ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, 2007

Vážení členové Společnosti Národního muzea,
u příležitosti konce roku 2007 vám výbor Společnosti NM předkládá
zprávu o činnosti za rok 2007 a nástin připravovaných akcí pro rok 2008.
V letošním roce proběhlo také valné shromáždění s volbou nového výboru
Společnosti. Vzhledem k tomu, že ne všichni členové měli tu možnost se
valné hromady účastnit, přetiskujeme zkrácený výtah z obsáhlého referátu
předsedy Společnosti, ve kterém shrnul činnost v uplynulém dvouletém
období. Přikládáme i nově zvolený výbor, usnesení valného shromáždění a
přehled hospodaření Společnosti NM. V úvodu valného shromáždění pro−
mluvil i generální ředitel NM PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. o současné situaci
v Národním muzeu a jeho programu pro budoucnost blízkou i vzdálenější,
s ohledem na rekonstrukci hlavní budovy na Václavském náměstí.
Součástí našich zpráv jsou i organizační informace, členské výhody a
novinky.
Přejeme vám do nového roku hlavně zdraví, hodně úspěchů v osobním
i profesionálním životě a hodně dobrých zážitků z bohatého programu
Společnosti NM.

Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.
předseda Společnosti Národního muzea
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA
V LETECH 2005 AŽ 2007
Úvod
V období let 2005 – 2007 probíhala obvyklá činnost v sekcích, což je
hlavní náplní Společnosti. Ke stávajícím šesti sekcím se v roce 2006 přičleni−
la nová sekce – Společnost Bedřicha Smetany – a od téhož roku se začíná
rozvíjet i sekce paleontologická. Hlavní náplní práce výboru Společnosti je
činnost organizační a koordinační, výborem je současně zajišťováno
i společné hospodaření. Ve výboru jsou zástupci všech sekcí, problém je však
v účasti některých z nich na jednáních výboru, i když jejich frekvence je jen
jednou za dva měsíce.
Výbor Společnosti požádal našeho člena, pana Dr. Karla Sklenáře, DrSc.,
aby vybral ze své rozsáhlejší knihy o dějinách Společnosti Národního muzea
hlavní údaje, které ve formě menší publikace dostanou jako dárek všichni
členové naší Společnosti už dnes při valném shromáždění nebo poštou do
konce roku.
I nadále se nám podařilo udržet výhody pro členy Společnosti jednak vol−
ným vstupem do všech expozic Národního muzea, jednak při nákupu knih
v četných pražských nakladatelstvích.
Výbor Společnosti rozhodl o návrhu jmenovat paní Dr. Evu Ryšavou, pana
prof. Dr. Josefa Wolfa, CSc. a pana Mgr. Jaromíra Koubu čestnými členy naší
Společnosti za dlouholetou práci pro Společnost a dnes po schválení valným
shromážděním jim toto čestné členství bude slavnostně předáno.
A nyní k činnosti jednotlivých sekcí ve jmenovaném období. Při přípravě
této zprávy jsem si uvědomil různorodost činnosti sekcí a bohatství jejich
náplně. Na tomto místě je podána spíše charakteristika činnosti sekcí než
výčet jednotlivých akcí. Podrobné údaje poskytují jednak každoroční Zprávy
Společnosti, které dostávají všichni členové, jednak Zpravodaj Matice české
a Zpravodaj Společnosti Bedřicha Smetany nebo Zprávy archeologické
společnosti a podobné publikace, na které odkazuji.
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MATICE ČESKÁ
Minulé období bylo pro Matici českou z mnoha ohledů mimořádně výz−
namné. V roce 2005 se uskutečnila prezentace znovu vydaného a doplněného
životopisu Františka Palackého od Josefa Pekaře; publikace tak stojí na
počátku obnovení spolupráce na poli vydavatelském po téměř padesátileté
odmlce. V prostorách NM se uskutečnila výstava „Babička. 150. výročí prv−
ního vydání,“ připravená jednatelem Matice české. V lednu 2006 se konala
v prostorách NM prezentace digitální podoby Rukopisu královédvorského a
Rukopisu zelenohorského, která vznikla díky finanční podpoře Matice české
a spolku Svatoboru.
Jako každoročně konala Matice česká přednáškové cykly, v roce 2005
věnované osudům českých spisovatelek v 19. století a výročí tří slavných
českých spisovatelů 20. století. V roce 2006 byly připomenuty tři slavné
osobnosti starší české kultury a historie českého exlibris. V roce 2005 byly
uskutečněny návštěvy nových pražských expozic NM – Českého muzea
hudby, národopisné expozice Musaion v Kinského sadech, Národního památ−
níku na Vítkově, kde sídlí oddělení novodobých dějin NM, jakož i knihovny
Libri prohibiti. V roce 2006 se kromě návštěv krátkodobých výstav v NM
uskutečnilo i seznámení s oddělením starších českých dějin, s oddělením
knižní kultury a s fondem numismatického oddělení NM.
Konaly se i pražské literární vycházky a zájezdy mimo Prahu, zejména za
Sidonií Nádhernou do Vrchotových Janovic a za Josefem Sukem do Křečovic,
dále krajem Boženy Němcové a do západních Čech, do Říčan, kde byl
vzpomenut slavný lékař Dr. Josef Thomayer, do Ostředku a Obříství za
Svatoplukem Čechem, na Příbramsko do Památníku III. odboje a za památka−
mi jižních Čech do Zlaté Koruny, na pozvání Matice slezské na Opavsko
apod.
Proběhla i prezentace ediční řady České knižnice a vyšla dvě čísla
Matičních listů jako literární přílohy Zpravodaje MČ. K propagaci Matice
české přispělo v roce 2006 vystoupení její předsedkyně v Českém rozhlase a
jednatele MČ v rámci semináře knihoven muzeí a galerií ČR.
V jarním cyklu přednášek v roce 2007 vystoupily současné osobnosti, které
se zasloužily o českou literaturu ve světě: Dr. Bohuslava Bradbrooková, Petra
Procházková a Kristina Kallert. V podzimním cyklu budou připomenuti
německy píšící spisovatelé českých zemí. Je také připravena řada pražských
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exkurzí a mimopražských zájezdů, např. týdenní pobyt na Liberecku ve
spolupráci s Podještědským muzeem v Českém Dubu.

SEKCE PREHISTORIE A PROTOHISTORIE
V roce 2005 a 2006 se sekce podílela spolu s Českou archeologickou
společností jako hlavním pořadatelem na dvoudenních kolokviích s názvem
„Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2004 a 2005", jež se konaly pod
řízením PhDr. K. Sklenáře, DrSc. a Mgr. O. Chvojky z Jihočeského muzea.
V obou letech bylo předneseno celkem 82 referátů o výsledcích záchranných,
předstihových a systematických archeologických terénních výzkumů, věno−
vaných objektům od pravěkých lokalit až po archeologii měst, vesnic a hradů.
Kolokvií se účastnilo 120 profesionálů a amatérů v roce 2005 a o rok později
128 účastníků. Referáty jsou publikovány ve Zprávách České archeologické
společnosti jako Suplementy.

SEKCE PŘÁTEL STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ
V únoru 2005 a 2006 se ve spolupráci s oddělením klasické archeologie
NM a s Ústavem pro klasickou archeologii UK konaly přednášky o nových
objevech v Pistoru v Bulharsku, v egyptské oáze Bahríja a v Uzbekistánu, jež
podali Dr. J. Musil a Mgr. Ladislav Stančo. V roce 2005 probíhal přednáškový
cyklus „Východní Středomoří za helénismu a v římské době“, v roce 2006
cyklus „Významná města antického světa“. V Náprstkově muzeu probíhal
cyklus „Metropole starověkého Předního východu“ a v roce 2006 cyklus
„Rodina ve starověkých civilizacích Předního východu“. Na jaře 2007 se
uskutečnil cyklus věnovaný antice a do konce roku jsou plánované přednášky,
věnované problematice Egypta a Předního východu.

SPOLEČNOST IGNÁCE BORNA
Tato společnost koná své přednášky nepravidelně a jsou zaměřené přede−
vším na osvícenskou vzdělanost a dějiny zednářství v našich zemích a také
přednášky z historie esoterických učení.
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SPOLEČNOST BEDŘICHA SMETANY
Společnost byla v rámci procesu transformace České hudební společnosti,
která ji dosud zastřešovala, po dohodě všech zúčastněných organizací přijata
v březnu 2006 jako nová sekce do Společnosti NM. Bylo tak umožněno
zachovat identitu SBS a pokračovat v činnosti z posledních let. Výbor SBS
pracuje nadále v původním složení: prof. Jan Novotný (jako předseda),
Dr. Václav Němec (místopředseda a jednatel), Dr. Olga Mojžíšová (ředitelka
Muzea Bedřicha Smetany), Dr. Drahomíra Čáslavská, Jitka Čechová,
Dr. Božena Dlouhá, Hana Hrubešová. Do výboru Společnosti NM byl za
novou sekci kooptován Dr. Václav Němec.
Sekce měla v r. 2006 velmi bohatou činnost a mimo letní sezónu proběhla
každý měsíc nějaká kulturní akce, související s osobou Bedřicha Smetany,
jeho dílem a s umělci, kteří byli legendárními smetanovskými interprety.
Velkou výhodou je, že většina akcí se může realizovat v Muzeu Bedřicha
Smetany. Na tomto místě lze uvést jen některé nejvýznamnější akce SBS.
V jarním pořadu 2006 vzpomněl Dr. Němec výročí některých významných
událostí v životě B. Smetany. Na pietním shromáždění u jeho hrobu na
Vyšehradě promluvil profesor Jan Novotný, později byl navštíven interiér
hrobky Slavína. O problémech inscenace Prodané nevěsty, k 140. výročí pre−
miéry opery, proběhla beseda s režisérem Josefem Novákem.
O skvělém klavíristovi Janu Heřmanovi, proslulém jeho smetanovskými
recitály, pohovořil Dr. Němec a režisér Národního divadla Ladislav Štros.
Zajímavé bylo setkání, věnované dirigentu Václavu Smetáčkovi, a to hlavně
jeho vztah k dílu B. Smetany a k severským zemím, zejména k Islandu, jež
proběhlo za přítomnosti honorárního konzula Islandské republiky pana
T. Gunnarssona a hudebního badatele Dr. Ladislava Řezníčka. Pořad o Sme−
tanově opeře Hubičce k 130. výročí premiéry doprovodila vzpomínka režiséra
Josefa Nováka k inscenaci opery v Národním divadle. Další přátelská setkání
proběhla v Muzeu B. Smetany, s prohlídkou stálé expozice a současné výs−
tavy k 80. výročí založení a 70. výročí otevření tohoto muzea.
Sympatickým rysem pořadů Společnosti B. Smetany je, že přednášky a
besedy mají hudební část, ve které jsou představeny ukázky z díla B. Smetany,
jak reprodukovaných z historických nahrávek, tak i živých vystoupení součas−
ných pěvců, klavíristů a skupiny posluchačů Konzervatoře s doprovodem paní
Jany Nácovské.
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V květnu 2006 byl uskutečněn celodenní zájezd do Vrchotových Janovic,
na Vysoký Chlumec a do Křečovic s návštěvou Památníku Josefa Suka.
Společnost připravuje návštěvu hrobů osobností, spojených s B. Smetanou
a jeho dílem, pořady k 160. výročí narození Smetanovy libretistky Elišky
Krásnohorské a ke 125. výročí prvního souborného provedení Mé vlasti,
jakož i adventní setkání s prezentací vánoční mše „moravského Ryby“
J. Schreiera. Některé pořady budou podpořeny také Maticí českou.

MINERALOGICKÁ SEKCE
V uplynulém funkčním období pokračovala za významné podpory mine−
ralogicko−petrologického oddělení NM obvyklá činnost sekce, tradičně
soustředěná do oblasti prohlubování odborných znalostí svých členů před−
náškami a besedami se zájemci o minerály a o jejich nejnovější literatuře.
Sekce uspořádala každý rok 10 nedělních určovacích besed pro své členy a
pro širší veřejnost a podílela se na jarním a podzimním přednáškovém cyklu
(každoročně celkem 9 přednášek) s mineralogickým a geologickým
zaměřením. Konaly se rovněž návštěvy vybraných mineralogických lokalit:
v roce 2005 byla jarní exkurze věnována Podkrkonoší a podzimní jižním
Čechám, v r. 2006 byl organizován zájezd na Písecko a do Milevska, na jaře
2007 na lokality kolem Čáslavi a Havlíčkova Brodu. Organizačně je jako
vždy zajišťovala paní Marie Sobotková. Je takový dobrý zvyk, že členové
mineralogické sekce svými nálezy přispívají do sbírkového fondu mineralo−
gicko−petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea NM. Nejlepší nálezy
členů sekce bývají soutěžně vyhodnoceny a 5 nejlepších ukázek je následně
vystaveno v mineralogických sbírkách NM po dobu jednoho roku.
Dr. Michal Glykner s malým organizačním týmem uspořádali v zimním
období 2005 i 2006 úspěšné Amatérské burzy minerálů v Praze−Strašnicích za
účasti 50 vystavovatelů a četných návštěvníků. Členové sekce aktivně pod−
pořili regionální výstavu „Kámen z okolí i z dálek“ v Městském muzeu
v Čelákovicích a výstavu „Kámen ze všech pohledů“ v Muzeu Mladobo−
leslavska. Pro vlastivědné spolky Pražský Sušičan a Sdružení Klatovanů
v Praze byly pořádány besedy na téma „Těžba uranu na Horažďovicku“ a
„Uran v Pošumaví“.
Velmi rozsáhlá byla publikační činnost členů sekce ve vědeckém
i odborném domácím i zahraničním tisku. Významná je publikace vědeckých
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prací v Bulletinu mineralogicko−petrologického oddělení NM a články v ama−
térském časopise Minerál, jakož i v zahraničních časopisech. Mimořádný výz−
nam mělo vydání dvou rozsáhlých knižních publikací, jejichž autoři jsou
členové mineralogické sekce: je to dílo „Minerals and their lokalities“ od J. H.
Bernarda a J. Hyršla a nádherné dílo „Zarenschätze“ od P. Kolesára a
J Tvrdého (2006), věnované mineralogii Ruska a dalších zemí bývalého SSSR
a publikované v nakladatelství Bode v Německu.

PALEONTOLOGICKÁ SEKCE
Byla založena v roce 2006 s cílem umožnit svým členům snadnější přístup
k informacím z oboru paleontologie, včetně konání přednášek o aktuálních
problémech a určování fosílií. Kontaktními osobami jsou Milan Libertín a
Radek Labuťa. Prozatím proběhly dvě přednášky s tématikou „Karbonské
Pompeje“ a „Preparační techniky“. Členové sekce se podíleli na přípravě výs−
tavy „Pohlednice z karbonských pralesů“ a výrobě modelu mamuta k výstavě
„Lovci mamutů“ v NM.

ANTROPOLOGICKÁ SEKCE
V letech 2005 a 2006 uskutečnila antropologická sekce ve spolupráci
s antropologickým oddělením NM a s Katedrou antropologie a genetiky
člověka Přírodovědecké fakulty UK přednáškové cykly a diskusní večery
v přednáškovém sále NM. V r. 2005 byly tématem „Slavné české antropolo−
gické školy“, vyznačené jmény J. E. Purkyně, J. Matiegky, V. Suka, J. Malého
a V. Fettera. V r. 2006 byl cyklus zaměřen na téma „Ženy v antropologii“. Oba
cykly připravili a přednášky vedli doc. Dr. M. Prokopec, DrSc. a prof. Dr.
J. Wolf, CSc., členové výboru Společnosti NM.
Kromě toho se členové sekce v r. 2005 aktivně účastnili Matiegkova me−
moriálu a symposia prof. J. Malého, určeného zejména mladým antropologům
k prezentaci výsledků jejich prací. Antropologická sekce uspořádala v r. 2006
výstavu fotografií každodenního života v různých částech Indie od autora
snímků doc. Prokopce pod názvem „Tvář Indie“ v budově Úřadu městské
části Praha 11. Výstavu zahájila starostka Prahy 11 paní Marie Šorfová a prof.
Dr. R. Veselý, CSc. Indické velvyslanectví v Praze chce výstavu v širším
měřítku instalovat v letošním roce k 60. výročí samostatnosti Indie.
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ZÁVĚR
Do konce roku 2007 budou sekce pokračovat ve svých ohlášených pro−
gramech, podzimní přednáškové cykly naplní Matice česká i mineralogická
sekce a v roce 2008 se plánují tradiční jarní a podzimní přednáškové cykly.
Literárně kulturní vycházky budou směřovat například do Brandýsa nad
Labem, Roztok, Kolína nebo Třebíze. V příštím období ovlivní i činnost
Společnosti Národního muzea obrovské změny, týkající se hlavní budovy
muzea, která projde po 120 letech generální opravou; současně získalo NM
sousední budovu bývalého Federálního shromáždění, která byla slavnostně
předána za účasti premiéra v druhé polovině r. 2006. Tam má být postupně
přemístěna veškerá administrativní i přednášková činnost tak, aby hlavní
budova mohla být po ukončení oprav využita plně pro stálé a dočasné expo−
zice a pro Knihovnu NM. Celá akce je ovšem časově závislá na vybudování
nové budovy Rádia Svobodná Evropa ve Strašnicích.
Jsme vděční generálnímu řediteli NM, panu Dr. Michalovi Lukešovi, že se
uvolil přednést v úvodu našeho valného shromáždění informaci o těchto chys−
taných změnách.

NOVĚ ZVOLENÝ VÝBOR SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA
Předseda:
Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc. – mineralog
První místopředseda:
Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc. – antropologická sekce
Pokladník:
Mgr. Jaromír Kouba
Jednatelka:
Mgr. Petra Burdová – mineralogická sekce
Členové výboru:
Prof. RNDr. Josef Wolf, DrSc. – člen antropologické sekce
Ing. Karel Jiří Němec, CSc. – předseda mineralogické sekce
PhDr. Karel Sklenář, DrSc. – předseda sekce prehistorie
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RNDr. Václav Němec – předseda Společnosti Bedřicha Smetany
Pavel Onderka – jednatel Společnosti přátel starověkých civilizací
Bc. Jan Prošek – jednatel Společnosti Ignáce Borna
PhDr. Lubomír Sršeň, místopředseda Matice české, odborný pracovník NM
JUDr. Miloš Vošta, právník, člen výboru Matice české
RNDr. Boris Ekrt – zástupce paleontologické sekce, odborný pracovník NM
Mgr. Milan Libertin – zástupce paleontologické sekce, odborný pracovník NM
Revizoři účtů:
PhDr. Helena Svobodová, členka Společnosti přátel starověkých civilizací,
odb. pracovnice NM
Jiří Štemberk, člen Matice české

USNESENÍ
SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA,

Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

konaného dne 7. 6. 2007 v přednáškovém sále hlavní budovy Národního
muzea, Václavské nám. 68, Praha 1
1. Valného shromáždění se zúčastnilo 60 členů SNM, takže shromáždění bylo
dle stanov po dodržené 30 minutové době usnášeníschopné.
2. Shromáždění přijalo zprávu o činnosti Společnosti v uplynulých dvou
letech, přednesenou doc. RNDr. J.H.Bernardem, CSc.
3. Shromáždění jednomyslně schválilo zprávu o hospodaření za uplynulé
období a plán rozpočtu na rok 2007, přednesené Mgr. Jaromírem Koubou
4. Shromáždění jednomyslně schválilo revizní zprávu, přednesenou PhDr. H.
Svobodovou
5. Shromáždění schválilo navržené kandidáty do nového výboru Společnosti
(jeden člen se zdržel hlasování)
6. Shromáždění souhlasilo s udělením čestného členství SNM PhDr. Evě
Ryšavé, Prof. RNDr. Josefu Wolfovi, DrSc. a Mgr. Jaromíru Koubovi za
jejich dlouholetou a aktivní činnost ve prospěch Společnosti.
Zapsala: Petra Burdová
Zápis ověřili: JUDr. M. Vošta a RNDr. B. Ekrt
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA V ROCE 2006
Hotovostní
Hotovost v pokladně k 1. 1. 2006
Příjmy k 31. 12. 2005
Výdaje k 31. 12. 2005
Hotovost v pokladně k 31. 12. 2006
Bezhotovostní
Stav konta u ČS k 1. 1. 2006
Příjmy
Výdaje
Stav konta u ČS k 31. 12. 2006

33.990,− Kč
46.250,− Kč
34.894,− Kč
45.349,− Kč

254.271,− Kč
38.435, − Kč
13.813,− Kč
278.893,− Kč

Příjmy za rok 2006 celkem
Výdaje za rok 2006 celkem
Rozdíl

84.685,− Kč
48.704,− Kč
35.981,− Kč

Finanční prostředky SNM k 31. 12. 2006 celkem
Z toho účelově vázáno ve prospěch Matice české

324.272,− Kč
9.946,− Kč

Rozpis příjmů a výdajů celkem:
Příjmy
Členské příspěvky celkem
z toho došlé na konto
vybrané hotovostně
Úroky
Celkem

84.406,− Kč
38.156,− Kč
46.250,− Kč
279,− Kč
84.685,− Kč

10

Zprávy Společnosti Národního muzea 2006

Výdaje
Dohody o provedení práce: 32
Celková částka s daní
Provozní režie
(kancelářské potřeby, tisk, květiny, knihy, různé)
Z toho poplatek za vedení účtu u ČS
Doplatek daně z roku 2005
Celkem

17.296,− Kč
30.766,− Kč
2.225,− Kč
662,− Kč
48.704,− Kč

Celkové čerpání rozpočtu za rok 2006 podle sekcí:
Ústředí:
12.433,− Kč
(6.000,− Kč – dohody, 1.912,− Kč – kancelářské potřeby,
2.225,− Kč – vedení účtu)
Sekce přátel starověkých civilizací:
3.174,− Kč
(2.824,− Kč – dohody, 350 Kč – kancelářské potřeby)
Antropologická sekce:
1.412,− Kč
(dohody)
Matice česká:
22.593,− Kč
(3.883,− Kč – dohody, 1.150,− Kč – kancelářské potřeby, 3.000,− Kč – tisk,
646,− Kč – květiny, 69,− Kč – pohoštění, 2.147,− Kč – knihy, 3.417,− Kč –
zájezd, 8.350,−Kč – informační tabule)
Mineralogie:
7.686,− Kč
(3.177,− Kč – dohody, 420,− Kč – kancelářské potřeby, 89,− Kč – květiny,
4.000,− Kč − doplatek zájezdu)
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Společnost Bedřicha Smetany:
743,− Kč
(28,− Kč – kancelářské potřeby, 379,− Kč – květiny, 336,− Kč – ostatní)
Společnost Ignáce Borna:

0,−Kč
Mgr. Jaromír Kouba
hospodář Společnosti Národního muzea

JAK ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2008?
Členské příspěvky na příští rok jsou stále ve výši 200,− Kč, pro studenty
a důchodce 100,−Kč
1. Nejjednodušší způsob je platba přímo u zástupců sekce, kteří jsou tím
pověřeni během akcí, přednášek apod., člen obdrží kopii příjmového do−
kladu.
2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České spořitel−
ny. Číslo účtu je 19 2304 6319/0800 a konstantní symbol je 0379, variabil−
ní symbol je číslo členské legitimace člena SNM.
3. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále zbývá platba poš−
tovní poukázkou, bezplatně pro majitele postžira a s poplatkem pro ostatní.
Na složence je číslo účtu SNM u České spořitelny a variabilní symbol je
opět číslo členské legitimace SNM.
Dobrovolná výše členského příspěvku nad uvedenou minimální hranici bude
přijata s povděkem. Pokud je jakákoliv nejasnost ve výše uvedeném návodu
ke způsobu placení, obraťte se o pomoc k zástupcům sekce. Úřední hodiny
pro členy SNM jsou každou první středu v měsíci od 14 do 16. 30 hod.
v zasedací síni hlavní budovy NM, kde úřadují členové výboru, nebo v pra−
covně jednatelky ve 2. patře. Úřední hodiny Matice české jsou ve stejný den
od 15 do 17 hodin.
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Petra Burdová, jednatelka SNM
Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
tel.: 224 497 264, fax: 224 222 550
e−mail: petra_burdova@nm.cz
http://www.nm.cz/snm/
S EZNAM

ČLENSKÝCH VÝHOD

➤ Členové Společnosti Národního muzea vedle volného vstupu do všech
expozic Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy v ně−
kterých pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy po pře−
dložení legitimace Společnosti Národního muzea (popř. i dokladu o zapla−
cení členského příspěvku).
Seznam nakladatelství a knihkupectví naleznete také na webových
stránkách Matice české (www.nm.cz/snm/matice.htm).
➤ Členové Společnosti Národního muzea jsou osvobozeni od registračního
poplatku ve studovně Knihovny Národního muzea, jestliže se prokáží
legitimací SNM a dokladem o zaplacení členského příspěvku za příslušný
rok.
➤ ARS VIVA cesty za uměním (specializovaná cestovní kancelář) poskytuje
slevy na všechny zájezdy po předložení legitimace SNM na adrese –
Muchova 9/223, Praha 6
(po−čt 10 – 13 hod., 14 – 18 hod., pá 10 – 15 hod.),
tel.: 233 324 099, arsviva@arsviva.cz, www.arsviva.cz.
➤ Členům Společnosti Národního muzea je poskytována sleva 10% na brýle,
vyšetření zraku v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2 (po−pá 9−18 hod.),
tel.: 224 919 487, jan.matl@optikalutea.cz, www.optikalutea.cz.
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Seznam nakladatelství, která poskytují slevu

Nakladatelství Paseka

Nakladatelství Kalich

poskytuje slevu 20 % na většinu vlastní produkce.
Ibsenova 3, Praha 2 – Vinohrady
tel. 222 518 176
e−mail: praha@paseka.cz
prodejní doba: po–pá 9.30–19 hod.

poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Jungmannova 9, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 947 505
prodejní doba: po−pá 9−18 hod., so 10−14 hod.

Nakladatelství Janua
Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichova 7, Praha 1 – Malá Strana
tel./fax: 251 510 840, tel. 222 363 749
e−mail: arsci@arsci.cz
aktuální přehled na www.arsci.cz
návštěvní doba: po–pá 10–12, 13–17 hod.

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 %,
Vinohradské knihkupectví
ul. Jana Masaryka 58, Praha 2 – Vinohrady
tel. 224 250 365
e−mail: knihkupectvi@nln.cz
prodejní doba: po–pá 8.30–18 hod.

poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 220 803 491, 602 648 107
cajova.janua@seznam.cz

Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 30, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 213 415
prodejní doba: po–pá 9–18 hod.
Klapkova 2, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 283 028 203
prodejní doba: po–pá 9–17 hod.

Nakladatelství Karolinum

Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství
poskytuje slevu 10 % na produkci nakladatelství
Vyšehrad.
Jindřišská 23, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 212 376
prodejní doba: po−pá 9−19 hod., so 9−13 hod.

Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % jen na své knihy ve své
prodejně v hlavní budově Národního muzea.

poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Celetná 18, Praha 1 – Staré Město
tel. 224 491 448
prodejní doba: po–pá 9–19 hod.
so–ne 11–17 hod.
Nakladatelství GRANIT
poskytuje slevu 20% ve svém sídle
Štefánikova 43, Praha 5
tel. 227 018 357−8
e−mail: info@granit−publishing.cz

Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice,
tel. 251 613 119
prodejní doba: po–pá 9–16 hod.
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NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARSCI
Karel Scheinpflug: Můj švagr Karel Čapek
K memoárové literatuře o spisovateli Karlu Čap−
kovi se vzpomínky jeho švagra Karla Scheinpfluga
řadí s důležitými vlastnostmi: solidní zpracování
přímého účastníka, který zůstává skromně v pozadí
popisovaných událostí. Bratr Čapkovy manželky
Olgy, JUDr. Karel Scheinpflug (1899–1987), byl
sice švagrem jen po tři léta, ale se spisovatelem se
znal od dob jeho práce v redakci Národních listů a
prvních schůzek s Olgou. Své vzpomínky začal psát
teprve v pozdním věku, ale měl možnost svou
paměť podepřít rodinným archivem. Převážně z ně−
ho vybíráme pro nové vydání fotografie z Čapkova
soukromého života, z nichž velká část je zde pub−
likována poprvé – podobně jako dosud neznámé ukázky z Čapkových skicářů.
váz., 126x206 mm, 240 s.
CENA: 290 Kč
Radan Bukva: Let bez návratu
O životě a smrti navigátora 311. čsl. perutě RAF Viléma Konštackého
Vilém Konštacký, původem z moravské Hané, se zúčastnil bojů ve druhé svě−
tové válce jako příslušník 311. československé perutě ve Velké Británii. Byl
navigátorem v bombardovacím letounu Wellington pod velením kapitána
Viléma Bufky.
V noci z 22. na 23. června 1941 byl letoun sestře−
len. Kapitán Bufka, jediný, kdo přežil, mohl podat
svědectví ve své knize Bombardér T 2990 se odml−
čel, ostatní členové posádky to štěstí neměli. Za
V. Konštackého se úkolu popsat tehdejší boje za svo−
bodu ujal člen jeho rodiny, vnuk jeho sestry. Kniha
připomíná Viléma Konštackého prostřednictvím nejen
známých, ale i nově publikovaných fakt, fotografií a
ostatních dokumentů. Připomíná statečnost nejen
jeho, ale i jeho spolubojovníků v leteckých bitvách
československého zahraničního odboje.
váz., 151x206 mm, 172 s.
CENA: 250 Kč
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Knižní novinky
Společnost Národního muzea patří mezi naše nej−
starší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se
stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea
(tehdy Vlastenského muzea). Při Společnosti NM
roku 1831 vznikla Matice česká, která se zabývala
kultivací českého jazyka a literatury, plnila úkoly
vydavatelské a spojovala Muzeum s veřejností. Byla
zde publikována základní díla české vědecké a po−
pulárněvědecké literatury. Díky úsilí Společnosti
Národního muzea a Matice české se Národní muzeum
stalo přední vědeckou a vzdělávací institucí v Če−
chách 19. století. Některé jeho sbírky dosáhly už
během prvního století existence muzea evropského
významu.
Když ve 20. století převzaly hmotnou péči o Národní
muzeum zemské úřady a posléze přímo stát, přizpů−
sobila Společnost NM své poslání novým pod−
mínkám: zprostředkovávala spojení Národního muzea s odbornou i laickou veřej−
ností, byla v mnoha ohledech iniciátorkou odborného rozvoje muzea a vydavatelkou
publikací. V roce 1949 ztratila vydavatelské oprávnění. Doba normalizace ukončila
roku 1976 činnost Společnosti NM, která po dvou letech pokračovala pod změněným
názvem v okleštěné podobě. Až v roce 1990 získala zpět původní název. V nových
podmínkách se zaměřila na osvětovou práci přibližující veřejnosti fondy Národního
muzea i jeho problematiku. Člení se na řadu odborných sekcí, které pořádají pro
členy přednášky, exkurze, zájezdy a koncerty.
Pro členy Společnosti Národního muzea je kniha zdarma. Pro ostatní zájemce je také
k dostání v úředních hodinách Společnosti Národního muzea. (za 80,− Kč)

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2007. Pro své
členy a příznivce vydala v prosinci 2007 Společnost Národního muzea.
K vydání připravili: Petra Burdová a Pavel Muchka. Sazba nakladatelství
ARSCI, Hellichova 7, 118 00 Praha 1.
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