ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, 2008
Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
výbor Společnosti NM si Vám dovoluje předložit zprávu o činnosti naší
instituce za rok 2008. Naleznete zde také aktuální seznam členských výhod a
všechny způsoby uhrazení členského příspěvku na rok 2009. Komplexní zprá−
va o hospodaření Společnosti Národního muzea za rok 2008 bude přednesena
na řádné valné hromadě SNM, která se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2009.
Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, úspěchů, a těšíme se, že se
s Vámi v příštím roce budeme často setkávat na akcích sekcí SNM.

Vše nejlepší
v roce 2009
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ZPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ SNM ZA ROK 2008
S VÝHLEDEM NA DALŠÍ ROK

PŘÍRODOVĚDNÉ SEKCE
ANTROPOLOGICKÁ SEKCE
v roce 2008 uspořádala cyklus přednášek s názvem Dr. Aleš Hrdlička, svě−
tový antropolog. Cyklus zahájil RNDr. Petr Velemínský, vedoucí antropolo−
gického oddělení Národního muzea a zakončil prof. RNDr. Zbyněk Šmahel,
CSc., vedoucí Katedry antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké
fakultě UK. Přednášel doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc., moderoval
prof.h.c. Josef Wolf, CSc. Přednášky se konaly od 14. dubna do 20. května
2008 v Národním muzeu v Praze. První přednáška byla věnována
Hrdličkovým stykům se starou vlastí, kterou navštívil od roku své emigrace
sedmkrát. Poznal a stýkal se s antropology, etnology, archeology a muzeolo−
gy. Dopisoval si se svými učiteli z Humpolce, se svou neteří Žofií Strá−
dalovou, s pí. Náprstkovou a nejčastěji s prof. MUDr. Jindřichem Matiegkou.
České vládě v exilu v čele s prof. T. G. Masarykem a generálem Milanem
Rastislavem Štefánikem byl nápomocen při jednání s představiteli americké
vlády. Přispěl k založení samostatného českého antropologického časopisu a
na vybudování muzea člověka na Karlově univerzitě. Druhá přednáška pojed−
nala o Hrdličkových cestách do Číny, Mongolska, Indonézie, Austrálie,
Egypta, Jižní Austrálie, Jižní Ameriky, na Aljašku a Aleutské ostrovy a o jeho
výzkumech tam konaných. Třetí přednáška byla věnována výstavě o člověku,
kterou Hrdlička připravil u příležitosti otevření Panamského průplavu v roce
1915 v San Diegu. Vyjádřil v ní svou představu jak by mělo vypadat muzeum
člověka, tehdy jediné na světě. Poslední přednáška osvětlila Hrdličkův vztah
k vrcholné vědecké instituci v USA – k Smithsonianu, k jehož věhlasu on sám
po léta přispíval. Vybudoval tam největší antropologické sbírky na světě s de−
sítkami tisíc lebek a koster. Založil tam též fond na antropologické výzkumy,
z něhož každoročně dosud těží Hrdličkovi nástupci. V oddělení, kde byl za
svého života Hrdlička sám, pracují dnes čtyři, vesměs úspěšní kurátoři.
Pro příští rok připravuje prof. h. c. Josef Wolf, CSc. cyklus o Darwinovi.
Moderovat bude doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc., který má v pro−
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gramu připravit tři večery s promítáním unikátních antropologických filmů
o sjezdech, pracovištích a osobnostech naší antropologie a ze studijních cest
do USA a Austrálie. Moderovat bude prof. h. c. Josef Wolf, CSc.

MINERALOGICKÁ SEKCE
se v roce 2008 soustředila na rozvíjení řady činností, zaměřených na propa−
gaci NM i oboru mezi svými členy a dalšími zájemci z řad veřejnosti. Deset
nedělních besed bylo věnováno informacím o novinkách ze světa minerálů a
popularizaci nových vědeckých poznatků. Vedle určování donesených nerostů
byly předneseny krátké zprávy o nových nálezech na našich lokalitách a jejich
současnému stavu, o vydávání odborné literatury a dalších celostátních i re−
gionálních akcích (výstavy, burzy, přednášky). Sekce spolupracovala na
pořádání dvou přednáškových cyklů (jarním a podzimním) v NM, za−
měřených na nejnovější poznatky v oboru geologických věd a ve spolupráci
s paleontologickou sekcí uspořádala tři přednášky o nových výzkumech
odborníků NM na českých lokalitách. Na nedělních besedách proběhla dvě
kola soutěže členů sekce o nejhodnotnější mineralogický nález v roce 2008
u nás i v zahraničí, a oceněné ukázky vystavila v mineralogickém sále NM.
Se zájmem se setkala 4. Amatérská pražská burza nerostů, pořádaná
26. ledna 2008 členem sekce PhDr. M. Glyknerem ve spolupráci se Základní
školou Brigádníků v Praze 10. K propagaci sekce přispěly i dvě menší vý−
stavy, které uspořádal ze své sbírky nerostů v srpnu a září Ing. I. Běták v Bo−
tanické zahradě UK v Praze při příležitosti velké výstavy kaktusů a sukulen−
tů. Tradiční poznávací a sběrná exkurze do terénu se konala 17. 5. 2008 na
zeolitové lokality Severních Čech (lomy Dobkovičky, Mariánská skála u Ústí
nad Labem a Soutěsky u Děčína) za organizačního zajištění paní M. So−
botkovou (která o všech akcích vede kroniku slovem i obrazem) a za odborné
garance RNDr. M. Fišery a místního znalce RNDr. M. Radoně. Nalezené
ukázky nerostů měly dobrou úroveň a uspokojily účastníky zájezdu.
Sekce věnovala nadále pozornost i publikační činnosti svých členů. Vedle
řady příspěvků do odborných periodik a časopisů (Minerál, Bulletin mine−
ralogicko−petrologického odd. NM, německý měsíčník Lapis) bylo význam−
ným počinem iniciování a spoluautorství RNDr. J. Hyršla, GG. k rozsáhlé
publikaci Tschechien und Slowakei Mineralien und Fundstellen, která vyšla
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v nakladatelství Bode a byla slavnostně představena 19. 6. 2008 na TU
Bergakademie ve Freibergu za účasti předsedy SNM doc. RNDr. J. H.
Bernarda, CSc. a významných saských odborných a politických osobností.
I v příštím období bude mineralogická sekce pokračovat ve svých
tradičních činnostech a zve ke spolupráci všechny zájemce o mineralogii a
geologii.

PALEONTOLOGICKÁ SEKCE
byla založená v roce 2006. Její hlavní náplní je komunikace a zpřístupnění
informací z oboru paleontologie, Národního muzea a jeho sbírek.
Kontaktními osobami jsou prozatím Milan Libertín a Radek Labuťa. Spojení:
milan_libertin@nm.cz, tel. 224 497 251, labutar@seznam.cz, tel. 224 497
261. Sekce má vytvořeny vlastní internetové stránky (paleo.wz.cz). Činnost
sekce se prozatím skládá z přednášek, například Záhady a pseudozáhady v pa−
leontologii (B. Ekrt), Paleontologie a ilustrační techniky nejen obrázky z mi−
nulosti vědecké ilustrace (J. Sklenář), Život v mořích starších prvohor
(V. Turek). Během roku 2008 proběhlo několik exkurzí pro veřejnost
s možností sběru fosílií na lokalitách, například paleontologické exkurze do
koněpruského devonu, dále na druhohorní křídové lokality (příbojová facie),
do okolí Kralup nad Vltavou (karbon, fosilní rostliny) a také putování za geo−
logickými zajímavostmi Berounska aneb v Barrandových stopách. Dále se
členové sekce podíleli na přípravě výstavy Dinosauři z Argentiny a během
trvání výstavy zajišťovali doprovodný program pro děti.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEKCE
SEKCE PREHISTORIE A PROTOHISTORIE
Hlavní akcí, k níž se sekce spojila s Českou archeologickou společností,
bylo uspořádání informačního kolokvia Archeologické výzkumy v Čechách
2007 ve dnech 8. – 9. dubna 2008, na němž jako každoročně archeologové
z akademických, muzejních i památkových institucí prezentují průběh a
výsledky svých terénních výzkumů v uplynulém roce. Jako obvykle se akce
konala v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea v Praze. Třicet
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šest přednášejících během dvou dnů předneslo 48 referátů o práci jednotlivců
i kolektivů (dva ohlášené referáty neproběhly kvůli nepřítomnosti referenta),
týkající se Prahy i všech českých regionů. Během obou dnů navštívilo
kolokvium celkem 140 účastníků, z toho asi 50 profesionálních archeologů,
zbytek tvořili neprofesionální zájemci a studenti oboru.
Přednášky se vrátily k tradičnímu rozdělení do čtyř tematických bloků,
nazvaných Polykulturní lokality, Pravěk a raný středověk, Archeologie měst a
vesnic a Archeologie opevněných míst (opevnění měst, hrady, tvrze). Dva
půldny kolokvia řídil PhDr. Karel Sklenář, DrSc., druhé dva půldny
PhDr. Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Výtahy
z referátů budou jako každoročně ještě do konce roku uveřejněny v samostat−
ném sborníku Archeologické výzkumy v Čechách 2007 v řadě Supplement při
Zprávách České archeologické společnosti.

SEKCE PŘÁTEL STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ
zahájila svou činnost již tradiční výroční členskou schůzí a Novými archeo−
logickými objevy. Na večeru promluvil PhDr. Jiří Musil, PhD. o výzkumu
oázy el−Hajez v egyptské Západní poušti a Mgr. Pavel Onderka o archeolo−
gických výkopech ve starověkém Meroe.
Jarní přednáškový cyklus byl uspořádán na téma Severní Afrika v pro−
měnách času. Konal se v přednáškovém sále Národního muzea od poloviny
února do konce dubna vždy každé úterý. Po osm večerů měli posluchači mož−
nost seznamovat se s historií cest do nitra Sahary, jejími obyvateli i s pa−
mátkami římských provincií.
V přednáškové činnosti bude pokračováno i v roce 2009.

MATICE ČESKÁ
v roce 2008 uspořádala několik komentovaných prohlídek výstav, na
kterých byly prezentovány unikátní sbírky Národního muzea (Stopy lidí, Josef
Lada, Portae vitae Josefa Hlávky, Biedermeier – Umění a kultury v českých
zemích 1814−1848). Pokračovaly i exkurze, naplánované do pražských
odborných knihoven (Knihovna Historického ústavu AV ČR, Slovanská kni−
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Informační tabule (Svatopluk Čech – život a dílo), umístěná od října
2008 na domku S. Čecha v Obříství.
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hovna) a archivů (Archiv Českého rozhlasu, Archiv a programové fondy
České televize, Státní okresní archiv Praha – východ, Ústav pro studium tota−
litních režimů, Vojenský historický archiv). Výjimečný úspěch měly i literární
toulky Malou Stranou, připravené spisovatelkou Ivanou Mudrovou.
Mimopražské literární vycházky směřovaly do Brandýsa nad Labem a do
Kolína za básníkem Josefem Svatoplukem Macharem, ale také do okolí
Benešova. Jarní přednáškový cyklus pod názvem Čeští mecenáši představil
mimořádný význam Josefa Hlávky a manželů Duškových pro českou kulturu
v 19. a 20. století, ale připomněl také i vlastní minulost Matice české. Jarní
autobusový výlet za účasti členů Matice slezské z Opavy směřoval na
Nymbursko. Společně jsme navštívili Památník Bedřicha Smetany
v Jabkenicích nebo zámky v Loučeni a Dětenicích. Letošní osmičková výročí
jsme si připomněli pořady, objasňující význam dr. Edvarda Beneše pro mo−
derní českou společnost (ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře).
Červnový autobusový výlet seznámil účastníky s krajem života a díla Karla
Václava Raise (Lázně Bělohrad, Vysoké nad Jizerou, Paseky nad Jizerou).
Týdenní poznávací pobyt v červenci se uskutečnil na základě pozvání Matice
slezské v Opavě, která je ústřední činitelkou v propagaci české literární kul−
tury ve Slezsku. Navštívili jsme například národopisný areál v Dolní Lomné
v Beskydech, kde Matice slezská pořádá hojně navštěvované koncerty a fol−
klorní představení nebo Památník bratří Strnadlů v Trojanovicích nedaleko
Frenštátu pod Radhošťem, kde jsme se setkali s předsedou Matice radhošťské
Drahomírem Strnadlem. Podzimní program jsme zahájili literárními toulkami
Vodňanskem, připravené ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve
Vodňanech. Zvláště povzbudivá byla návštěva Chelčic, kde jsme byli překva−
peni neobyčejnou kulturní aktivitou místních občanů pod vedením místní kro−
nikářky Mgr. Kláry Kavanové−Muškové. Zážitkem rovněž byla podrobná
prohlídka městských památek ve Vodňanech, míst spjatých s pobyty českých
spisovatelů – Julia Zeyera a Františka Heritese, s ředitelkou městského muzea
ve Vodňanech Jitkou Velkovou. Na sobotu 11. října připravila Matice česká ve
spolupráci s Obecním úřadem v Obříství slavnost u příležitosti 100. výročí
úmrtí Svatopluka Čecha, v rámci které mj. byla odhalena za neobyčejného
zájmu místních obyvatel informační tabule, seznamující s pobytem a literární
tvorbou velkého českého spisovatele v Obříství u Mělníka. Podzimní před−
náškový cyklus pod názvem Český rozhlas a literatura byl připraven ve
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Památník Bedřicha Smetany v Obříství – Semilkovicích na tzv.
Lamberku.

spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Alena Zemančíková seznámila účast−
níky s rozhlasovým zpracováním významných děl české literatury (například
hry Josefa Kajetána Tyla, Jana Nepomuka Štěpánka a Máje Karla Hynka
Máchy). Příjemné předvánoční setkání se tentokrát uskutečnilo ve Chvalském
zámku na kraji Horních Počernic, kde od května 2008 je nainstalovaná nová
stálá expozice Knihovny Národního muzea. Všichni členové MČ, jak se již
stalo tradicí, dostali vedle Zpravodaje MČ jarní a podzimní číslo Matičních
listů, přinášející především příspěvky z české literární historie.
V plánu na rok 2009 je především pokračování v exkurzích do pražských
knihoven a archivů. Uskuteční se i týdenní poznávací pobyt v Českém Dubu
ve spolupráci s Podještědským muzeem. Autobusové výlety budou směřovat
na Žatecko, Semilsko a Jimramovsko. Připravují se i tradiční literárně
zaměřené přednáškové cykly a mimopražské literární vycházky (například za
rychtářem F. J. Vavákem do Milčic a za M. D. Rettigovou do Všeradic).

SPOLEČNOST BEDŘICHA SMETANY
První pořad roku 2008 v Muzeu B. Smetany byl připraven ve spolupráci se
Společností Boženy Němcové v Praze. Básnickou sbírku Františka Halase
Naše paní Božena Němcová a úryvky z Babičky přednesl herec Vladimír
Matějček; mluvené slovo bylo proloženo šestnácti klavírními skladbami
8
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Bedřicha Smetany, jež zahrál Miroslav Sekera. Únorové setkání bylo
věnováno připomínce výročí některých významných událostí v životě
Bedřicha Smetany: Dr. Václav Němec sledoval jeho osudy v letech 1828
(spokojené dětství v Litomyšli – asi s prvními kontakty s klavírem), 1838
(středoškolské studium v tehdejším Německém Brodě), 1848 (otevření
hudební školy v Praze), 1858 (celý rok s rodinou ve Švédsku včetně letních
prázdnin), 1868 (slavnost položení základních kamenů k Národnímu divadlu
a v týž večer chladné přijetí Dalibora), 1878 (skladatelská aktivita v Jabke−
nicích, m. j. Tajemství a Tábor); v hudební části pořadu se tradičně představil
nositel Ceny Viléma Zítka z poslední Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka v Karlových Varech, kterým se v roce 2007 stal barytonista Jiří
Brückler. V neděli 2. března – v den 184. výročí narození Bedřicha Smetany
– SBS uspořádala pietní shromáždění u Mistrova hrobu na Vyšehradském
hřbitově. Účastníci navštívili také hrobku Slavína, kde uctili památku Emy
Destinnové (*26. 2. 1878). Velký zájem vyvolala 18. března přednáška doc.
MUDr. Jiřího Ramby, DrSc. na téma Jaká je pravda o nemoci Bedřicha
Smetany? (Klinické vyšetření základem Mistrova „chorobopisu“). 140. výročí
položení základních kamenů Národního divadla bylo připomenuto besedou
o Smetanově operním díle v budoucích sezónách opery, jíž se zúčastnili vý−
znamní hosté: šéf opery Jiří Heřman a šéfdramaturg opery Ondřej Hučín.
Dr. Václav Němec v úvodu tohoto pořadu krátce připomenul kulatá výročí
někdejších vedoucích představitelů opery ND Václava Talicha (*1883), Karla
Nedbala (*1888), Jaroslava Krombholce (*1918), Zdeňka Košlera (*1928) a
Dr. Václava Holzknechta (+1988) a jejich velice aktivní vztah k opernímu
odkazu Bedřicha Smetany. Tradiční celodenní autokarový zájezd v sobotu

V hudební části únorového setkání
členů Společnosti Bedřicha Smetany
se tradičně představil poslední lau−
reát Ceny Viléma Zítka z Mezinárodní
pěvecké soutěže A. Dvořáka v Kar−
lových Varech (listopad 2007) – bary−
tonista Jiří Brückler.
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17. května směřoval do Obříství (návštěva znovuotevřeného památníku
B. Smetany na Lamberku), na Kamýk a do Ploskovic. Podzimní pořady
zahájila v říjnu beseda s režisérkou Magdalenou Švecovou o novém nastu−
dování Prodané nevěsty v pražském Národním divadle. Další pořad se zaměřil
na Smetanův oblíbený klavír: Jitka Čechová předvedla ukázky z právě
připravované 4. části 7−dílné nahrávky Smetanova kompletního klavírního
díla; v následné besedě se podělila o své zážitky z koncertů, na nichž na
prestižních domácích i zahraničních pódiích uvádí Smetanovy skladby. Další
listopadový pořad byl věnován pokračování operního cyklu: ke 140. výročí
premiéry byl na letošní rok zařazen Smetanův Dalibor; vedle úvodní před−
nášky a hudebního programu s ukázkami z opery byly předvedeny také
ukázky výprav této opery ze sbírek Muzea B. Smetany. Závěrečný program
9. prosince připomenul 100. výročí úmrtí druhé choti Bedřicha Smetany
Bettiny (+14.12.1908 v Luhačovicích); její pravnuk Ing. Petr Heydušek
pohovořil o osudech rodu Ferdinandiových a druhé větve Smetanovy rodiny.
Na konci roku bude opět vydán Zpravodaj Společnosti Bedřicha Smetany.
Program SBS pro rok 2009 se připravuje přibližně v rozsahu a tradici dosa−
vadní činnosti.

SPOLEČNOST IGNÁCE BORNA
je pokračovatelkou společnosti českých hermetiků UNIVERSALIA, která
pořádala pravidelné přednášky ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea
v průběhu devadesátých let minulého století. Poté, co se společnost UNI−
VERSALIA transformovala na neveřejnou, uzavřenou společnost pěstující
hermetické vědy, si množství členů, kteří takto nově fungující UNIVERSALII
opustilo, rozhodlo pokračovat ve veřejných přednáškách. Tak došlo ke vzniku
Společnosti Ignáce Borna, která byla založena jako odborná sekce Společnosti
Národního muzea. Ze skutečnosti, že k zakládajícím členům Společnosti
Ignáce Borna patřil i profesor Josef Polišenský, je zřejmé, že nově vzniklá
společnost kladla větší důraz na zakotvení na půdě historické faktografie.
Neopouštěla však ze zřetele ani tzv. hermetické nauky, které v době, kdy Ignác
Born, po kterém se společnost pojmenovala, byly součástí filozoficko−
vědeckého chápání světa.
V tomto duchu proběhly desítky přednášek, z nichž většina přibližovala
10
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mýty, kulty a rituály starověkých kulturních společenství, ale i novodobých
hermetických a zasvěcovacích bratrstev, často se zřetelem na propojení tzv.
vědeckého přístupu s širším holistickým pozadím.
V posledním roce proběhly přednášky věnované astrologickým aspektům
v osobnostech generalissima Albrechta z Valdštejna a Karla Hynka Máchy.
Na příští rok se připravují přednášky, věnované věčnému problému „hádky
těla s duší“ z pohledu současné psychiatrie.

Matiční setkání v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhošťem. Zprava
Drahomír Strnadel, předseda Matice radhošťské, uprostřed Vlastimil
Kočvara, předseda Matice slezské, zleva Pavel Muchka, jednatel
Matice české.

Slavnost u příležitosti 100. výročí úmrtí Svatopluka Čecha
(zprava – prof. Jaroslava Janáčková, Magdalena Pokorná, předsed−
kyně Matice české, Jitka Zimová, starostka obce Obříství, Pavel
Muchka, jednatel MČ).
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JAK ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2009?
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 originál 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, pro
správnou identifikaci platby je nutné uvádět jako variabilní symbol číslo
členské legitimace člena SNM.
3. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále zbývá platba
poštovní 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 pracovně jednatelky ve 2. patře.
Připomínáme, že bezplatný vstup do expozic Národního muzea je možný
jen po předložení legitimace člena SNM a dokladu o zaplacení členského
příspěvku na příslušný rok!
Petra Burdová, jednatelka SNM
Národní muzeum, Václavské nám. 68,
115 79 Praha 1
http://www.nm.cz/snm/
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SEZNAM NAKLADATELSTVÍ, KTERÁ POSKYTUJÍ SLEVU
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
WWW.ARSCI.CZ/E−SHOP

návštěvní doba: po–pá 10–12, 13–17 hod.

Nakladatelství Brána
poskytuje slevu 35% na knihy v sídle nakladatelství.
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313, e−mail: info@brana−knihy.cz

Nakladatelství Deus

D−CONSULT
poskytuje slevu 35% na knihy v sídle nakladatelství.
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313

Nakladatelství Paseka
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.

Nakladatelství GRANIT
poskytuje slevu 20% ve svém sídle
Štefánikova 43, Praha 5
tel. 227 018 357−8
e−mail: info@granit−publishing.cz

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.

Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství

Jindřišská 23, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 212 376
prodejní doba: po–pá 9−19 hod., so 9–13 hod.

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.

Nakladatelství Kalich
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
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 220 803 491
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,
www.portal.cz, e−shop − http://obchod.portal.cz/.
tel. 283 028 203
prodejní doba: po–pá 9–17 hod.

Nakladatelství Karolinum
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.

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

10% sleva na produkci Karmelitánského nakladatelství.
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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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Členové mineralogické sekce při sběru v lomu v Doubravici

Rýžování granátů ve Vestřevi u Vrchlabí
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Knižní novinky z nakladatelství ARSCI
Vítězslav Houška: Facky, hroty, polemiky
Tématem nové knihy spisovatele a publicisty
Vítězslava Houšky jsou polemiky, které byly
potravou tisku a zejména literárních časopisů
19. stol. Jejich protagonisty a vzájemnými
odpůrci jsou Karel Havlíček Borovský a Josef
Kajetán Tyl, Jan Neruda a Jakub Malý, V. K.
Šembera a J. S. Skrejšovský, a F. X. Šalda a
„mnozí“. Vedle těchto jmen se objevují další
známé osobnosti, které patřily do názorově zne−
svářených táborů nebo měly vliv na klima tehde−
jší literární a politické scény.
Autor zde ukazuje, že polemika vedená poctivě je prospěšná a konstruk−
tivní. Ne vždy byly prostředky takových soubojů úplně čisté, ale nedá se jim
upřít jistá noblesa a kultivovanost, které by se dnešní soupeři měli stále učit.
Váz. 198 s.

Cena: 218 Kč, pro členy 175 Kč

Petr Šlik, STÍN ČERNÉHO MOTÝLA.
Detektivní příběh z prvních dnů republiky.
Dobrodružný příběh klarinetisty Josefa Václava
začíná svatební veselicí, jež je „překažena“ zprávou
o vyhlášení samostatného československého státu.
Muzikant je brzo zatažen do událostí, kdy je nutné
překazit něco doopravdy – plány podvratné organi−
zace, která chce mladou republiku zničit v jejích
počátcích. Dynamiku děje zvyšují honičky a
přestřelky v pražských ulicích, v podzemí i ve
vzduchu a boj se zločinci muž proti muži, jednu
ženu nepočítaje.
váz. 224 s. Cena: 228 Kč cena pro členy 182 Kč
ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2008. Pro své
členy a příznivce vydala v listopadu 2008 Společnost Národního muzea.
K vydání připravili: Petra Burdová a Pavel Muchka. Sazba nakladatelství
ARSCI, Hellichova 7, 118 00 Praha 1.
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