
Pořady Společnosti Bedřicha Smetany ve 2. pololetí 201  8  

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

Úterý 9. října od 16.30 hod.                                                                                               
Jana Mimrová a její muzikantský rod. Pestré vyprávění nadějné všestranné umělkyně a 
jejích rodinných příslušníků včetně hudebních ukázek. Uvede Dr. Václav Němec.

Úterý 23. října od 16.30 hod.
Pěvecký koncert posluchačů Pražské konzervatoře - účastníků letošní listopadové 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (v rámci přípravy). 
Program uvede prof. Zbyněk Brabec.

Úterý 13. listopadu od 16.30 hod.
Pracovníci Muzea Bedřicha Smetany o své činnosti. V posledním roce došlo v Muzeu 
ke změnám personálního složení i k zahájení nových úkolům (když různé jiné byly už 
splněny), což jistě bude zajímat především členy SBS. Pořad uvede vedoucí Muzea Mgr. 
Sandra Bergmannová, PhD.

Úterý 27. LISTOPADU 2018 od 16.30 hod.  (PŘESUN TERMÍNU ZE 4. 12.)                      
Setkání generací - adventní koncert ZUŠ Vadima Petrova. Společně se žáky vystoupí 
také posluchači Akademie umění a kultury pro seniory (54+) při této škole. Závěrečná 
beseda ukáže výhody a povzbuzující výsledky mezigeneračního spojení. Uvede PhDr. 
Olga Mojžíšová, CSc.

Pořad v   N  ové budově Národního muzea   (Vinohradská 1,   přednáškový   sál H –  
metro: Muzeum  )   

V sobotu 1. prosince 2018 od 15.00 hodin: Adventní setkání SBS s Maticí českou. -
Osudy tří  literárně  činných  hudebnic  –  Klementiny  Kalašové,  Emmy  Destinnové  a
Charlotty G. Masarykové – ve vztahu k vývoji české společnosti až k počátkům obnovení
státnosti před 100 lety. Připravil Dr. Václav Němec.  Od 14.30 hod. možno platit členské
příspěvky na rok 2019.

   

Organizační sdělení 

Z technických  a  ekonomických  důvodů  není  možno  posílat  individuální  pozvánky  na
jednotlivé  pořady.  Zapište  si  laskavě  všechny  termíny  do  svých  diářů.  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).  

Výbor Společnosti Bedřicha Smetany

http://www.nm.cz/snm
mailto:bodlouha@seznam.cz

