
Přílohy:

A. Adresa českých paní

 sepsaná  Karolínou  Světlou  Vojtovi  Náprstkovi  3.  února  1863  (uveřejněno  v  příloze 

Památníku třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze (1865-1895), jejž založil 

Vojta Náprstek K památce jeho 70. narozenin, 1896, vlastním nákladem)

Pane!
V proudu společenského života našeho vynoří se mnohdy myšlenky, které zaujímaly okamžitě 
všeobecnou pozornost, v nichž se tuší zárodky důležitých obratů, ale málo kdy splní naše 
naděje a rozplynou se obyčejně v pouhou mlhu.

Jiné naopak vyniknou tiše a skromně, mnohý si jich ani nepovšimne, mnohý zas se jim jen 
pousměje, ale ony vpouštějí mohutné kořeny do půdy a vyvinují se za krátko v krásný silný 
strom, z jehož květů se těší přítomnost, z jehožto ovoce těží vděčná budoucnost.

Takovou tichou nadějnou setbou byly přednášky Vaše.  Mnohý si  jich nepovšiml,  mnohý se 
pousmál,  že  věnujete  čas  svůj  předmětům  tak  malicherným,  pouze  ženského  života  se 
týkajícím, ale zrnka, která jste rozsil, již klíčí v kypré půdě a za krátkou dobu překvapí všecky 
osení slibující bohatou žeň.

Sezval jste krajanky své, byste je obeznámil se šicími stroji, jichž zavedením se docílí znamenitá 
úspora času a peněz. Mnozí viděli jen stroje a vypočítávali výhody z nich vyplývající, my ale 
porozuměly, že nám vlastně ukazujete, jak se jimi otvírá ona tuhá brána stoletých předsudků, 
která před námi duševní uzavírá svět, a viděly jsme v dálce zalesknouti se zlatý chrám, v 
němž trůní pravá důstojná ženskost, jak ji mylsela příroda stvořivši nás. 

Vám, Pane náleží čest, že jste měl první a národě našem citu pro bídu naši, neb bídou tj., umírá-
li švadlena při vší pilnosti hladem, bídou tj., zanedbává-li matka ducha dětí svých proto, že 
vyžadují klopotné práce hospodářské jinde její činnost,  bídou, vychová-li se dívka jen pro 
muže a vstoupí-li ve sňatek jen proto, že nedojde jinak zaopatření, bídou cítí-li ženština v 
prsou svých vlohy a musí-li je umořiti proto, že společnost jich použíti nechce a nedovede – 
my jim hluboce cítily, tuto, bídu, a musely jsme mlčeti, jen v tichosti jsme zaplakaly nad ní, 
neb každá, která propůjčila stesku svému slovo, ta byla považována za mužatku a mrzké se jí 
podkládaly pohnůtky, že si přeje svobody, by svobodna byla posvátných rodinných povinností 
svých a hověti mohla licoměrným choutkám.

Vy, Pane, první jste k nám volal:”Buďte činny, rozdělíme se s Vámi milerádi o poklady vědy, 
umění a průmyslu a budeme se těšiti, dosihnete-li nás pracemi svými. Až posud jste zahálely, 
neb zahálkou tj., koná-li člověk dílo, které nestojí v žádném poměru s věnovaným mu časem.

Ano, my zahálely a v zahálce této duševní nasadily se na povaze naší ony ohavné pahýly, které 
nám tak trpce vyčítáte a podle nichž soudíte, že nejsme schopny pokroku a Vám rovny. Byly 
jsme vyloučeny ze všech vyšších zájmů lidských a odkázány jen samy na sebe a na úzký 
domácí kruh. Tím jsme se staly malichernaté a marné, naše vlohy byly násilně potlačeny a my 
je nesměly nikdy projeviti. Tím jsme se naučily lháti, naše činnost byla obmezena a pohyblivý 
duch náš si vynalezl tedy jinou a ta se nazývá: intrika a koketerie. Kdo sčítá oběti těchto dvou 
démonů, nejsmutnějších to výsledků směru našeho chování?

VY vidíte, že se známe, ano, známe se a víme, že máme všecky chyby – otroků.



Vaše ruka,  Pane, byla první,  která ním ukázala na nové působiště ve vlasti,  na nové krásné 
dráhy, na nichž nám bude lze vyvinouti všecky ušlechtilé vlastnosti, které v nás dřímají , a jen 
porůznu vykvétají.

Ano, my se budeme učit, my se budeme vzdělávat, nebudeme dbáti na posměch, vtipkování a 
krčení ramen. Bez boje není vítězství a my chceme a musíme se konečně stát lidmi, neb tak 
velí neodvolatelně duch času, a běda, kdo si netečně nepovšimne hlasu jeho.

Opírajíc se o výtěžek práce naší, která nám pojistí samostatnou budoucnost, podáme pak ruku 
jen tomu, kdo vládne i srdcem naším, manželka přestane báti závažím a bude spolupracovnicí 
milenou, skutečnou družkou muže, podáme pak ruku jen tomu, kdo vládne i srdcem naším, 
manželka přestane báti závažím a bude spolupracovnicí milenou, skutečnou družkou muže, a 
otec, kterého vyrve předčasná smrt z náruče mladé jeho rodiny, opustí ji aspoň bez hlodající 
bolesti, že zůstavuje děti své veřejné dobročinnosti, zanechávaje jim matku, která bude hrda 
na to, že je s to sama je uživiti.

Nepatrný se zdál úkol, který jste si vybral, a přec se ukáže, že byl ten největší.
Prostá jste mluvil k nám slova, mnohému k smíchu, ale ohlas jejich prochvěje věky, neb kam 

vnikla, tam se povznese – mravnost!
Zdaž lže člověku zanechati po sobě stopy spanilejší?!
Toto vědomí a uznání naše odměniž Vás za vše,  co jste pro nás podnikl a co pro nás ještě 

učiníte.

B.  Češkám! 

(uveřejněno v Památníku třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze (1865-

1895), jejž založil Vojta Náprstek K památce jeho 70. narozenin, 1896, vlastním nákladem, s. 8)

Češkám!
Smutná stíhala nás až dosud výčitka, že srdce žen českých honosící se tolikerými vzácnými 

vlastnostmi, postrádá pokladu nejkrásnějšího: obětavosti pro zájmy národa svého, a že mysl 
jejich libujíc si ve hravosti a malichernosti není schopna zápalu pro obecné dobro a blaho. 
Nyní  nastal  nám konečně  okamžik,  kde nám dokázati  možno,  zdali  obvinění  tak  krutého 
zasluhujeme.

Každá z nás, která stopuje s pozorností a citem vývin národního života našeho, každá, které je 
pokrok duševní cílem života, každá z nás, která nese s bolestí, že svatá záře osvěty prohřívá 
jen malý hlouček vyvolenců osudu, a že největší a nejpilnější část lidu našeho tak vysoce 
nadaného  jest  odsouzena,  by netknuta  oživujícím dechem jejím,  zahalena  v  těžkou  mlhu 
nevědomosti se lopotila; ta zajisté zprávu o založení průmyslového musea, to jest zřídla, z 
něhožto bude i  tomu nejchudšímu spolubratru lze čerpati  poučení a vzdělání,  uvítala jako 
předůležitý krok k tomu, by povznesly se pracující třídy a následovně blahobyt celé otčiny.

Nížepsané jsou pevně přesvědčeny, že si všecky upřímné Češky co nejvroucněji přejí, bychom 
účastenství při podniknutí tak ušlechtilém nejen slovy, ale i skutkem projeviti mohly, a těší se, 
že se jim podařilo nalézti cestu vedoucí nejen k účelu tomuto, ale i zároveň k tomu, by naše 
pohlaví při této příležitosti osvědčilo, že není ješitnost v nitru jeho tak hluboce zakořeněna, 
jak všeobecně se myslí.

Dne 9. února koná se, jak známo, na Žofíně velká Národní beseda. A tu vyzýváme vás, paní a 
dívky české, byste se dostavily v oděvu slušném, ale co možná jednoduchém. Peníze však, 
které  jste  hodlaly  vydati  za  krajky,  stužky  a  jiný  zbytečný  šperk,  věnujte  úkolu 
nadzmíněnému, věnujte je průmyslovému museu. 



Tato sesterská oběť ve prospěch všeobecného vzdělání a pokroku národního ozdobí naše čela 
mnohem skvěleji než věnce z nejumělejších květin, než skvostné perly a drahé kameny.

Doufáme, že nám naši otcové, manželé a ženichové řeknou totéž, a že nás utvrdí v tomto úmyslu 
skutečně ženském.

Nížepsané přijmou u vchodu do sálu každý sebe skromnější příspěvek.
V Praze, dne 25. ledna

C. „Podání Amerického klubu dam k Radě města Prahy“

 „I jsou děti pražské skoro bez vyjímky poukázány na byty své, neboť málo které je tak šťastno, 
aby rodičové jeho byli majetníky toho skrovného počtu zahrad, jež v městě nalézáme; a do 
soukromých jest buď přístup zamezen, nebo na skrovný počet dní obmezen; na procházky pak 
děti skrovnou měrou mohou býti voděny, ježto tomu brání zaměstnání rodičův. I ve školách 
málo kde jest dostatečného místa. Z nich pak vrací se děti do bytů, pro přílišnou drahotu také 
co  nejskrovnějších.  A tak  pražské  děti  v  ohledě  zdravotním  jsou  postaveny  nepříznivě, 
nemajíce ani příležitosti, aby do syta se nadýchaly vzduchu zdravého. Že toto vylíčení není 
příliš černé, toho nejlepším neb – abychom správně řekli – toho nejhroznějším důkazem jest 
úmrtnost v Praze, zvláště mezi dětmi, která co do procenta převyšuje jiná větší města. Při 
těchto trudných poměrech pořádání dětskch zábav mimo Prahu hoví  velmi veliké potřebě 
občanstva pražského. (…) Již toto vědomí, že zjednáváme mládeži školní zábavami svými 
řídkou v Praze možnost, aby ve volném zdravém vzduchu na zelené trávě při hrách na těle 
pookřála, utvrzuje nás v úmyslu, abychom při jednání svém setrvaly, mámeť pro to i v té 
okolnosti  povzbuzující  příklady,  že kupř.  Školy americké,  anglické a švýcarské co možno 
uprostřed zahrad se staví, aby děti po půldruhé hodině nebo dvou hodinách učení na volném 
vzduchu zotaviti se mohly, ač nejsou školy takovými mučírnami, jako nízké a tmavé síňky 
škol u sv. Jiljí, u sv. Mikuláše, u sv. Tomáše, u sv. Františka, u sv. Ducha, nýbrž v zařízení 
svém co do praktičnosti a pohodlí vyší dívčí škole aspoň se rovnají. (...)Důležitější pohnutkou 
však k udržování těchto zábav jest nám velice příznivý vliv na mysl mládeže. V běhu těchto 
několika let byla nám dána příležitost, pozorovati dítky ze všech čtrtí města. (…) vůbec jest 
známo, že děti z okresův u sv. Haštala, sv. Ducha, sv. Petra a Podskalí patří k nejchudším, 
jejichž rodiče sami nevzdělaní jsouce, nedovedou již proto dáti jim potřebného navedení, a 
kdyby i snad dovedli, není jim možno, poněvadž celý den ruční prací výdělek vyhledávajíce, 
děti  v  době,  nevěnované  školnímu  vyučování,  jim  samým ponechávají,  tak  že  tyto  jako 
stromy v lese rostou a  tím ani  jemnějších způsobův ani  lepších mravů nenabývají,  nýbrž 
vzdorovitými, hrubými se stávají, jedním slovem největší počet pražských uličníků tvoří. Také 
tyto  děti  však  projevovaly  vděčnost  svou  za  skrovnou  laskavost,  kterou  jsme  k  nim 
osvědčovaly, mírnějším chováním, a můžeme ve vší pravdě dosvědčiti, že se nám podařilo, v 
těch krátkách dobách,  kdy jsme je pod svou dohlídkou měly (neboť pp.  Učitelům nebylo 
možno,  aby vždy u 14 až  20 skupin hráčů přítomni  byli),  udržeti  i  mezi  hochy třeba ne 
vzorný, tedy aspoň slušný pořádek, ač vůbec za to se má, že tito od dívek nic říci nenechají a 
jich neposlouchají. Laskavé slovo vždy najde přívětivého sluchu. My máme tedy za to, že 
těmito zábavami také mravnímu vychování mládeže napomáháme, a že by vůbec záhodno 
bylo,  aby k vůli  ustálení  tak příznivého dojmu zábavy podobné vůbec se prováděly.  (…) 
Podle  zkušenosti,  jaké  jsme  nabyly,  osvědčily  se  tyto  zábavy  také  jako  velmi  vydatný 
prostředek  vyučovací,  byly  mládeži  s  radostí  očekávanou  odměnou  za  pilné  učení  se,  a 
pohrozením  že  bude  kdo  ze  zábavy  vyloučen,  často  zlomil  se  odpor,  a  vzdorovitý  k 
poslušenství se přiměl. Příznivý tento účinek bylo pozorovati ve všech školách, ať z chudých, 
ať zámožnějších čtvrtí, a také ty dětí, které obmezenými prostředky svých rodičův utrpěly u 
vychování svém, ještě u větší míře poslušnými a příjemnými se osvědčovaly. (...)Dítěti jest 
potřebí volného vzduchu, jest mu třeba volného pohybu, i nemůže míti než neblahé následky 



stálé okřikování při každém vrtnutí, stálé napomínání, aby sedělo tiše. (…) Proto potřebí, by 
obec o takové rejdiště záhy se postarala, zajisté by i obecenstvo pražské přispělo k účelu tomu 
sbírkami,  sbory učitelské pak při  vhodné organisaci  zajisté  přispěly by dohledem.Cokoliv 
jednomu z těchto maličkých učiníte, jako by mně jste učinili“

D. Výběr z akcí Amerického klubu dam v období 1868 - 19481

1865

-  24  přednášek  –  F.  Studnička:  Astronomie  I-VI,  O  vzduchu,  Člověk  a  příroda,  Člověk  a 
rostlinstvo, E. Kaizl: Mayhew o Německo I-II, V.Náprstek: O dobročinných ústavech I-III, 
Činnost Amerického klubu dam za rok 1865 a program pro rok 1866, Č.Šercl: Řeči starého 
světa I-IV, K.Hanušová: Konference dam v Lipsku, J.Zeman: Cukrovarnictví,  A.Studnička: 
Nizozemí I-II, A.Majer: Pára a parostroj

- 24 exkurzí
- 13 návštěv nemocnic, ústavů a opatroven
- 1 výlet s hluchoněmými dětmi do Roztok
- 2 dýchánky
- 5 výletů (Karlštejn, Chuchle, Závisť, Roztoky)
- 3 vycházku (Nebozízek)
- oslava narozenin J.E.Purkyně

1866
- 26 přednášek – J.E.Purkyně: Muž, žena a zvířata, Vědomí I-II, V.Náprstek: Život B. Franclina, 

E. Tonner: Historické ženy, O ženách českých, Něco z dějepisu, A.Novotný: O těle lidském I-
II, O smyslech I-II, Z oboru mediciny, F.Studnička: Astronomické hodiny, O dalekohledu a 
drobnohledu, J.Jirásek: Stavitelství, E.Kaizl: Londýn, Popis cesty do Londýna I-II, Florence 
Nightingale,  Č.  Šercl:  Z oboru  jazykozpytu,  B.  Muhlsteinová:  Postavení  žen  v různých 
dobách  a  u  různých  národů,  A.  Majer:  O  magnetismu,  F.Kaván:  O  hudbě  tanců  všech 
evropských národův I-II, S. Podlipská: Co jest blaženost?, V.Náprstek: Činnost Amerického 
klubu dam v r. 1866 a program pro r.1867

-2 dýchánky
- oslava 40. narozenin V. Náprstka
- 15 exkurzí návštěvy hřbitovů na Dušičky
- 7 návštěv ústavů a opatroven
- 4 vycházky (Nebozízek, Hvězda, Hercova zahrada)
- 1 výlet (Štěchovice)
- 1 návštěva koncertu
- 80 schůzek s přípravou obvazů a šití prádla pro raněné
- 66 návštěv nemocnic a ošetřování raněných
- k Vánocům poděleno 650 dětí cukrovinkami, jako dary předáno 878 ks oděvů (košil, kalhot, 

kabátů, sukní, šátků, punčoch) a 1564 párů bot a bačkor

1  z informační brožury, kterou vydalo Náprstkovo muzeum u příležitosti výstavy„Americký klub dam“ roku 2005



1867
- Novoroční dýchánek
-  34  přednášek  –  A.  Novotný:  O  pokrmech,  Životospráva,  Fantom lidský  I-II,  O  dýchání, 

A.Wellner: Národní hospodářství I-II, J.Weber: Telegraf, S.Podlipská: O povinnosti ženy I-II, 
P.Mužák:  Paříž,  O písmu americkém,  O pařížské výstavě  I-II,  A.  Studnička:  O Londýnu, 
Nejznamenitější  paní  v Anglii,  F.  Studnička:  Jaké  stanovisko  zaujímá  klub  z kulturního 
stanoviska,  F.Kaván:  O  českých  tancích,  J.E.Purkyně:  Schillerovy  básně,  V.Náprstek: 
Nejnovější  vynálezy,  O  amerických  ženách  a  jich  činech,  O  vaření  na  plynu,  Cesta  do 
Ameriky,  Činnost Amerického klubu dam v roce 1867 a program na rok 1868, E.Tonner: 
Kterak věda prospívá člověku, V.D.Stojanov: O bulharských národních písních,  F.Fuka: O 
chorobomyslnosti, B.Muhlsteinová: O výletu do Kutné Hory, T.Černý: Cesta do Ruska I-II, J. 
Šimáček: O mýdle, světle a topení, P.Jehlička: O houbách, O zoologii, J.J.Kolár: Charaktery 
žen Shakespearových

- oslava narozenin J.E.Purkyně
-13 exkurzí
- 5 návštěv ústavů a nemocnic
- 5 školních výletů
- 5 výletů (Kutná Hora, sv. Ivan, Roztoky, Chuchle, Všemíry)
- 7 vycházek (Nebozízek, Stromovka)
- návštěva hřbitovů na Dušičky
- návštěva Japonců v Náprstkově knihovně
- položen věnec na Bílé hoře u příležitosti výročí bitvy
- policejní perzekuce V.Náprstka, S.Podlipské a několika členek za „provokaci“ na Bílé hoře
- delegace členek Amerického klubu dam na světovou výstavu do Paříže
- při slavnostním převážení korunovačních klenotů z Vídně do Prahy vyhrazeno klubu čestné 

místo na balkoně Zemského muzea na Kolovratské třídě, odkud sypal na průvod kvítí
- šatstvem a cukrovinkami na Vánoce poděleno 720 dětí

1868
- Novoroční dýchánek
- 32 přednášek – V.Nebeský: Řecká dramata, Čeští básníci, O národních básnících, J.J.Kolár: 

Charaktery žen Shakespearových I-II, J.Weber: O optice, K. Tieftrunk: Vítězství nad Tatary u 
Olomouce,  V.  Zelený:  Řím  I-II,  P.Mužák:  O  barvách  a  toilettě  I-II,  F.  Kaván:  Chopin, 
F.Dvorský: O postavení českých žen, S.Podlipská: Zpráva o sbírce pro český bazar v Chicagu, 
O  přátelství,  O  společnosti,  Slupka  a  jádro,  A.Studnička:  O  počítacích  strojích  a  nové 
vynálezy,  E.  Tonner:  O  znamenitých  ženách  římských,  V.Náprstek:  O  vaření  na  plynu, 
Činnost Amerického klubu dam v roce 1868 a program na rok 1869, G.Pfleger-Moravský: 
Romeo  a  Julie,  B.Jedlička:  Římské  kroje,  František  Schubert,  jeho  život  a  skladby, 
M.Pokorný: O telegrafu, J.Šimáček: O vodě, F. Studnička: Drahokamy, O kometách, Výklad 
obrazů Hofmannových Kosmos

- oslava J.E.Purkyně k 50. výročí praxe
- oslava narozenin F.Palackého
- návštěva Japonců v Náprstkově knihovně
- 4 návštěvy ústavů
- 16 školních výletů



- 16 exkurzí
- 12 vycházek (Bubeneč, Nebozízek, Jinonice, sv. Prokop, Řepy, Cibulka, Radotín, Kinského 

zahrada)
- 3 výlety (Karlštejn, Křivoklát, Mělník)
- návštěvy hřbitovů  
- asistence při Náprstkově veřejné přednášce na Žofíně o vaření na plynu
- účast při položení základního kamene k Národnímu divadlu
- vítání a provázení hostí na slavnost základního kamene k ND
- uspořádání bazaru a sbírky pro zřízení Národní síně v Chicagu (USA)
- 4 členky se účastnily poutě do Kostnice
- šatstvem a cukrovinkami na Vánoce poděleno 712 dětí

1869
- Novoroční dýchánek
-  28  přednášek  –  E.Novotný:  Tibet,  O  buddhismu,  V.Nebeský:  O  Boženě  Němcové.  Její 

životopis  a  literární  činnost,  K.Kheil:  Peníze,  T.Černý:  O právu žen  v českém právnictví, 
S.Podlipská:  O  románech,  Vystoupení  dívky  ze  školy,  Otázka  ženská  I-II,  J.Durdík: 
Darwinovo  učení,  O  původci  nové  fysiky,  Galileo  Galilei,  O  lordu  Byronovi,  Mikuláš 
Koperník,  J.Ruda:  Humoristické  čtení  o  oslu,  Pythagoras  a  Phalaris,  J.  Kouba:  Národní 
bájesloví,  B.Jedlička:  O  vzniku  idejí  mythologických  I-II,  L.Šimáčková:  Proslulé 
Američanky,  F.Studnička:  Národní hospodářství,  E.Tonner:  Průplav suezský, J.Šimáček:  O 
přechovávání potravin, B.Muhlsteinová: Ukázky ze spisů pí. De Lacoste La Renovation de la 
Femme, Duševní znovuzrození ženy, J.Jirásek: O Bulharsku

- 9 návštěv ústavů, opatroven a jeslí
- 22 exkurzí
- 6 výletů (Tetín, Černošce, Řepy)
- 9 školních výletů
- položen základní kámen a odhalen pomník B. Němcové na vyšehradském hřbitově
- pěvecký koncert členek na Žofíně u příležitosti odhalení pomníku B. Němcové
- zádušní mše za B.Němcovou
- provázení mimopražských hostí u příležitosti odhalení pomníku B.Němcové
-  10 vycházek (Nebozízek, Trója)
- 30.8. policejně zakázána činnost klubu
- návštěvy hřbitovů na Dušičky
- výstavka vánočních dárků pro děti z opatroven
- 2 oslavy vánočního stromku pro děti z opatroven – poděleno 412 dětí

1870
- Novoroční dýchánek
- 18 přednášek – K.V.Zenger: O základech hudby, K.Kheil: Dánové a Dánsko, J.Kouba: Toman 

a lesní panna, P.Mužák: O malbě, E. Novotný: Divotvorci v středověku, V.V.Zelený:Jan Kolár, 
básník,  V.Náprstek:  Nové  vynálezy  a  jich  upotřebení,  Matjes  Vasar,  zakladatel  akademie 
ženské v Americe a  Pouhkeepsii,  F.Dvorský:  Ženy české po bitvě bělohorské,  B.Jedlička: 
Plato,  F.Jeřábek,  S.Podlipská:  Válka  a  ženy,  O.J.Purkyňovi  na oslavu jeho 70.  narozenin, 



K.Tieftrunk: Znovuzrození literatury české v 18. století, J.K.Škoda: Pedagogická přednáška 
v dívčí  škole  u  sv.Jakuba,  J.Durdík:  O  kráse  a  kritice  její  I-II,  F.Studnička:  O základech 
moderního názoru světa

- 8 návštěv ústavů, školek a nemocnic
- 23 exkurzí
- 7 školních výletů
- 10 vycházek (Nebozízek, Šárka)
- 9 výletů (Všenory, Beroun, Karlštejn)
- návštěvy hřbitovů na Dušičky
- výstavka dárků pro děti z opatroven
- 2 slavnosti vánočních stromků pro děti z opatroven – poděleno 545 dětí

1871
- Novoroční dýchánek
- 27 přednášek – E.Macháčková: Cesta po Švýcarsku I-II, B.Jedlička: O vývinu hudby od století 

18. do naší doby, L.Šimáčková: Florence Nightingale, P.Škoda: O vychování, O domácnosti, 
Pedagogické pomůcky, K.Světlá: O venkovském životě, Na námluvách, F.Jeřábek: Výklad o 
Shakespearově Hamletu, K.Kheil: O účtování v domácnosti, J.Durdík: Báje o povstání světa, 
ve  světě  přírodní  vědy,  O  snu,  A.Srbová-Lužická:  Královna  Johanna,  manželka  Jiřího 
z Poděbrad, P.Jehlička: O lesních stromech, F.Kaván: O hudbě starých Egypťanů se zvláštním 
zřetelem  na  harfu,  E.Tonner:  Královny  francké  Fredegunda  a  Brunhilda  I-II,  K.Jonáš: 
Postavení ženy v Anglii, Americe, vzájemnost Američanů s Čechy, J.Kouba: Erbenovy písně, 
O hadu v bájích národních a pověstech slovanských, S.Podlipská: Povolání žen v dějinách, 
P.Mužák: O krasopisu, J.A.Vrťátko: Cesty a život Marca Pola, V.Weiss: Z oboru lékařského, 
K.Tieftrunk: O Čelakovském jakožto básníku

- 2 loterie ve prospěch dívčího sirotčince
- gratulace A.Fingerhutové k 83. narozeninám
- členkami založen Ženský výrobní spolek
- hudební akademie ve prospěch dívčího sirotčince
- výstava želv ve prospěch dívčího sirotčince
- koncert členky K.Kalašové ve prospěch Ženského výrobního spolku a dívčího sirotčince
- výstavka nových vynálezů pro domácnost
- koncert ve prospěch pohořelých krajanů v Chicagu
- 10 exkurzí
- 4 školní výlety
- 4 návštěvy nemocnic a ústavů
-  5 vycházek (Bubeneč, Šárka)
- 10 výletů (Chuchle, Štěchovice, Černošce)
- návštěvy hřbitovů na Dušičky
- výstavka darů pro děti z opatroven
- 2 oslavy vánočních stromků pro děti z opatroven

1872 
- Novoroční dýchánek



-  31  přednášek  –  E.Tonner:  O Pravoslavu  Koubkovi,  J.Durdík:  O  temperamentech,  Rudolf 
Mayer, O Kantovi filosofu I-II, O karakteru, P.Jehlička: Který jest etymologický původ názvů, 
jimiž  jmenujme  údy  těla  lidského,  F.Studnička:  O  pokroku  astronomie  za  doby  trvání 
Amerického klubu (7 let), O barometru a povětrnosti, J.Kalousek: O sv.Vácslavu skutečném a 
zohyzděném, P.Škoda: Navykání a odvykání, F.Jeřábek: Pompeji, O modě, K.V.Zenger: Hlas 
lidský,  Upotřebení  rozboru  spektrálního  k poznání  soustavy  slunečné,  V.Zelený:  Karel 
Havlíček, G.. Pfleger-Moravský: Causerie  o divadle, J.Schobl: Lidské oko, K.Kheil: O burse, 
F.Velišský:  Dům  a  domácnost  starořímská,  L.Šimáčková:  Ze  života  několika  anglických 
vynikajících dívek,  P.Mužák:  O ornamentu a slohu maurickém, E.Novotný: Příchod bájek 
indických  do  Evropy,  T.Neureuter:  O  výživě  dítěte  v útlém  věku,  N.Kheil:  O  motýlech, 
K.P.Kheil:  Hamburk,  světové obchodní město,  B.Tesař:  O rozumném zařízení domácnosti, 
našeho  obydlí,  A.Studnička:  O  podmínkách  krásy  ve  výtvarných  uměních,  J.Fischer: 
Přednáška na violu d´amour,  S.Podlipská:  Dojmy výletní,  K.Tieftrunk:  O tak řečené zlaté 
době literatury české (1526-1620) 

- 16 exkurzí
- 2 návštěvy nemocnic a ústavů
- 13 vycházek
- 9 výletů
- 3 školní výlety
- návštěvy hřbitovů na Dušičky

1873
- Novoroční dýchánek
- 27 přednášek – J.Durdík: O významu lesa, O deklamaci, Význam divadla v životě národním I-

II, Francouzský učenec Lavoissier, Anglický filosof a proslulý zastánce ženských John Start 
Mill, O Žizkově slavnosti v Hořicích, J.Lego: Obrazy z Krajinska I-III, Postojenská pečera, 
P.Škoda: Vášeň a náruživost, O schopnostech lidských, O fantasii, A.Studnička: Italské město 
Benátky I-II,  Vídeňská světová výstava I-II,  F.Studnička:  Mikuláš Koperník,  F.Jeřábek:  O 
Libušině  soudu,  O  symbolice  květin  v národních  písních  některých  severoslovanských 
národů,  E.Tonner:  O Matějkově obrazu Štěpán Bathory,  F.  Velišský: Atheny v staré  době, 
Něco o kultuře staroegyptské, K.Tieftrunk: Básník Jablonský, V.Náprstek: O našem sirotčinci, 
O naší knihovně

- sbírka na K.Svobodovou, která zachránila před utonutím M.Kroftovou
-návštěva koncertu
- oslava 85. narozenin A.Fingerhutové
- oslava narozenin O.Sklenářové-Malé
- pohřeb A.Fingerhutové
- 2 školní výlety
- 2 vycházky
- 21 výletů
- návštěvy hřbitovů na Dušičky

1874
- Novoroční dýchánek
-  26  přednášek  –  K.Tieftrunk:  Štítný  a  jeho  doba,  A.Studnička:  Vídeňská  výstava  světová, 

J.Durdík: O zvyku, O Slovníku naučném, O kráse v přírodě, O čtení, Giordano Bruno, italský 



filosof,  jeho  život  a  nauka,  K.Sobotka:  Metodicko-historický  nástin  o  vyučování 
hluchoněmých, O vyučování hluchoněmých. F. Studnička.  O světových měrách vůbec a o 
přechodu  Venuše  přes  slunce  (letošního  roku)  zvláště,  S.Podlipská:  Několik  okamžiků 
v Krkonoších, Anna Náprstková, F.Jeřábek: O německé literární škole s českou vlasteneckou 
tendencí do r. 1848, J. Kalousek: Přemysl Otakar II., V.Janovský: O poměru ženy k lékařství, 
B.Jiruš: Jedy v domácnosti, V.Steffal: O mozku, J.Hervert: O tlaku vzdušném a o strojích a 
úkazech na něm se zakládajících I-II, Nové míry a váhy, F.Velišský: Troja, světové město 
Konstantinopol  a  jeho  znamenitosti,  J.Heindl:  O  Dánsku  (spojeno  s výstavou  dánských 
průmyslových výrobků hlavně ženských), E.Tonner: Oběti náboženského fanatismu, P. Škoda: 
Zlatý věk v Čechách, Petr Durdil: Euripides, nejslavnější tragik řecký

- 12 exkurzí
- kuchařské experimenty ve prospěch dívčího sirotčince
- 2 porady o Africké výstavě ve prospěch dívčího sirotčince
- účast na vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Mikuláše
- 3 vycházky
- 15 výletů
- otevřeno Náprstkovo České průmyslové muzeum
- služba pro návštěvníky 
- 1 školní výlet
- návštěva hřbitovů na Dušičky

1875
- Novoroční dýchánek
- 20 přednášek – P.Škoda: Soucit, K.Tieftrunk: O pohraničném horstvu českém s dějepisnými 

upomínkami, J.Erben: O statistice vůbec, o její užitečnosti v životě veřejném i soukromém, 
J.Zdeněk: Přednost Evropy před ostatními díly světa, Nový svět u porovnání k světu starému, 
Obyčeje cizích národů, Způsoby a mravy národní, Zřízení kalendáře a důležitost  jeho pro 
obecný život, S.Podlipská: Jasné chvíle, F.Štolba: O škrobu, A.Slavík: Geologické poměry 
okolí pražského, J.Durdík: O jednotě vzdělanosti, Ze života Michela Angela, O domácnosti 
anglické, Petr Durdil: Z řecké mythologie, Historie epigramů u Řeků a Římanů se zvláštním 
zřetelem  k literatuře  české,  F.Šulc:  O  středověkém  románu  českém,  J.Muller:  O  skle, 
F.Dvorský: Ze života české paní ze 17. století, V.Náprstek: O záležitostech Amerického klubu

- 7 exkurzí
- návštěva koncertu
- služba veřejnosti v knihovně a muzeu
- 2 návštěvy ústavů
- 2 vycházky
- 17 výletů
- 1 školní výlet
- návštěvy hřbitovů na Dušičky

1876
- Novoroční dýchánek
- 17 přednášek – J.V.Sládek: Básník A. Tennyson, jeho život a spisy, K. Tieftrunk: O národní 

škole  básnické  v literatuře  české  v první  polovici  našeho  věku,  Obrázky z poesie  národní 



školy básnické, P.Škoda: Knihy a knihovny, S. Podlipská: O nadání, Úryvky z historického 
románu Anežka Přemyslovna, J. Durdil: Tomy ze Štítného život a význam I-II, Duhringovy 
náhledy o vzdělání  žen,  J.  Zdeněk:  Ze studeného pásma,  O obydlitelnosti  planet,  Moře a 
pevnina – jak působí rozdělení jich na člověka a vzdělání jeho, Svatá země, jaká byla a jaká 
nyní jest, B. Bauše: Bytost nejjednodušších  rostlin a účinek jich v přírodě, J. Lepař: O sporu 
Přemysla Otakara II.  s říší německou, J. Jireček: O zřízení rodin slovanských, A. Studnička: 
Pletací sroj Bickfordův

-2 návštěvy ústavů
-11 exkurzí 
-návštěva Japonců v Náprstkově knihovně
-10 výletů
-služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
oslava 50. narozenin V.. Náprstka a položení základního kamene k nové muzejní budově
-2 školní výlety
-sebráno a vyrobeno prádlo a cupanina pro raněné – 9 beden odesláno do Záhřebu, 12 beden do 

Sarajeva
-návštěvy hřbitovů na Dušičky
- 2 oslavy vánočních s stromků pro děti z opatroven

1877
- Novoroční dýchánek
-31 přednášek – A. Vrťátko: O nejstarších bájích indických, S. Podlipská: Úryvky z románu 

Anežka Přemyslovna, Oblomov a Don Quichote, K. Tieftrunk: O novověkém románu, zvláště 
českém, Důležitost Komenského v dějinách kulturních, V. Náprstek: Mnoho-li nám přibylo na 
Česko-americký  ženský  sirotčinec  za  rok  1876,  F.  Velišský:  O  ostrovech  Kampanských 
v Středozemním moři, J. Zdeněk: Pohled na přírodní  poměry Východní Indie a na obyvatele 
její , Petr Durdík: O Xantipě, ženě Sokratově, J. Durdík: Báseň  Večer I- II, O literatuře české 
z roku 1877,  E. Tonner: Nejstarší památky českého písemnictví I- II, O Pavlu Stránském a 
jeho státě českém I- II,  J. Goll: Návštěva v Herrnhutě, O zakládání knihoven v Itálii v 15. 
století,  J.  Vrchlický :  O Beatrici  Dantově,  Dantův život ,  O předchůdcích Dantových ,  O 
vyhnanství Viktora Huga, F. Houdek : O elektromotorech, A. Bráf: Jaká jest důležitost Indie , 
Číny  a  Japonska  pro  Evropu  v ohledu  hospodářském,  Obrazy  z novověkého  národního 
hospodářství, O tak zvaných penězích papírových, M.Pokorný: Z říše zvukův I-II, F.Schulz: O 
látkách novel a románů českých doby nejnovější, J.Holeček: O čudském národě, jeho historii, 
jazyce a literatuře, zvláště o eposu Kalevale s ukázkami překladu

- 2 návštěvy městského chorobince
- 9 exkurzí
- 1 školní výlet
- 15 výletů
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů na Dušičky

1878
- Novoroční dýchánek
- 25 přednášek – J.Vrchlický: O vyhnanství Viktora Huga, O básnické pozůstalosti Alfreda de 



Vigny, Petr Durdil: Rohled v literatuře římské, J. Durdil: O líčení básnickém, O Jeřábkově 
dramatu Syn člověka, O Literatuře české za rok 1878, K.Tieftrunk: Důležitost Komenského 
v dějinách kulturních, F.Studnička: Vzpomínky na Karlovy Vary, J. Zdeněk: Jak působí tvary 
povrchu země na člověka  a  vzdělání  jeho,  O.  Hostinský:  Divadelní  představení  v starých 
Athénách,  S.Podlipská:  Myšlenky Veltruské,  M.Kalašová:  Vzpomínka  z cest:  Španělsko  a 
jeho lid, A.Chittussi: Bosna a Dalmácie

-oslava 20. výročí od návratu V.Náprstka z USA
- čtení dopisů P.Durdíka a O.Feistmantela s výstavkou darů pro muzeum z Indie
-1 návštěva městského chorobince
- 9 exkurzí
- 11 výletů
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hrobů o Dušičkách

1879
- Novoroční dýchánek
-  21  přednášek:  J.Kominíková:  Paříž  a  světová  výstava,  J.Vrchlický:  Dantovo  peklo  I-II, 

B.Bauše:  O  pokladech  přírodních  na  výstavě  světové,  P.  Durdík:  Ženské  karaktery 
v dramatech řeckých,  A.Bayerová:  Studentské reminiscence ze Švýcar,  Dobročinné ústavy 
v Bernu, E. Sedláček: Pokusy s nejnovějšími fysikálními vynálezy (mikrofonem, telefonem, 
fonografem)

-předvádění amerického pletacího stroje
- 6 exkurzí
- 11 výletů
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů na Dušičky

1880
- Novoroční dýchánek
-  23  přednášek:  F.Pivoda:  O  české  národní  písni  s doklady,  J.Vrchlický:  Giosué  Carducci, 

Sporné  otázky  Dantovské,  J.Palacký:  O  povstání  rozdílů  v květenství  v rozličných  zemí, 
S.Podlipská: Studie o dojmech náboženských v prvním věku dětském, J.Zeyer: Zelený vítěz, 
J.Košut: Šalamoun a královna Bilkis, J.Kořenský: Anthropologická výstava v Berlíně

- matiné J.Jirmuse (harfa) a prof. Beera
- 2 exkurze
- návštěva městského chorobince
- 11 výletů
- 2 služby v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1881
- Novoroční dýchánek
- 19 přednášek: J.V.Sládek: Idylly, B.Frída: O poesii Troubadourů, J.Durdík: O Sofonisbě, , J. 

Palacký: O změnách podnebí rukou lidskou, F.Vejvodovský: O bakteriích. S demonstracemi 



mikroskopickými,  S.Podlipská:  Myšlenky  o  modlitbě,  J.S.Strakatý:  O  právu  žen  dle 
rakouského práva I-II, J.Vrchlický: Michel Angelo Buonarotti

- pohřeb básníka B.Jablonského
- 3 exkurze,
- návštěva městského chorobince
- 10 výletů
- 1 školní výlet
- 4 služby v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1882
- Novoroční dýchánek
- 16 přednášek: M.Kavánová: Antonín Dvořák, J.Kořenský: O cestě po Laponsku, A.Bráf: O 

socialismu,  A.  Bayerová:  Obrázky  ze  společenského  života  švýcarského,  S.Podlipská: 
Shakespearův Jindřich  V.  ,  J.Vrchlický:  Poesie  Viktora  Huga v posledním desítiletí  1871-
1881, J.Durdík: Pět největších jmen v literatuře 19. věku

- 10 exkurzí
- 2 návštěvy městského chudobince
- 2 výlety
- 4 služby v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1883
- Novoroční dýchánek
- dětský dýchánek pro děti z ústavů a sirotčinců
- 15 přednášek – J. Durdík: Darwinismus a mravouka, A. Bráf: Z historie chudinství, B. Frída: O 

markýze z Montespanu, O.Hostinský: Richard Wagner, K.Tieftrunk: Dějepisectví české jindy 
a nyní, S. Podlipská: Georgie Sandová, J. Palacký: O nejstarší spisovatelce Panhocipan

- 5 exkurzí
- výroba prádla pro mateřské školy
- 2 služby v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1884
- Novoroční dýchánek
- 18 přednášek – J. Palacký: Kuchařská výstava ve Vídni r. 1864, J. Vrchlický: Pátý květen, 

Pavel Durdík: O malajském archipelu vůbec a ostrově Niasu zvláště, B. Frída: O dědičnosti 
v psychologii, T. Masaryk: Jak máme studovati básníky psychologicky a logicky, J.Kořenský: 
Cesta do Norska a Švédska, S.Podlipská: Ženy z Tisíce a jedné noci

-  17.2.  předáno  starostovi  Prahy  30 000  zl  na  nadace  Amerického  klubu  dam  v městském 
sirotčinci

- pohřeb královny Marie Anny
- Pohřeb Bedřicha Smetany
- pohřeb P.Františka Douchy



- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1885
- Novoroční dýchánek
- 14 přednášek – J.Vrchlický: Leconte de Lisle, F. Studnička: Pokrok astronomie za posledních 

20  let,  S.Podlipská:  Po  dvaceti  letech,  J.Palacký:  Sudan  a  Duranci,  F.Štolba:  O  rtuti,  J. 
Durdík: Vzpomínka na Františka Šimáčka

- oslava dvacetileté činnosti klubu
- oslava Dr. Antonína Friče
- 4 exkurze
- několik členek založilo Domácnost, první školu kuchařskou
- služba u divadelních vlaků – vítání návštěvníků Národního divadla
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1886
- Novoroční dýchánek
- návštěva ruských pěvců v Náprstkově knihovně
- pocta J.Zeyerovi u příležitosti jeho premiéry „Legenda z Erinu“
- oslava 60. narozenin V. Náprstka
- pocta V. Zavrtalovi u příležitosti premiéry jeho opery „Myrrha“
- svatební dar člence – Z.Havelkové-Hlávkové
- účast v historických kostýmech na Akademickém historickém bazaru na Žofíně
- vítání hostů a cestovatelů v knihovně
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1887
- Novoroční dýchánek
- pocta B. Němcové k 25. výročí úmrtí
- americkým Sokolům věnována stuha na prapor
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1888
- novoroční dýchánek
- vítání divadelního vlaku
-  4  přednášky:  B.Klimšová:  Z duševní  dílny dětské,  K.Máchová:  O životě  a  působení  Miss 



Dixové, S.Podlipská: Co chceme
.-  u  příležitosti  odhalení  pomníku  B.Němcové  v České  Skalici  poslán  věnec  s ozdobnými 

stuhami
- pohřeb O.Jelínkové
- oslava nedožitých 100. narozenin A. Fingerhutové
- oslava 70. narozenin F.L.Riegra
- oslava 50. narozenin J.Křížkové-Náprstkové
- prohlídka staveniště Národního muzea na Václavském náměstí
- stěhování sbírek z provizorních prostor do nové muzejní budovy Náprstkova muzea
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1889
- Novoroční dýchánek
-  6  přednášek  –  A.  Heroldová:  O  zkušenostech   MDr.Keckové,  B.Kottnerová:  Výsledek 

odevzdání nadace klubové roku 1885, A.Hřebíková: Láska k vlasti, L.Polzbauerová: Dojmy 
z cesty do Lublaně a Terstu, K.Máchová: Žena v dějinách českých, V.Lužická: O ženě

- k odhalení desky B.Muhlsteinové ve Velvarch zaslán věnec
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1890
- novoroční dýchánek
- oslava 60. narozenin K.Světlé
- Americký klub dam zakládajícím členem spolku Minerva
- členka E.Krásnohorská otevřela Minervu, první dívčí soukromé gymnázium v Evropě
- na Husův pomník vybráno 50 zl
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1891
- novoroční dýchánek
- vítání hostů na nádraží u příležitosti Zemské jubilejní výstavy
- provádění mimopražských a zahraničních hostů po pražských památkách
- účast na Zemské jubilejní výstavě v rámci expozice Domácnosti
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1892



- novoroční dýchánek
- dámskému malířskému spolku v Petrohradě zaslán blahopřejný telegram
- do Naardenu zaslán na hrob J.A.Komenského u příležitosti 300. výročí narození
- na fond M.Palacké-Riegrové odevzdáno 69zl
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách
- pomoc muzeu po povodni

1893
- novoroční dýchánek
- oslava 60. narozenin S. Podlipské
- H.Kubešové věnován stříbrný věnec při představení Zeyerovy Sulamit
- výroba prádla pro mateřské školy
- služba v knihovně a muzeu pro veřejnost
- návštěvy hřbitovů o Dušičkách

1894
- novoroční dýchánek
- služba v knihovně a muzeu
- pohřeb Vojty Náprstka
- výroba prádla
- vánoční nadílka pro sirotky

1895
- oslava třicetileté činnosti klubu
- služba v knihovně a muzeu
- vítání amerických Čechů a dalších návštěvníků Českoslovanské národopisné výstavy 
- spolku Záštita věnováno 18 zl
- k odhalení desky B. Němcové v Domažlicích zaslán věnec
- v Bubenči umístěna na strom tabulka na památku dětských školních výletů, které organizoval 

klub pod patronací V.Náprstka
- k otevření ústavu hraběte Potting-Persinga v Olomouci zaslán pozdravný telegram
- provádění zahraničních hostů muzeem (američtí Češi, Malorusové aj.)
- výroba prádla pro sirotky
- návštěvy hřbitovů

1896
- služba v knihovně a muzeu
- vítání mimopražských a zahraničních hostů v knihovně a muzeu
- vlastním nákladem vydán Památník třicetileté činnosti Amerického klubu dam
- odhalení pomníku V. Náprstka na Nebozízku



- organizování přednášky J. Zeyera o V. Náprstkovi na Staroměstské radnici
- návštěvy hřbitovů

1897 – 1900
- služba v knihovně a muzeu
- vítání zahraničních hostů v muzeu
- návštěvy hřbitovů
- podpora různých sbírek a charitativních akcí
- 1898 několik členek otevřelo první český penzionát pro dívky

1901
- dokončena přístavba muzejní budovy – stěhování sbírek a úprava interiérů
- služba v knihovně a muzeu
- finanční pomoc knihovně, dary pro knihovnu i muzeum
- 3 nedělní dýchánky pro dělné ženy všech odborů – kulturní akce pro služky ve škole u Sv. 

Havla, pro velký počet účastnic v Měšťanské besedě
- návštěvy hřbitovů

1902
- služba v knihovně a muzeu
-  7  nedělních  dýchánků  (Měšťanská  beseda  kapacitně  nestačila,  natrvalo  přeneseno do  sálu 

Konviktu)
- práce pro knihovnu i muzeum

1903
- služba v knihovně a muzeu
- 7 nedělních dýchánků

1904
- služba v knihovně a muzeu
- 6 nedělních dýchánků

1905
- prof. L.Légerovi poslán do Paříže pozdravný telegram u příležitosti odhalení pomníku Jana 

Lucemburského u Kresčaku
- pozdravný telegram zaslán do Naardenu k znovuotevření muzea J.A.Komenského
- 4 nedělní dýchánky
- služba v knihovně a muzeu

1906
- zavedena pravidelná výpůjční služba v knihovně pro školní děti s dozorem členek klubu
- služba v knihovně a muzeu



- 5 nedělních dýchánků

1907
- pohřeb Josefy Náprstkové
- 4 nedělní dýchánky
- služba v knihovně a muzeu

1908
- klub policejně zaregistrován pod názvem Americký klub českých dam, 1. starostka zvolena 

Josefa Jirskáková
- služba v knihovně a muzeu
- 3 nedělní dýchánky

1909-1941
- služba v knihovně a muzeu
- shromažďování financí pro charitativní akce a instituce
- finanční podpora knihovny
 vedení klubových nadací a určování výchovy sirotků a přidělování podpor
- 1909 – 3 nedělní dýchánky
- 1910 – 2 nedělní dýchánky
- 1911 – 5 nedělních dýchánků
- 1912 – 5 nedělních dýchánků
- 1913 – 2 nedělní dýchánky, akce ukončena přeměnou sálu na biograf

1942-1944
- přerušena činnost, klub z muzea vypovězen

1944-1945
- nepravidelné schůzky na Žofíně

1945 – 1948
- schůzky v Náprstkově knihovně
- péče o knihovní a muzejní fondy
- vedení nadací a rozhodování o jejich využití
- podpora charitativních institucí
-  březen  1948  –  vedení  Náprstkova  muzea  oznamuje  zrušení  klubu  k 30.4.1950  –  předána 

dokumentace a majetek Amerického klubu dam Náprstkovu muzeu

1948-1996
- činnost Amerického klubu násilně přerušena



E.  Seznam akcí Obnoveného amerického klubu dam v období 1996-2005

1996 

26.06 Jahodový dýchánek
17.09. - Podvečerní koncert - Národní galerie, Šternberský palác
24.09. - Slavnostní shromáždění s videoprojekcí filmu „V. Náprstek a jeho doba“

1997 

05.01. -  Novoroční dýchánek
07.03. -  návštěva výstavy italského renesančního umění ve Šternberském paláci
08.04. -  Divadelní představení - Lásky sester Rottových hraje Ljuba Benešová a Drahomíra 

Fialková
23.04. - návštěva Zeyerova  památníku v Liboci
18.05. -  Mezinárodní den muzeí
16.06. -  Jahodový dýchánek s výstavou „Dům U Halánků ve vzpomínkách pamětníků“, koncert 

Afflatus quintet
10.09. -  Vernisáž výstavy o Josefě Náprstkové „Ve stínu velkého muže“
23.09. - Výstava sbírky svatebních oznámení v Chodovské tvrzi
22.10. - Přednáška Dr.Sobkové o vztahu B.Němcové k Praze
19.11. - Přednáška Ing.Vránové o životě a díle T.G.Masaryka
01.12. - Národní galerie - Předvánoční koncert s číší vína

1998 

12.01. - Novoroční dýchánek
11.02. - Koncert Z operety do operety
04.03. - Divadelní představení - „Lásky sester Rottových“ - hraje Ljuba Benešová
20.04. - Exkurze do nově otevřených prostor Faustova domu
20.05. - Návštěva botanické zahrady v Tróji
22.06. -  Jahodový dýchánek
30.09. - Návštěva památníku F.Palackého a L.Riegra v Praze
14.10. -  Vernisáž výstavy Panímaminka od Halánků
12.11. -  Přednáška Ing.Vránové o amerických prezidentech
14.12. - Farní klub ve Františkánské zahradě - Předvánoční koncert s číší vína
21.10. - Módní přehlídka - hotel Praha

1999 

06.01. - Novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy Všichni jsme lidé
22.02. - Prohlídka výstavy L.Marolda v Obecním domě
22.03. - Beseda o knize Sňatky z rozumu s J.Jiráskovou, V.Rážem a O.Neffem
20.04. - Prohlídka expozice Národního muzea – Lapidária
25.05. - Výstava Mexického umění
14.06. - Jahodový dýchánek



18.09. - Výlet do Čapkova památníku ve Strži
13.10. - Přednáška z historie Amerického klubu dam
17.11. - Přednáška Dr.Kraemerové o japonském stolování
04.12. - Nuselská radnice - Předvánoční koncert s číší vína

2000 

12.01. - Novoroční dýchánek
24.02. - Prohlídka Arcibiskupského paláce
22.03. - Prohlídka expozice Národního muzea - Historické lékárny
12.04. - přednáška k historii Sokola s praktickým cvičením Mgr.J.Čížkové
17.05. - Prohlídka botanické zahrady v Průhonicích
26.06. - Jahodový dýchánek s prohlídkou výstavy Okno do světa
07.10. - Výlet na Liběchov - expozice asijského umění NpM
18.10. - Přednáška Dr. D.Pospíšilové o indickém stolování
14.11. - Autorský večer V.Ludíkové "Uslyšet duši"
09.12. - Nuselská radnice - Předvánoční koncert s číší vína

2001 

08.01. - Novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy Svět urozených divochů
28.02. - Prohlídka expozice Národního muzea - Muzea Bedřicha Smetany
28.03. - Přednáška Ing. Balíka o křesťanech v Egyptě
19.04. - Divadelní představení "Zastaňte se mně, až umřu…"
24.05. - Prohlídka bytu Jana Masaryka v Černínském paláci
11.06. - Jahodový dýchánek s prohlídkou výstavy Vzpomínky na samurajskou slávu
02.09. - Prohlídka výstavy ve Hvězdě B.Němcová Obraz mezi obrazy
08.09. - Vernisáž výstavy V.Náprstek - Člověk a mecenáš
02.12. - Přednáška Dr. A.Suma o J.Masarykovi a M.Horákové
21.12. - Vánoční koncert

2002 

07.01. - NpM - Novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy Lovci lebek
05.02. - Křest knihy Ženy rodiny Náprstkovy
06.03. - Clam-Gallasův palác - výstava Doma v cizině
27.03. -  Večer poezie V.Ludíkové "Je jaro"
03.04. - Vernisáž výstavy Rub a líc slávy Dr.Emila Holuba
15.04. -  Divadelní představení "Bílá paní Perchta z Rožmberka"
16.05. - Senát ČR- Slavnostní odpoledne Naše paní Božena Němcová
17.06. - Jahodový dýchánek s prohlídkou výstavy Cesty k bohům
18.09. -  Přednáška Dr.O.Kašpara: Duchové umrlých a zamordovaných cizinců, aneb španělská 

strašidla v Praze
05.10. - Výlet do Čapkovy Strže
28.11. - Prohlídka expozice Národního muzea Muzea Ant. Dvořáka



13.12. - Vánoční koncert

2003
6.1. – novoroční dýchánek
10.2. – prezentace knihy Oldřicha Kašpara „Ukradený meloun“
8.4. – návštěva velryby v Národním muzeu na Václavském náměstí
12.5. – divadelní představení „Lásky sester Rottových“. Hraje Ljuba Benešová a D. Fialková
3.6. – prohlídka vodárny v Podolí
23.6. – jahodový dýchánek s prohlídkou výstavy „Starověkých bronzů z asijských stepí“
13.9. -  Dny evropského dědictví – prohlídka knihovny s výkladem
04.10. - Výlet do Vrchotových Janovic
06.11. - Muzeum hl.města Prahy – výstava Češi v Americe
8.12. – vánoční koncert „Přišli jsme na čest zpievajíc“ hudba českých středověkých vánoc

2004
19.1. – novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy „Orinoko“
11.2. – návštěva Uměleckoprůmyslového muzea
8.3. – přednáška Doc. PhDr. O. Kašpara, Csc.
5.4. – večer poezie Věry Ludíkové „Pošli to dál II“
17.5. – divadelní představení Alphonse Daudeta „Listy z mého mlýna“.
5.6. – návštěva vyšehradského Slavína. 6.6. 2004 uplynulo 135 let ode dne, kdy AKD odhalil na 

Vyšehradě pomníček Boženě Němcové. S výkladem člena spolku Svatobor
21.6. – Jahodový dýchánek
2.9. – návštěva staré části Olšanského hřbitova u příležitosti 110. výročí úmrtí Vojty Náprstka
11.9. – vzpomínka na Vojtu Náprstka k jeho 110. výročí úmrtí a koncert smíšeného sboru
13.10. – návštěva památníku na Žižkově
1.11. – promítání filmu „Nesmrtelná hvězda Božena Němcová“
13.12. – vánoční koncert

2005
10.1. – novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana
30.1.  –  přednáška Doc.Oldřicha Kašpara,  Csc.  -  „Když staré  knihy vyprávějí“  s  podtitulem 

„Historické i žertovné komentáře čtenářů 16.-.18. století na okraji stránek“
7.2. – Doc. Dr. Oldřich Kašpar, Csc. - přednášky Pád zlatých říší. Zkáza dvou nejmocnějších 

impérií  Nového  světa  v  16.  století  aztéckého  Tenochtitlánu  a  inckého  Tahuantinsuyu  s 
ukázkami latinskoamerických písní

20.3. – divadelní představení A. Daudeta „Listy z mého mlýna“ - hrají Ljuba Benešová, Dalimil 
Klapka, Karel Urbánek

21.3. – autorské čtení Věry Ludíkové Pošli to dál III z knihy poselství lidem a Vesmíru
10.4. – literární podvečer Věry Ludíkové
20.4. – návštěva Muzea české hudby
3.5. – dendrologická zahrada v Průhonicích 
18.5. – návštěva divadla Miriam, představení „Oskar a růžová paní“, hraje Ljuba Benešová, 



Andrea Elsnerová
1.6. – vernisáž výstavy „Americký klub dam“
20.6. – jahodový dýchánek s oslavou 10. výročí trvání Obnoveného Amerického klubu dam. 
17.9. – výlet na Hluboš – letní sídlo T.G.Masaryka. Prohlídka zámku s koncertem orchestru 

Cantores Pragenses.
26.10. – odhalení desky B. Němcové na domě  ve Vyšehradské ulici. 
1.11. – prohlídka části Olšanského hřbitova
12.12. – vánoční koncert Tria cantabile(zpěv, harfa, flétna)

2006
9.1. – novoroční dýchánek
30.1. – přednáška Oldřicha Kašpara
20.3.  –   divadelní  představení  A.  Daudet  -  „Listy  z  mého  mlýna“.  Hrají:  Ljuba  Benešová, 

Dalimil Klapka, Karel Urbánek
27.3. – autorský večer poezie Věry Ludíkové „Je jaro“
3.5. – návštěva dendrologické zahrady v Průhonicích
12.6. – jahodový dýchánek na Nebozízku s oslavou 160. výročí narození Vojty Náprstka
16.9. – vernisáž výstavky „Vojta Náprstek – komunální politik“
14.10. – návštěva ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách u Prahy
7.11. – návštěva expozice Národního muzea „Modrý pokoj Jaroslava Ježka“
11.12.  – vánoční koncert „Aj, radost velikou zvěstuji Vám!“s Trio cantabile

2007
8.1. – novoroční dýchánek s prohlídkou výstavy „Tradiční řemesla Maghrebu“
5.2. – přednáška Oldřicha Kašpara „Díla jezuity z české provincie v novém světě 17.,18. století“
21.2. – vernisáž výstavy „Paní, nesu vám psaní“- pocta Josefě Náprstkové
12.3. – divadelní představení „Zastaňte se mě až umřu“ - o životě Lva Nikolajeviče Tolstého a 

jeho manželky
2.4. – autorské čtení z nové knihy Věry Ludíkové „Vzkříšení“
24.4. – prohlídka Strahovské knihovny s odborným výkladem
5.5. – návštěva letohrádku Kinských „Musaionu“
25.6. – jahodový dýchánek
22.9. – výlet za Emou Destinovou do Stráže nad Nežárkou
22.10. – návštěva Zdravotnického muzea v Praze
1.11. – procházka starou částí Olšanského hřbitova
3.12. – vánoční koncert

2008
14.1.  - novoroční dýchánek
11.2. – prohlídka výstavy „Stopy lidí“ v Národním muzeu
17.3. – literární podvečer Věry Ludíkové
22.4. – prohlídka Emauz



17.5. – výlet do Roztok na den věnovaný Zdence Braunerové
23.6. – jahodový dýchánek
20.9. – salon Zdenky Braunerové podruhé, Jiřinkové slavnosti
27.9. – výlet na Ondřejovskou hvězdárnu
21.10. – divadelní představení „Zastaňte se mě až umřu“
3.11. – procházka Olšanskými hřbitovy
8.12. – vánoční koncert

2009
5.1. – novoroční dýchánek
16.2.  –  divadelní  představení  „Za  vším  hledej  ženu“,  hraje  L.  Benešová,  D.  Klapka  a  K. 

Urbánek
18.3. – výlet na zámek ve Chvalech
6.4. – literární večer Věry Ludíkové „Esej“
13.5. - „ Celým světem na stereoskopech“
17.5. – výlet do Roztok na třetí salón Zdenky Braunerové a koncert sólistů Státní opery
3.6. – křest knihy Ireny Štěpánové „Tereza Nováková“
17.6. – vernisáž výstavy „Celým světem na stereoskopech“ - výstava stereoskopických obrázků 

19. století
21.6. – jahodový dýchánek
2.9. – Staroměstská radnice – přednáška Mileny Secké „Pocta V. Náprstkovi“ ke 115. výročí 

jeho úmrtí
13.9. – výlet na čtvrtý salón Zdenky Braunerové do Roztok u Prahy a Jiřinkové slavnosti
7.10. – návštěva Plynárenského muzea v Michli
3.11. – procházka Olšanskými hřbitovy
7.12. – vánoční koncert „Zvěstujeme vám radost“

2010
11.1.  – novoroční  dýchánek s prohlídkou výstavy „Ve stínu jaguára“ seznamující  s  životem 

původních obyvatel Jižní Ameriky. 
22.2. Doc. Dr. Oldřich Kašpar, Csc. - přednáška „Mexický bulvár 18. století“(Gazeta de Mexico 

– první latinsko-americké noviny)
29.3. – literární podvečer Věry Ludíkové z nové knihy Pocta Boženě Němcové (text čte pan 

Otakar Brousek)
12.4. – divadelní představení Za vším hledej ženu (Cherchez la femme) Představení na motivy 

povídek Guy de Maupassanta napsal pan Karel Urbánek. Účinkují Ljuba Benešová, Dalimil 
Klapka, Karel Urbánek

20.5.  –  prohlídka  historické  budovy  Národního  muzea  –  s  odborným  umělecko 
architektonickým výkladem pana náměstka Karla Ksandra. 

21.6. – jahodový dýchánek
10.9. – procházka po Zbraslavi
13.10. – prohlídka Muzea Podskalí
1.11. – Procházka Olšanskými hřbitovy s výkladem osudů známých osobností pochovaných na 

tomto hřbitově



6.12. – vánoční koncert „Zvěstujeme vám radost“ - Trio cantabile (zpěv, flétna, harfa)

2011
10.1. – novoroční dýchánek
21.2. – přednášková prezentace „Ženy kolem Masaryka“. O jedné z členek, Marii Kvíčalové, 

která byla Masarykovou tajnou kurýrkou promluví její vnučka.
21.3. – divadelní pořad „Sladká Francie, láska mého mládí“ v podání Ljuby Benešové, Karla 

Urbánka
18.4. – autorské čtení Věry Ludíkové z knihy „Až jednou budu se s tebou loučit, Praho“. Z nové 

knížky čte pan Otakar Brousek spolu s autorkou, ukázky zazní v překladech do arabštiny, 
hindštiny, esperanta a dalších jazyků. Doprovod houslí v podání Evy Franců a zpěvu Renaty 
Vrátné-Mužíkové

2.6. – komentovaná prohlídka Nové budovy Národní muzea
20.6. – jahodový dýchánek s prohlídkou výstavy Mumií s komentářem Dr. Pavla Onderky
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