámci stránek MBS: http://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/bedrich-smetana.php 
   najít Společnost Bedřicha Smetany. 

Výbor Společnosti Bedřicha Smetany
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