
Pořady Společnosti Bedřicha Smetany v 1. pololetí 2017

Mimořádné akce ku 193. výročí narození skladatele 

V sobotu 25.  února v 11 hod.   Národní divadlo  :  Matiné ku 193.  výročí  narození Bedřicha
Smetany.  Dramaturgie:  Beno  Blachut  ml. V  úvodním  projevu  Dr.  Václav  Němec  připomene
důležitá  letošní  smetanovská  výročí.  Další  předpokládaný  program  na  http://www.narodni-
divadlo.cz/cs/predstaveni/10372?t=2017-02-25-11-00.  Vstupenky  v  předprodeji  ND  za  jednotné
vstupné 190 Kč. 

Ve  čtvrtek     2.  března  v  11  hod.     na  Vyšehradském  hřbitově  :  Pietní  vzpomínka  u  hrobu
Bedřicha Smetany (v den 193. výročí narození). Organizuje SBS.

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

V úterý 7. března od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany: Pěvecký koncert laureáta Mezinárodní
pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech v listopadu 2016 Jana Hnyka (1. cena kategorie
Junior, Cena Viléma Zítka a j.). V pořadu vystoupí také nositelé  cen z kategorie „Operní naděje“
Marie Novotná a Vladimír  John a jako zvláštní  uznání  za přednes smetanovské árie ve finále
kategorie Opera Tereza Maličkayová. Klavírní doprovod prof. Augustin Kužela. 

V úterý 28. března od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany: Zrod hvězdy (případ Lucie Kaňkové)
s  uvedením  a  připomenutím  mnoha  členů  muzikantských  rodů  Kaňků  a  Feldů.
V  pestrém vyprávění  i  hudebním pořadu  nositelka  1.  ceny kategorie  Opera  a  mnoha dalších
zvláštních cen Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech 2016 Lucie Kaňková
uvede jednu světovou a jednu osobní premiéru.

V úterý 25. dubna od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany: Tradiční pěvecký koncert posluchačů
konzervatoře. – Pořad uvede prof. Zbyněk Brabec. 

V úterý 9. května od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany: O inscenování oper B. Smetany po
roce  1990  pohovoří  prof.  Zbyněk  Brabec,  vedoucí  oddělení  klasického  zpěvu  na  Pražské
konzervatoři a dramaturg opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Hudební ukázky.

Zájezd Společnosti Bedřicha Smetany

V sobotu 13. května: Zájezd do Jindřichova Hradce – města, kde se začaly prolínat osudy rodin
Bedřicha  Smetany  a  Kateřiny  Kolářové.  Podrobnější  informace:  bodlouha@seznam.cz.  Platby
optimálně při příležitosti pořadu 7. března. Na zájezd se mohou hlásit také členové jiných sekcí
Společnosti Národního muzea (do naplnění autobusu).

Další doporučené akce se spolupracujícími organizacemi

Festival Východočeské Athény v Chrudimi od pátku 21. dubna večer do oběda v neděli 23.
dubna. - Informace: zidek2000@seznam.cz .   

Pietní vzpomínka u hrobu J. B. Foerstera (+ 29. 5. 1951) v pondělí 29. května v 16.00 hod.  na
Olšanských hřbitovech vpravo od hlavního vchodu na nám. Jiřího z Lobkovic. 

Festival  Foerstrovy  Osenice: v  sobotu  3.  června v  Osenicích  a  v  Dětenicích.   Informace:
http://www.obecdetenice.cz/kultura/foerstrovy-osenice/. Spojení je možné také veřejnou dopravou
přes Kopidlno nebo Dolní Bousov.

Festival Smetanovy Jabkenice: Informace: http://www.jabkenice.cz/aktuality/kultura .
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Zprávy Společnosti Národního Muzea 2016 jsou uvedeny na 
http://snm.nm.cz/files/files/SNM/zpravy_snm/Zpravy-SNM-2016.pdf  ,   na str. 8 a 9.

Aktualizovaná zpráva o činnosti SBS v r. 2016  (zpracoval V. Němec)                       :                           

23.  února  tradiční  pořad  věnovaný  laureátům Mezinárodní  pěvecké  soutěže  A.  Dvořáka  v  Karlových Varech
v listopadu 2015: vystoupil nositel Ceny Viléma Zítka (sponzorované L. a V. Němcovými) Boris Prýgl (získal rovněž 1.
cenu kategorie Junior a mnoho dalších zvláštních cen). V pořadu účinkovala také nositelka zvláštní ceny z kategorie
„Operní naděje“ Monika Machovičová, klavírní doprovod zajistil prof. Pavel Matyáš. 

Ve středu 2. března  pietní vzpomínka u hrobu Bedřicha Smetany  na Vyšehradském hřbitově (v den 192. výročí
narození).  Pro  účastníky  byla  po  pietním  aktu  zpřístupněna  hrobka Slavína  při  příležitosti  významných  výročí  zde
pohřbených legendárních smetanovských interpretů klavíristy Jana Heřmana (1886-1946), pěvce Viléma Zítka (1890-
1956) a dirigenta Rafaela Kubelíka (1914-1996). 

V sobotu 5. března třetí  matiné Národního divadla k výročí narození Bedřicha Smetany ve spolupráci se SBS  v
dramaturgii Beno Blachuta ml. V úvodním projevu Dr. Václav Němec připomenul důležitá smetanovská výročí. V dalším
programu vedle významných sólistů ND D. Burešové, A. Poláčkové, J. Březiny, I. Kusnjera a M. Šrejmy (za klavírního
doprovodu M. Levického a I. Roměnské) vystoupil jako host SBS mladý klavírista Marek Kozák s brilantní interpretací tří
Smetanových skladeb souvisejících se „švédským“ obdobím a v závěru čtyři  amatérské soubory tělocvičných jednot
České obce sokolské uvedly po krátkém úvodu Dr. Jana Králíka několik scén z tzv. „sokolské“ Prodané nevěsty (v režii
Bohumila  Gondíka).  Uvedení  těchto  scén inscenace založené na původní  verzi  opery v  roce  150.  výročí  premiéry
navázalo na padesátku představení této zcela originální verze „po vlastech českých“ v letech 2012–2015. Organizačně a
technicky náročný pořad v dokonalém provedení a s dosud rekordní návštěvností vyvolal nadšené závěrečné ovace.
Další  informace http://www.laznetousen.cz/storage/Florian_3-4_2016.pdf –  str.  1,  4  a  8  -  9.  Po  ukončení  ještě
představitelé SBS položili ve foyer květiny k bustám Bedřicha Smetany (s krátkým projevem předsedy SBS prof. Jana
Novotného) a Antonína Dvořáka a v blízkém sousedství taky k bustě Leoše Janáčka – pražská premiéra Její pastorkyně
zahájila právě před 100 lety Janáčkovo vítězné tažení světem. 

22.  března  v  Muzeu  B.  Smetany pořad  „Bedřich  Smetana  a  William Shakespeare“:  připravil  Dr.  Václav  Němec
s uvedením nahrávek skladeb inspirovaných anglickým dramatikem a básníkem ku 400. výročí jeho narození.  

12. dubna v Muzeu BS tradiční pěvecký koncert posluchačů pražské konzervatoře uvedla prof. Jitka Soběhartová.

V sobotu 7. května výborně navštívený zájezd po trase Praha – Kuks – betlém v blízkosti Kuksu – pevnost Josefov
v Jaroměři – Praha. 

1. listopadu v Muzeu BS pěvecký koncert posluchaček prof. Brigity Šulcové. Účinkovaly Jana Kastnerová, Monika
Machovičová, Petra Popelková, Veronika Vaněčková, klavírní doprovod prof. Augustin Kužela. 

22. listopadu beseda s potomky Bedřicha Smetany:  uspořádalo Muzeum BS v rámci cyklu doprovodných programů
k výstavě „Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany“. 

6.  prosince   v  Muzeu BS  beseda – workshop s klavíristou Markem Kozákem  o jeho  úspěších na významných
mezinárodních soutěžích i o jeho vztahu ke klavírnímu dílu Bedřicha Smetany.

7. prosince v Janáčkově konzervatoři v Ostravě v rámci festivalu Mladé pódium „Národ o sobě”: vzpomínky na Jana
Heřmana, Emila Mikelku a další významné tvůrce české klavírní tradice; průvodní slovo Dr. Václav Němec, klavírní
skladby  F.  Chopina,  B.  Smetany  a  L.  Janáčka  zahrála  vítězka  klavírní  třídy  konzervatoře  Brno  Kamila  Ozerova.
Organizátorem pořadu była Česká kultura, z.s. pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

* * *

Žádáme členy SBS, aby si laskavě zaznamenali všechny termíny do svých diářů, z technických a ekonomických důvodů není možno
posílat individuální pozvánky na jednotlivé pořady.  Program a mimořádná hlášení  budou uváděny též na  http://www.nm.cz/snm. -
Prosíme,  aby  členové  SBS  nahlásili  své  e-mailové  adresy  –  pokud  je  mají  a  dosud  tak  neučinili  –  Dr.  Boženě  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 SBS – mohou se přihlásit osobně během shora uvedených pořadů SBS pověřeným členům výboru
SBS nebo e-mailem Dr. Boženě Dlouhé (bodlouha@seznam.cz). 

Výbor Společnosti Bedřicha Smetany
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