ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, ročník 2010

Váţené členky a váţení členové Společnosti Národního muzea,
výbor Společnosti NM si Vám dovoluje předloţit zprávu o své činnosti a také o naplnění
programu jednotlivých sekcí SNM. V části všeobecných informací naleznete i aktuální
seznam členských výhod a moţné způsoby uhrazení členských poplatků.
Výbor Společnosti se v uplynulém roce sešel celkem pětkrát. Počátkem roku poţádala
nová předsedkyně P. Burdová o společnou schůzku GŘ PhDr. M. Lukeše, PhD., aby mu
představila sloţení nového výboru Společnosti. Schůzky byli osobně přítomni i dosavadní
předseda Doc. RNDr. J. H. Bernard, CSc. a nová jednatelka Mgr. J. Dobisíková. Důleţitým
bodem jednání byla i aktualizace dosavadní Dohody o spolupráci mezi SNM a NM, ve které
jsou ukotveny závazky, nezbytné pro obě strany. S ohledem na nastupující rekonstrukci
hlavní budovy NM, kde Společnost dosud měla své sídlo, je nutné dočasně přenést toto sídlo
do nové budovy NM (bývalého Federálního shromáţdění). Po úspěšném jednání byly pro
SNM získány místnosti bývalého prezidentského salonku v 1. patře budovy č.dv. 156. Zde se
i nadále bude scházet výbor Společnosti, budou zde probíhat i úřední hodiny SNM (kaţdou
první středu v měsíci od 14 do 16:30, a po osobní dohodě s jednatelkou nebo vedoucími sekcí
i v jinou dobu) a také sem bude umístěna úřední agenda Společnosti. Místnost není trvalým
sídlem jednatelky ani předsedkyně, proto platí dosavadní telefonní a e-mailová spojení,
uvedená ve všeobecných informacích.
V příštím roce se můţeme těšit na společné setkání při valném shromáţdění SNM,
předběţný termín je 2. června.
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Důleţitou informací pro veřejnost je, ţe v polovině příštího roku dojde

k uzavření hlavní budovy

NM na Václavském náměstí, a proto vyzýváme všechny
naše příznivce – chcete-li vidět ještě původní expozice a stav před rekonstrukcí, neváhejte s návštěvou.
Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, úspěchů osobních i pracovních a těšíme se, ţe se
s Vámi v příštím roce budeme často setkávat na zajímavých akcích, které pro Vás a ve spolupráci
s Vámi připravují jednotlivé sekce SNM.
Za výbor SNM Petra Burdová

Foto – exkurze mineralogické sekce SNM

Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2009
V roce 2009 neplánovala Společnost Národního muzea mimořádné výdaje a její hospodaření
bylo zaměřeno především na podporu činnosti jednotlivých sekcí a na zajištění osvětové a
přednáškové činnosti.
V roce 2009 pokračoval pokles ve výběru členských příspěvků, které jsou jediným zdrojem
příjmů Společnosti Národního muzea.
Výběr členských příspěvků placených v hotovosti sice mírně stoupal, ale značný propad zaznamenaly
platby zasílané do banky, a to oproti roku 2008 cca o 23 %. Tato skutečnost se citelně projevila na
sníţení příjmů, které v porovnání s rokem 2008 klesly přibliţně o 12.700,00 Kč. O hospodaření SNM
v roce 2009 Vás bude nejlépe informovat níţe uvedený přehled.
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Přijmy za rok 2009 celkem
Výdaje za rok 2009 celkem
Rozdíl
Přijmy
bezhotovostní: členské příspěvky:
úroky:
Celkem :
hotovostní : členské příspěvky :

88879,31 Kč
48336,00 Kč
+40543,31Kč
29950,00 Kč
274,31 Kč
30224,31 Kč
58655,00 Kč

Příjmy celkem

88879,31 Kč

Výdaje
bezhotovostní : faktury
4760,00 Kč
bankovní poplatky
2063,00 Kč
odvody daně
3302,00 Kč
Celkem
10125,00 Kč
hotovostní : dohody o provedení práce
19000,00 Kč
provozní reţije
19211,00 Kč
Celkem
38211,00 Kč
Výdaje celkem
48336,00 Kč
Banka počátek : 240.652,11 Kč
banka konec:
260.751,42 Kč
Pokladna počátek : 71571,00 Kč
pokladna konec: 92015,00 Kč
Finanční prostředky SNM k 31. 12. 2009
celkem: 352766,42 Kč
Rozpis výdajových poloţek provozní reţie
proplácených hotovostně
kancelářské potřeby
zájezdy (příspěvek)
sazba a tisk
květiny
knihy (dárky)
cestovné
občerstvení
různé
Celkem

5479,00 Kč
5000,00 Kč
4000,00 Kč
2893,00 Kč
409,00 Kč
980,00 Kč
209,00 Kč
241,00 Kč
19211,00 Kč

Mgr. Jaromír Kouba hospodář SNM
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Foto – vstup do zasedací místnosti SNM

Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí SNM za rok 2010 s výhledem na další rok
Přírodovědné sekce
Mineralogická sekce
V činnosti mineralogické sekce došlo v roce 2010 k několika změnám, které spočívaly v nástupu
nového předsedy, kterým byl zvolen RNDr. Jiří Číţek, a v novém pojetí nedělních mineralogických
besed. Na základě dotazníku, který byl rozdán na lednové besedě a jehoţ odpovědi byly vyhodnoceny
na dubnové besedě, se většina aktivních členů, kteří dotazník vyplnili, vyslovila pro větší zapojení
prezentační techniky na besedách, kde si členové sekce chtějí vyměňovat zkušenosti ze sbírání
minerálů a především s návštěvou konkrétních lokalit. Tyto prezentace a přednášky byly nově
doplněny promítáním fotografií nebo videí a většinou i ukázkami nerostů, o kterých se hovořilo.
Z prostředků SNM byl k těmto účelům zakoupen dataprojektor a velké projekční plátno. Zejména
kolegové Z. Běhal, I. Běťák, M. Glykner, R. Kolář, F. Slabý a J. Strnad přispěli svými prezentacemi a
přinesenými ukázkami k výraznému oţivení nedělních besed. J. Číţek pak některé besedy doplnil
prezentací o vybraných minerálech (křemen, kalcit, granáty, rodochrozit). Celkem bylo v roce 2010
uspořádáno 10 nedělních besed, na kterých byly podávány informace o novinkách ze světa minerálů, o
burzách a mineralogických akcích, pořádaných na našem území i v zahraničí, o nově vydaných
publikacích, včetně výměny zkušeností sběratelů se současným stavem našich lokalit a moţnostech
nových nálezů. Součástí besed byly vedle určování donesených nerostů i praktické návody pro
zjišťování jejich vlastností, o
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kterých většinou informoval pan S. Němec. Sekce se dále podílela na pořádání

jarního a podzimního

cyklu odborných přednášek, jejichţ obsahem byly převáţně nové poznatky z výzkumu našich předních
badatelů v oborech mineralogie, geologie a paleontologie. Významnou akcí našeho člena pana M.
Glyknera bylo uspořádání 6. praţské Amatérské burzy nerostů ve spolupráci se Základní školou
Brigádníků v Praze Strašnicích, zaměřené na propagaci sběratelství minerálů v řadách mládeţe a na
přátelské setkání členů sekce. Velice úspěšná byla i poznávací a sběrná exkurze v polovině května do
lomů v okolí Horních Borů, Mirošova a Roţné. Proběhla také dvě kola soutěţe o nový nejhodnotnější
mineralogický nález členů sekce na našich i zahraničních lokalitách, ze kterých jsou všechny oceněné
ukázky vystaveny po dobu jednoho roku v sále mineralogických expozic v NM. Sekce tak pokračuje
v úspěšné práci započaté předchozím předsedou panem ing. K. J. Němcem, kterému patří veliký dík.
Významnou pozornost věnovala sekce i publikační činnosti svých členů v našich i zahraničních
publikacích s cílem propagovat nové poznatky z oboru. Řada článků byla uveřejněna zejména
v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM. Členové sekce darovali
do sbírkového fondu NM několik ukázek nerostů ze svých sběrů a plnili tak i základní ideu, s níţ
SNM zaloţila ve 20. letech 19. století Národní muzeum.
V roce 2011 je v plánu mineralogické sekce pořádání pravidelných nedělních určovacích besed a
odborných přednášek na mineralogická, petrologická a paleontologická témata, zajišťovaná
pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení NM. V plánu je i uspořádání 7. ročníku Amatérské
burzy nerostů v lednu 2011, exkurze na mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěţ o
nejhodnotnější mineralogický nález a pokračování v šíření osvěty v oboru geologických věd.
Zprávu sestavil RNDr. Jiří Čížek, předseda Mineralogické sekce SNM

Antropologická sekce
Antropologická sekce, ve spolupráci s dalšími subjekty a za velkého zájmu veřejnosti, uspořádala
jarní seminář "Forensní antropologie a rekonstrukce podoby člověka na podkladě lebky". Vedení
semináře se ujal RNDr. P. Velemínský a seminář moderoval předseda antropologické sekce Doc.
RNDr. M. Prokopec, DrSc. Také podzimní přednášku "Kaleidoskop současných obyvatel Indie
objektivem českého antropologa" přednesl Doc. Prokopec - to vše uţ v
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přednáškovém sále nové budovy Národního muzea.
Pro nadcházející rok si sekce antropologická dává mimo jiné za cíl povzbuzení činnosti formou
dalších zajímavých akcí.

Společenskovědní sekce
Matice česká
Matice česká se i v roce 2010 soustředila na všechny základní okruhy své činnosti, i kdyţ byla
částečně omezena z důvodu náročného stěhování sbírek Knihovny Národního muzea před generální
rekonstrukcí hlavní budovy Národního muzea. I přesto se podařily uskutečnit jiţ tradiční jarní a
podzimní přednáškové cykly. Dubnový přednáškový cyklus pod názvem Svět českých písmáků
seznámil nejen členy Matice české s tradicí českého písmáctví v době národního obrození, a to i
s přehledem moderních historických přístupů k tomuto typu pramene. Posluchači byli seznámeni jak
s příkladem nejznámějším – Františkem Janem Vavákem, tak i se zcela zapomenutými písmáky
působícími na Náchodsku (Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. – Myšlenkový svět českého venkovana ve
světle kronikářských záznamů, doc. PhDr. Martin Kučera, CSc. –Zamyšlení nad odkazem Františka
Jana Vaváka, PhDr. Lydia Baštecká – Kronikáři Kladského pomezí).
Listopadový přednáškový cyklus připomenul 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Jak jiţ i
název cyklu napovídá – Podoby Karla Hynka Máchy – cílem přednášek bylo ukázat zájem
spisovatelů, malířů a filmařů o dílo kníţete českých básníků (Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc –
S Máchou ve štítě. Návrat – návraty velkého básníka ke čtenářům, PhDr. Lubomír Sršeň – Máchova
pravá podoba a její marné hledání, Mgr. Blaţena Urgošíková – Dílo Karla Hynka Máchy ve filmu doplněno promítáním němého filmu Cikáni z roku 1921).
Během roku se dále uskutečnilo několik komentovaných prohlídek výstav v objektech Národního
muzea (Příběh planety Země, Ve stínu jaguára, Český Banát, Poslední stříbrné poklady v Čechách,
Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14. a 15. století). Mimopraţské vycházky například
směřovaly v březnu do Lysé nad Labem, kde jsme navštívili státní okresní archiv v budově bývalého
barokního kláštera a také i nedaleký zámek, který byl hlavním sídlem uměnímilovného hraběte F. A.
Šporka.
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Matice česká pokračovala i v roce 2010 ve svém dlouholetém osvětovém projektu, jehoţ smyslem je
především instalovat informační panely v místech pobytu významných českých spisovatelů a českých
kulturních osobností, a to na celém území ČR. Dne 20. března se za velmi hojné účasti široké
veřejnosti uskutečnilo slavnostní odhalení informačního panelu před farou v Klecanech u Prahy, kde
ţil v závěru svého ţivota Václav Beneš Třebízský. Ještě měsíc předtím se však díky státní účelové
dotaci MK ČR podařilo otevřít Památník Jiřího Melantricha z Aventina, významného renesančního
tiskaře, v Roţďalovicích u Nymburka. Je to první literární expozice, kterou iniciovala a finančně
podpořila Matice česká.
Začátkem června jsme v Praze přivítali početnou delegaci členů Matice slezské z Opavy včele
s jejím předsedou Ing. Vlastimilem Kočvarou, pro kterou jsme připravili bohatý kulturně poznávací
program v Praze a jeho nejbliţším okolí. Členové Matice české se dne 10. července zúčastnili jiţ
tradičních Jungmannových slavností v Hudlicích u Berouna, kde letošní hlavní projev měla
předsedkyně MČ doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. Matice česká uspořádala v roce 2010 i
vzpomínková setkání na historických praţských hřbitovech. První se odehrálo na Malostranském
hřbitově v červnu, kdy jsme si připomněli 170. výročí narození spisovatele Jakuba Arbesa, druhé
proběhlo koncem září na Olšanských hřbitovech u hrobu českého filozofa a matematika Bernarda
Bolzana, a to u příleţitosti kompletní rekonstrukce náhrobku, kterou MČ iniciovala.
Matiční autobusové zájezdy byly naplánovány na Křivoklátsko (Niţbor, Stradonice, Hudlice,
Točník, Ţebrák, Neumětely), dále na Sokolovsko, kdy jsme měli příleţitost navštívit téměř neznámé
památkové objekty v tomto bohuţel turisty málo navštěvované lokalitě (Krásno, Habartov, Kraslice).
Zářijový výlet směřoval na Choceňsko a měl především připomenout pobyt J. A. Komenského
v Brandýse nad Orlicí, kde mj. napsal slavný Labyrint světa a ráj srdce. Sklářskou tradici
Ţeleznobrodska představil prosincový zájezd.
Matice česká i v roce 2010 získala státní účelovou dotaci MK ČR na projekty, díky které bylo
moţné připravit a vyrobit pět informačních panelů do regionů (Josef Dobrovský pro Měšice, M. Z.
Polák pro Obříství u Mělníka, F. A. Šubert pro Dobrušku, F. M. Pelcl pro Rychnov nad Kněţnou,
Jarmila Glazarová pro Malou Skálu u Turnova). Dále na konci roku mohly být poprvé v barvě
vytištěny dvě obsáhlejší čísla Matičních listů, literární přílohy Zpravodaje MČ.
Koncem října Matice česká ve spolupráci se Společností přátel Luţice
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připravila Lužickosrbsko-slovanský pěvecký večer, na kterém vystoupila pěvkyně Tanja Donatec
z Budyšína. Tato mimořádná kulturní událost se zároveň stala úvodní pozvánkou k akcím, kterými
Matice česká v roce 2011 připomene minulost a současnost nejmenšího slovanského národa. V příštím
roce ale také bude připomínat ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR 200. výročí
narození Karla Jaromíra Erbena. Uskuteční se i řada dalších kulturních akcí (komentované prohlídky
výstav, mimopraţské vycházky a autobusové výlety), a především se obecně bude pokračovat
v osvětové činnosti v regionech ČR, která cíleně směřuje ke zvýšení národního vědomí ve společnosti.

Zprávu sestavil Bc. Pavel Muchka, jednatel Matice české

Společnost Bedřicha Smetany
Na prvním pořadu v roce 2010 (2. února) připomenul Dr. Václav Němec kulatá výročí některých
významných událostí v ţivotě B. Smetany. V hudební části se představili nositelé Ceny Viléma Zítka z
Mezinárodní pěvecké soutěţe A. Dvořáka v Karlových Varech, a to z r. 2009 barytonista Luboš Skala
a z r. 2002 basbarytonista Josef Škarka, který v r. 2009 na uvedené soutěţi získal 2. cenu v kategorii
OPERA. O průběhu soutěţe a laureátech pohovořil člen poroty uvedené soutěţe Dr. Jan Králík, CSc. Pořad dne 16. února se zaměřil na ţivotní jubileum Smetanova pravnuka Ing. Petra Heyduška (*1930)
a na 70. výročí úmrtí Smetanova ţáka – klavíristy profesora Josefa Jiránka (1855–1940), který ve
Smetanově rodině bydlel a s jejími členy se stýkal aţ do konce ţivota. Byly uvedeny také autentické
smetanovské nahrávky profesora Jiránka. - V den 186. výročí narození Bedřicha Smetany 2. března
bylo uspořádáno tradiční pietní shromáţdění u skladatelova hrobu na Vyšehradském hřbitově. V neděli 7. března se skupina členů SBS zúčastnila v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad
Labem představení Prodané nevěsty v původní verzi. - Dne 16. března vystoupili ve smetanovských
áriích posluchači Praţské konzervatoře (klavírní doprovod: Jana Nácovská a Pavel Matyáš); pořadem
provázela prof. Jitka Soběhartová, která téţ pohovořila o své spolupráci s někdejším šéfem opery
Národního divadla v Praze Zdeňkem Košlerem, v jehoţ kompletním cyklu Smetanových oper v 80ých
letech účinkovala. - Pořad 27. dubna připomenul slavnou českou pěvkyni Emu Destinnovou u
příleţitosti 80. výročí jejího úmrtí. I kdyţ nedošlo pro onemocnění na plánovanou přednášku PhDr.
Františka Fürbacha (historika Muzea
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k příbuzenskému vztahu k Joeovi Halsbachovi mohla autenticky vyprávět o méně známých aspektech
manţelství umělkyně. Účastníci si také vyslechli zachované záznamy jedinečného hlasu umělkyně ve
smetanovských áriích. - V sobotu 15. května se uskutečnil celodenní zájezd na úpatí Českého ráje.
První zastávkou byl zámeček Bon Repos, kde mladý Bedřich Smetana působil v letních měsících jako
učitel hudby v rodině hraběte Thuna. Na druhé zastávce v Osenicích účastníci navštívili památník
Foersterova rodu. Velkým záţitkem pro všechny účastníky zájezdu byla zejména výstava obrazů J. B.
Foerstera. Po obědě v Kopidlně následovala návštěva Starých Hradů s prohlídkou zámku.
V sobotu 10. července odpoledne uspořádala Společnost Bedřicha Smetany ve spolupráci s
Jindřichohradecka a předsedy Klubu ED), podařilo se získat paní Alici Végrovou, která vzhledem
obecním úřadem v Obříství vzpomínkové shromáţdění v místním kostele, kde se právě před 150 roky
konala svatba Bedřicha Smetany s Betty Ferdinandiovou. Po uvítání starostkou obce Jitkou Zimovou
pronesl Dr. Václav Němec projev doplněný přednesem Smetanových skladeb v podání pěvců Karolíny
Ţmolíkové a Daniela Prokeše za varhanního doprovodu Františka Šťastného, který se při této
příleţitosti zaslouţil o opravu nástroje. V závěru se také účastníci přidali k písni poutníků „Matičko
Boţí“ z opery Tajemství.
Podzimní pořady byly zahájeny 12. října pořadem věnovaným 100. výročí narození smetanovských
klavíristů Věry Řepkové (1910 -1990; byla interpretkou první souborné nahrávky Smetanova
klavírního díla) a profesora Františka Raucha (1910 - 1996) s připomínkou jeho učitele - profesora
Emila Mikelky (1894 - 1949). Úvodní projev měl Dr. Václav Němec, se svými vzpomínkami a
komentáři nahrávek umělců vystoupil prof. Jan Novotný. Pořad doplnily vzpomínky Giovanny
Roklové na studium jejího manţela Rudolfa Rokla u profesora Raucha. - Pořad 26. října připomenul
slavné české basisty u příleţitosti jejich různých výročí: Viléma Heše, Emila Pollerta, Pavla Ludikara,
Viléma Zítka, Vladimíra Jedenáctíka, Eduarda Hakena a Karla Kalaše. Pořadem provázeli Dr. Václav
Němec a Dr. Jan Králík, CSc., který také zajistil vzácné nahrávky ze smetanovského repertoáru
uvedených umělců. - 23. listopadu následovala beseda s tenoristou Leo Mariánem Vodičkou o
jeho rolích ve Smetanových operách (k 60. narozeninám umělce) a 7. prosince přednáška PhDr. Olgy
Mojţíšové o působení Bedřicha Smetany na Mladoboleslavsku.
Závěrečnou akcí roku bylo uţ tradiční společné adventní setkání členů Společnosti Bedřicha
Smetany a Matice české v sobotu 11. prosince v nové budově Národního muzea v Praze; jeho program
se zaměřil na blíţící se jubileum Julia Zeyera a na jeho vztahy k českým hudebníkům. V závěru
si účastníci opět zazpívali tradiční české koledy.
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Na konec roku sekce připravuje vydání Zpravodaje Společnosti Bedřicha Smetany, který bude
zařazen spolu s předchozími Zpravodaji (od r. 2006) na web stránky Společnosti Národního muzea.
Program SBS pro rok 2011 se připravuje v rozsahu a tradici dosavadní činnosti.
Zprávu sestavil Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel SBS

Sekce přátel starověkých civilizací
Rok 2010 zahájila Sekce přátel starověkých civilizací přednáškovým večerem „Nové archeologické
objevy“ uspořádaným ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii a Českým egyptologickým
ústavem UK. O archeologických výzkumech v Abúsíru v uplynulém roce promluvila Dr. Květa
Smoláriková, o výzkumech v jiţním Uzbekistánu Dr. Ladislav Stančo a Dr. Alţběta Danielisová a o
nálezech transportních amfor z Pistiru (Bulharsko) Stanislava Kučová, Petra Tušlová a Barbora
Weissová. Jarní přednáškový cyklus byl nazván Byzanc dědička východořímské říše ve středověku.
Sedm přednáškových večerů v rozmezí od února do dubna bylo věnováno dějinám, kultuře, památkám
a duchovnímu dědictví byzantské civilizace. Přednášková činnost Sekce bude pokračovat i v roce
2011.
Zprávu sestavila PhDr. Helena Svobodová

Sekce prehistorie a protohistorie SNM v roce 2010
Těţištěm činnosti bylo uspořádání informačního kolokvia „Archeologické výzkumy v Čechách
2009“, při jehoţ uskutečnění se sekce spojila s Českou archeologickou společností jako hlavním
pořadatelem. Akce se konala ve dnech 13. - 14. dubna 2010 a jako kaţdoročně při ní archeologové z
akademických, muzejních i památkových institucí předkládali výsledky svých terénních výzkumů v
uplynulém roce.
Tentokrát poprvé se akce konala v přednáškovém sále nové budovy Národního muzea v Praze. 50
přednášejících během dvou dnů předneslo 58 referátů o práci jednotlivců i kolektivů, týkající se Prahy
i všech českých regionů. Během obou dnů navštívilo kolokvium celkem 190 účastníků profesionálních archeologů,
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neprofesionálních zájemců a studentů archeologie i příbuzných oborů. Přednášky byly tradičně
rozděleny do čtyř půldenních tematických bloků, nazvaných Polykulturní lokality, Pravěk a raný
středověk, Archeologie měst a vesnic a Archeologie opevněných míst (opevnění měst, hrady, tvrze).
Dva bloky kolokvia řídil PhDr. Karel Sklenář, DrSc., druhé dva PhDr. Ondřej Chvojka z Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích.
Výtahy z referátů budou jako kaţdoročně ještě do konce roku uveřejněny v samostatném sborníku
„Archeologické výzkumy v Čechách 2010“ v řadě Supplement při Zprávách České archeologické
společnosti.
Zprávu sestavil PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

Výbor SNM
Předsedkyně SNM: Petra Burdová, prom. geol., odborná pracovnice NM,

tel. 224 497 264 –

historická budova NM
Jednatelka SNM: Mgr. Jana Dobisíková, pracovnice NM,
tel., 224 497 443 – nová budova NM
Hospodář SNM: Mgr. Jaromír Kouba, e-mail: kouba.jaromir@gmail.com
Matice česká:
PhDr. Magdalena Pokorná,CSc., místopředsedkyně SNM, předsedkyně Matice české, e-mail:
magdalena.pokorna@ff.cuni.cz
PhDr. Lubomír Sršeň, odborný pracovník NM, tel. 224 497 355 – historická budova NM
JUDr. Miloš Vošta
Mineralogická sekce:
RNDr. Jiří Číţek, e-mail: cizek.j@opv.cz
Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc. – dosavadní předseda SNM
Antropologická sekce: Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.; e-mail: m.prokopec@yahoo.com
Sekce prehistorie: PhDr. Karel Sklenář, DrSc., e-mail: sklezaff@ff.cuni.cz
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Společnost B. Smetany: Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., místopředseda a jednatel, e-mail:
lidmila.nemcova@quick.cz
Revizoři účtů:
PhDr. Helena Svobodová – členka Společnosti přátel starověkých civilizací, odborná pracovnice NM
Jiří Štemberk – člen Matice české

VYUŢIJTE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2011
POSLEDNÍ MOŢNOST PROHLÍDKY SOUČASNÉ
PODOBY HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO
MUZEA PŘED UZAVŘENÍM Z DŮVODU REKONSTRUKCE!

Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2011?
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 obdrţí originál příjmového dokladu.
2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České spořitelny.
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 moţností, stále zbývá platba poštovní poukázkou,
bezplatně pro majitele postţira s poplatkem pro ostatní. Na sloţence je číslo účtu SNM u České
spořitelny a variabilní symbol je opět číslo členské legitimace SNM.
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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
zástupcům sekce.
Úřední hodiny pro členy SNM jsou kaţdou první středu v měsíci od 14 do 16.30 hod v 1.
patře nové budovy NM v místnosti bývalého prezidentského salonku č. dv. 156, v bývalé budově
Federálního shromáţdění.
Připomínáme, ţe bezplatný vstup do expozic Národního muzea je moţný jen po předloţení
legitimace člena SNM a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok!
Prosíme členy o zaslání emailových adres, abychom mohli rychleji informovat o aktualitách a
nabídce akcí SNM.
Upozorňujeme na moţnost současného členství ve více sekcích SNM při platbě jednoho
poplatku.
Jana Dobisíková, jednatelka SNM, telefon: 224 497 443
Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1,
e−mail: jana_dobisikova@nm.cz, http://www.nm.cz/snm/

Foto – z exkurze mineralogické sekce a pohled do nové zasedací místnost výboru SNM v nové budově
NM.

Seznam členských výhod
Členové Společnosti Národního muzea vedle volného vstupu do všech expozic Národního muzea
v České republice mají nárok i na slevy v některých praţských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to
vţdy po předloţení legitimace Společnosti
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Národního muzea a dokladu o zaplacení členského příspěvku za příslušný rok. Aktuální seznam
nakladatelství a knihkupectví naleznete vţdy na webových stránkách Společnosti NM.
Členům Společnosti Národního muzea je poskytována sleva 10 % na brýle a vyšetření zraku
v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2 (po–pá 9 – 18 hod.), tel.: 224 919 487,e-mail:
jan.matl@optikalutea.cz, www.optikalutea.cz.
Seznam nakladatelství, která poskytují slevu

Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichova 7, Praha 1 – Malá Strana
tel./fax: 251 510 840, 222 363 749
e-mail: arsci@arsci.cz, www.arsci.cz
Prodejní doba: po–pá 11 – 12, 13 – 17 hod.
Nakladatelství ARGO
poskytuje slevu 20% na knihy v sídle nakladatelství Milíčova 13, Praha 3
tel. 222 781 601
e-mail: argo@argo.cz, www.argo.cz
Prodejní doba: 9 – 16 hod.
Poţadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé skladové kapacity v
sídle nakladatelství.
Nakladatelství Brána
poskytuje slevu 30% na knihy v sídle nakladatelství
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313
e-mail: info@brana−knihy.cz, www.brana-knihy.cz
Poţadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé skladové kapacity v
sídle nakladatelství.
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Nakladatelství Paseka
poskytuje slevu 15 % na veškerou produkci nakladatelství v
knihkupectví Fišer, Kaprova 45/10, Praha 1 – Staré Město
tel. 222 320 730
e-mail: knihyfiser@knihyfiser.cz, www.paseka.cz
Prodejní doba: po–pá 9 –19 hod., so 10 – 17 hod.
Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20% ve svém sídle Novorossijská 16, Praha 10
tel. 271 752 381
e-mail: obchod@granit-publishing.cz, www.granit-publishing.cz
Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 % ve Vinohradském knihkupectví Jana Masaryka 58,
Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 250 365, e-mail: knihkupectvi@nln.cz, www.nln.cz
Prodejní doba: po–pá 8.30 – 18 hod.
Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice
tel. 251 613 113, 251 612 302
e-mail: libri@libri.cz, www.libri.cz
Prodejní doba: po–pá 9 – 15 hod.
Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci
Jungmannova 9, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 947 505
e-mail: kalich@ekalich.cz, www.kalich.evangnet.cz
Prodejní doba: po–pá 9 – 18 hod.
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Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 266 710 039, 602 648 107
e-mail: cajova.janua@seznam.cz, www.janua.cz/soubory/vyd_cin.html
Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci v knihkupectvích:
Jindřišská 30, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 213 415
e-mail: knpraha@portal.cz, www.portal.cz
Prodejní doba: po–pá 9 – 18 hod.
Klapkova 2, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz
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
e-mail: knihkupectvi@ruk.cuni.cz, www.cupress,cuni.cz
Prodejní doba: po–pá 9 – 19 hod., so–ne 11 – 17 hod.

ZPRÁVYSPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2010. Pro své členy a příznivce
vydala v prosinci 2010 Společnost Národního muzea.
K vydání připravili Petra Burdová, Jana Dobisíková a Věra Roškotová
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