Nabídka publikací
Vlastivědná knihovnička SPS
T. Durdík, B. Štauber: Hrad Pravda, Praha 1995
Z. Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou; T. Durdík:
Památky Rabštejna nad Střelou a okolí, Praha 1995
F. Gabriel: Hrad Lipý, Praha 1997
T. Durdík, J. Adámek, J. Fröhlich, P. Chotěbor: Vybrané středověké památky
Prácheňska, Praha 1998
J. Úlovec: Tvrz a zámek Odolena Voda, Praha 1998
J. Sommer a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí – Dolní Město, Loukov,
Řečice, Praha 1999
L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká
Lípa, Praha 2000
F. Gabriel, K. Podroužek, P. Za hradník: Skalní sídlo u Sloupu, Praha 2001
T. Durdík: Hrad Týřov, Praha 2001
M. Flegl: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany, Praha 2002
L. Kracíková, V. Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, Praha 2004
F. Gabriel, V. Vaněk: České Švýcarsko ve středověku, Praha 2006
T. Durdík: Hrad Přimda, Praha 2007
T. Durdík, Hrady na Malši, Praha 2008
Sborník SPS č. 1 – ke 100. výročí založení SPS, 2. vydání, Praha 1997
Sborník SPS č. 2 – k živ. jubileu R. Turka 1991, Praha 1993
Sborník SPS č. 3 – k živ. jubileu M. Richtera 1992, Praha 1993
Sborník SPS č. 4 – k živ. jubileu D. Líbala 1996, Praha 1996
Castellologica bohemica 8, Praha 2002
Castellologica bohemica 9, Praha 2004
Castellologica bohemica 10, Praha 2006
J. Adámek, J. Sommer, Z. Všetečková: Středověký kostel Panny Marie v Písku, 2001
T. Durdík: Nálezy z hradů přechodného typu
Castrum Bene 6 – Burg und Stadt, sborník z konference – N, A, F, Praha 1999
Castrum Bene 9 – Burg und Stadt, sborník z konference – N, A, F, Praha 2006

60 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
65 Kč
40 Kč
50 Kč
75 Kč
135 Kč
100 Kč
70 Kč
160 Kč
615 Kč
560 Kč
550 Kč
340 Kč
250 Kč
350 Kč
355 Kč

Publikace nakladatelství Unicornis
K. Benešovská, K. Charvátová, D. Líbal, M. Pojsl: Řád cisterciáků v českých zemích
ve středověku, Praha 1994
R. Pfleiderer: Atributy světců, 3. vydání, Praha 2008
D. Líbal, P. Zahradník: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, Praha 1999
900 let cisterciáckého řádu – sborník z konference, Praha 2000
D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, 2001
1000 let kláštera na Ostrově (999–1999), sborník, Praha 2003
Rataje nad Sázavou – hrad a zámek, Praha 2004
Svorník 1/2003. Vývoj a funkce topenišť – sborník z konference, Praha 2003
Svorník 2/2004. Okna a dveře – sborník z konference, Praha 2004
Svorník 3/2005. Krovy a střechy – sborník z konference, Praha 2005
Svorník 4/2006. Poznávání a dokumentace historických staveb, Praha 2006
Svorník 5/2007. Klenby, Praha 2007
Hanspaulka I. Historie, vzpomínky, zajímavosti, Praha 2005
Hanspaulka II. Historie, vzpomínky, zajímavosti, Praha 2007

150 Kč
80 Kč
285 Kč
265 Kč
398 Kč
245 Kč
36 Kč
300 Kč
280 Kč
290 Kč
290 Kč
350 Kč
130 Kč
135 Kč

20 Kč
35 Kč
20 Kč

1/2009

35 Kč
25 Kč
40 Kč

Publikace lze zakoupit na přednáškách SPS nebo po předchozí domluvě s pokladní SPS J.
Matějů na jejím pracovišti. Mimopražští zájemci si je mohou objednat poštou u J. Matějů (při
zasílání poštou bude účtováno poštovné + balné). U objednávky uvádějte vždy své členské číslo,
aby vám mohla být u vybraných publikací poskytnuta členská sleva.
Mgr. V. Kašpar v. r., jednatel
prof. PhDr. T. Durdík, DrSc., v. r., starosta

Program akcí na 1. pololetí 2009
Přednášky:
Po 19. 1. – ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. – Mgr. Petr Měchura: Restaurování
Korunní komory a Zlaté brány katedrály sv. Víta
Po 23. 2. – JUDr. Vilém Knoll: Hradní politika města Chebu
Po 16. 3. – PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.: Hvězda a Nouzov – vznik,vývoj a zánik
novověkého vesnického osídlení v pískovcích
Po 27. 4. – Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc: Tajemství právní
archeologie
Po 25. 5. – PhDr. Arno Pařík: Život a dílo pražského Maharala
Po 29. 6. – Mgr. Josef Hložek: Průzkumy a výzkumy feudálních sídel na Katedře
archeologie FF ZČÚ
Všechny přednášky se budou konat v přednáškovém sále v budově Muzea hl. m. Prahy Na
Poříčí od 17.30 hod., stejně jako v minulém roce v pondělí. Prosíme, abyste si tyto termíny
poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebudou zasílány zvláštní pozvánky.

Jarní exkurze
Letošní exkurzi SPS připravujeme na sobotu 30. 5. a bude směřovat na Strašicko a Rokycansko. Předpokládáme návštěvu hamru v Dobřívi, zaniklého hradu Vimberk, zaniklého
sídlištního komplexu Řebřík, kláštera Svatá Dobrotivá (pokud se podaří zajistit vstup), hradu
Radyně a města Rokycan včetně místního muzea. Seznam lokalit bude ještě upřesněn později.
Odjezd by měl být opět v 7.00, tentokrát z Vítězného náměstí v Dejvicích (stanice metra
Dejvická). Přihlášky přijímá Jitka Matějů (viz kontaktní adresy). Předpokládaná cena 350 Kč za
osobu.

Členské příspěvky
Vzhledem k tomu, že od roku 2008 vydává Společnost svůj Časopis SPSve vlastní režii, stalo
se jeho předplatné časopisu součástí členských příspěvků. Členové v produktivním věku platí
minimálně 250 Kč ročně, studenti a důchodci 150 Kč ročně. Pokud jsou členy dva příslušníci
rodiny a nepřejí si odebírat každý svůj vlastní výtisk časopisu, mohou platit společnou taxu 300
Kč. Členský příspěvek pro kolektivní členy je 400 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány.
Číslo účtu SPS u ČS Praha 1 je 1923085369/0800. Prosíme všechny členy, aby při platbě
příspěvků složenkou či převodem z účtu uváděli jako variabilní symbol své členské číslo (při
rozesílání Bulletinu je uvedeno nad jejich adresou).
Žádáme dále všechny členy, kteří mění své bydliště, aby nás o této skutečnosti včas
informovali a předešli tak zbytečným ztrátám kontaktu a následnému vyškrtnutí z řad členstva.
Prosíme rovněž všechny, kteří nemají z jakýchkoliv důvodů o další členství zájem, aby nám tuto
skutečnost sdělili a neřešili záležitost systematickým ignorováním Společnosti.

Výtah z výroční zprávy Společnosti přátel starožitností za rok 2008
Již pravidelně bývá výroční zpráva z našeho spolkového života prokládána stesky nad
prázdnou kasou a permanentním nedostatkem času členů výboru. To způsobuje skutečnost, že
nejsme schopni příliš rozšířit spektrum našeho spolkového života. I tak se však domníváme, že
se podařilo i v uplynulém roce našemu členstvu poskytnout pestrou skladbu aktivit na které byli
naši členové pravidelně zvyklí. První markantní aktivitou, se kterou se pravidelně setkáváte na
našich přednáškách je prodej publikací, který stále výhradně stojí Jitce Matějů. Běžně se
objevuje novinková produkce s historickou a vlastivědnou tematikou z nakladatelství Libri,
Paseka, Argo, Academia a Vyšehrad a členům je na tyto publikace poskytována sleva. Odběr
dražších titulů zajišťujeme na základě závazných jmenovitých objednávek.
Výkladní skříní naší činnosti je bezpochyby Časopis SPS, jehož vydávání přešlo plně do naší
režie, byť s podporou Ministerstva kultury. Vzhledem k různým administrativním zdržením se
podařilo vydat pouze dvě čísla 116. ročníku. Číslo 3 je v současnosti v tisku a vyjde po Novém
roce, číslo 4 pak chceme realizovat v průběhu 1. čtvrtletí. Největším problémem je získávání
příspěvků do Časopisu, ať už rozsáhlejších článků, nebo drobných sdělení. Katastrofální je
situace v příspěvcích o nově vydané vlastivědné literatuře a akcích vlastivědného charakteru
(rubrika Výstavy, konference, památky). Rovněž naši přednášející neustále otálejí s dodáním
textu svých přednášek, takže řada zajímavých vystoupení z minulých let není písemně
podchycena. U získaných příspěvků bývá problémem dodání cizojazyčného resumé, které je
podmínkou pro publikování. Svou podporu Časopisu můžete pochopitelně vyjádřit získáváním
jeho nových abonentů a v neposlední řadě bychom uvítali jakoukoli pomoc finanční.
Vedle Časopisu patří mezi hlavní aktivity SPS vydávání odborných a vlastivědných publikací.
V roce 2008 se SPS stala spoluvydavatelem odborného sborníku Castellologica bohemica 11,
který vyjde v roce 2009. V rámci Vlastivědné knihovničky SPS vyšel svazek Hrad Přimda
z pera našeho starosty Tomáše Durdíka a v nejbližších dnech vyjde další práce téhož autora
Hrady na Malši, pojednávající z pohledu nejnovějších výzkumů o hradech Velešín, Pořešín,
Sokolčí, Louzek a tvrzi v Tiché.
Mimořádným počinem loňského roku se stal vstup naší společnosti a její prezentace coby
spolu producenta na obrazovky České televize. Na té se právě v průběhu roku 2008 postupně
objevilo deset dílů cyklu Štíty království českého, věnovaného českým hradů, jehož průvodcem
byl náš starosta prof. Durdík.
Vedle publikačních aktivit spolupracovali členové výboru také s dalšími nestátními
organizacemi na poli památkové péče, s četnými tuzemskými a i mezinárodními organizacemi
a institucemi a účastnili se početných vědeckých konferencí.
Knihovna Společnosti je bohužel nadále mimo provoz, na jaře roku 2009 snad finanční
a provozní situace společnosti ARCHAIA umožní zahájit její katalogizaci. Od dubna by mohla
nastoupit profesionální knihovnice z Národního muzea na cca 2 dny v týdnu a knihovna by tak
mohla začít sloužit naší členské základně.
Velké pozornosti se v rámci našich spolkových aktivit těší nepochybně pravidelný cyklus
přednášek. Postupně jsme měli možnost vyslechnout přednášku prof. Jana Royta Karlštejnské
kaple, ing. arch. Petra Chotěbora a Mgr. Petra Měchury Nové objevy ve Starém paláci na
Pražském hradě, Dr. Františka Frýdy České středověké sklářství, doc. Michaela Rykla Obytný
program české středověké tvrze, Mgr. Vojtěcha Kašpara Dubeč – historicko-architektonický
vývoj jedné pražské městské části, Mgr. Josefa Hložka Předhradí českých hradů, Mgr. Vojtěcha
Vaňka Českokamenický fojt Mikuláš Hockaker, Doc. Pavla Vařeky Výzkumy středověkých
a novověkých vesnic, Mgr. Jaroslava Pavelky Archeologie a genetika a prof. Tomáše Durdíka
Hrady s bateriovými věžemi v Čechách. Během roku 2008 navštívilo tento sál celkem 486 osob,

což činí v průměru 48 osob na přednášku. Nejhojněji navštívené byly přednášky v únoru a dubnu
(shodně 67 osob).
Každoroční jarní exkurze zamířila na východ od Prahy. První zastávkou byla miniaturní
varianta královského hradu s obvodovou zástavbou v Říčanech u Prahy. Dalším cílem cesty bylo
tvrziště, zaniklá středověká ves a sídlištní komplex Lažany na Černokostelecku. Následoval hrad
Šember, postavený po roce 1357 v prostoru akropole pravěkého a slovanského hradiště Staré
zámky nad pravým břehem říčky Šembery u Doubravčic. V královském městě Kouřimi jsme
navštívili baziliku sv. Štěpána s kryptou sv. Kateřiny a sousední renesanční zvonicí. V Muzeu
Kouřimska nám byla zpřístupněna expozice dokumentující historický vývoj na Kouřimsku
a právě probíhající výstava Keltové ve středních Čechách. Po obědě jsme si prohlédli známé
Muzeum lidových staveb, dochované partie městského opevnění a část vnějšího opevnění
starokouřimského hradiště, jednoho z největších raně středověkých hradišť v Čechách. Další
zastávkou byla Trmalova tvrz na východním okraji Toušic a blízký kamenný barokní most.
Exkurzi jsme zakončili prohlídkou zaniklého cisterciáckého opatství s kostelem P. Marie
a pozdějšího hospice sedleckých cisterciáků.
Po průběžné revizi stavu členstva, jejímž důsledkem bylo vyřazení dlouhodobých neplatičů
z evidence, má Společnost ke konci roku 2008 celkem 553 aktivních individuálních členů a 45
členů kolektivních. Během roku 2008 jsme získali 31 nových členů, dva bývalí členové si
členství obnovili. Z věkových či jiných důvodů vystoupilo 17 členů, 2 byli vyřazeni jako
nezvěstní. Pro trvalý nezájem a neplacení příspěvků bylo celkem z evidence vyřazeno 59 osob.
Bohužel jsme se během roku dověděli o úmrtí sedmi našich členů. Jsou to JUDr. Josef
Bubeníček, Ing. Miroslav Guryča, PhDr. Karel Černý, JUDr. Richard Klos, MUDr. Olga
Vachulková, Stanislava Poštulková a dr. Zdeněk Šesták.
Výbor Společnosti přátel starožitností pracoval v uplynulém roce v nezměněném složení:
Starosta – prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., místostarosta – ing. arch. Karel Kuča, jednatel –
Mgr. Vojtěch Kašpar, pokladní – Jitka Matějů, člen výboru pro kolektivní členy – PhDr.
František Gabriel, zajišťování exkurzí – ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Josef Hložek,
členové výboru – JUDr. Vilém Knoll a PhDr. Stanislava Dvořáková. Na výroční schůzi 15. 12.
2008 výbor po uplynutí svého mandátu odstoupil, získal absolutorium a v následných volbách byl
v nezměněném složení zvolen na další dva roky.
Výroční zprava byla přijata plénem na výroční schůzi SPS 15. prosince 2008.
Mgr. Vojtěch Kašpar, jednatel SPS

Kontaktní adresy
♦ Informace o Společnosti, její historii a o podmínkách publikování příspěvků v časopise
a sbornících: starosta SPS doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Lamačova 861, 152 00
Praha 5, tel. 251 815 278, e-mail durdik@arup.cas.cz;

♦ jednatel SPS Mgr. Vojtěch Kašpar, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel. 222 243 239;
♦ členské přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, prodej publikací: pokladník
Jitka Matějů, Hostýnská 2042/13, 100 00 Praha 10, tel. 721 801 590, pracoviště Sfinga
křížovka, V Tůních 11, 120 00 Praha 2, e-mail: mateju@sfingakrizovka.cz; tel./fax
224 941 251;

♦ spolupráce s kolektivními členy: PhDr. František Gabriel, P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa,
e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz;

♦ Internetová adresa Společnosti: http://sps.kx.cz

