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ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA

 Vá c l av s ké  n á m ě s t í  6 8 ,  1 1 5  7 9  P ra h a  1

Praha, ročník 2015

Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
výbor Společnosti NM si Vám dovoluje předložit zprávu o své čin-

nosti a hospodaření a jednotlivé sekce připomenou akce, které uskuteč-
nily v letošním roce nebo které chystají v roce příštím.

V uplynulém roce se výbor sešel celkem pětkrát. V průběhu pří-
prav valného shromáždění odešla jednatelka Mgr.Lenka Koubová na ma-
teřskou dovolenou a výbor kooptoval Mgr. Janu Stránskou. 

V souvislosti s novým Občanským zákoníkem (OZ) bylo nutné, aby 
naše Společnost provedla některé formální úřední úkony, vyplývající 
právě z tohoto OZ. Především se jedná o malou změnu v názvu – dosa-
vadní název musí být opatřen dodatkem – zapsaný spolek (z.s.). Tento 
zápis u Městského soudu vyžadoval i příslušné změny v našich stano-
vách, změny terminologie, opatření místopřísežných prohlášení nového 
výboru a souhlas se sídlem a tedy i poštovní adresou Společnosti. To vše 
notářsky ověřené. Valné shromáždění, které se i nadále bude nazývat 
členskou schůzí, všechny tyto změny projednalo a schválilo, jak vyplývá 
z připojeného Usnesení. 

Velmi příjemným bodem programu členské schůze bylo udělení 
čestného členství Mgr. Taťjáně Spunarové a prof. PhDr. Pavlu Spunarovi, 
CSc.

Členská schůze schválila naprostou většinou hlasů kandidáty do 
výboru Společnosti. Nový výbor bude mít 12 členů a dva revizory účtů. 
Ze zdravotních důvodů se další kandidatury vzdal doc. RNDr. Jan Hus 
Bernard, CSc, a na členské schůzi byla jeho dosavadní významná práce 
pro Společnost po zásluze oceněna. Nově zvolenými členy se stali: Mgr. 
Jana Stránská a Mgr. Lukáš Lajbl. 

Na svém prvním zářijovém zasedání si nový výbor opět zvolil do 
čela předsedkyni Petru Burdovou, prom. geol., místopředsedkyni PhDr. 
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Magdalenu Pokornou, CSc, hospodáře Mgr. Jaromíra Koubu a novou 
jednatelku Mgr. Janu Stránskou. 

S končícím rokem by vám výbor Společnosti chtěl popřát klidné 
adventní rozjímání, radostné a příjemné prožití svátků vánočních a do 
nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a elánu.

 Za výbor Společnosti
 Petra Burdová, předsedkyně 

USNESENÍ 
z členské schůze Společnosti Národního muzea, z. s.

konané dne 4. 6. 2015 ve sněmovně lidu Nové budovy Národního muzea
Vinohradská 1, Praha 1

1. Členské schůze se zúčastnilo 75 členů Společnosti Národního muzea, 
z.s. (Společnosti) a shromáždění bylo dle stanov usnášeníschopné.

2. Členská schůze schválila navržené členy návrhové (Doc.Dr. M. 
Pokorná, CSc. a Dr.J.Čížek) a volební komise - skrutátory (Dr.M.Vošta 
a Ing. Dr. V. Němec, CSc.).

3. Členská schůze přijala zprávu o činnosti Společnosti v uplynulých 
čtyřech letech, přednesenou Dr. Petrou Burdovou.

4. Členská schůze schválila zprávu o hospodaření za uplynulé období, 
přednesenou Mgr. Jaromírem Koubou.

5. Členská schůze schválila revizní zprávu, přednesenou PhDr. Helenou 
Svobodovou.

6. Členská schůze schválila navržené kandidáty do nového výboru 
Společnosti.

7. Členská schůze schválila změny ve stanovách Společnosti tak, aby byly 
v souladu s nově platným Občanským zákoníkem. V této souvislosti 
také zmocňuje výbor k tomu, aby provedl registraci spolku a pokud 
budou nutné podružné opravy dle požadavků Městského soudu, aby 
je výbor Společnosti neprodleně provedl.

8. Členská schůze souhlasila s udělením čestného členství Společnosti 
Mgr. Taťjáně Spunarové a prof. PhDr. Pavlovi Spunarovi, CSc.

9. Usnesení bylo přijato naprostou většinou přítomných hlasů.

Zapsal: RNDr. Jiří Čížek
Zápis ověřila: PhDr. Helena Svobodová
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Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2014
Rozpočet Společnosti Národního muzea na rok 2014 předpokládal, 

že na členských příspěvcích by mohla být vybrána částka cca 110.000 Kč. 
Výbor Společnosti NM proto vyhověl požadavkům jednotlivých sekcí a 
výdajovou částku rozpočtu oproti předchozímu roku zvýšil o 6.000Kč, tj. 
na 110.000 Kč. Jednalo se tedy o vyrovnaný rozpočet. 

V průběhu roku 2014 se však ukázalo, že vybraná částka bude 
nepatrně nižší a rovněž výdaje nebudou čerpány v předpokládané výši. 
Nevyčerpání plánovaných výdajů rovněž způsobilo i pozdní fakturová-
ní finančního příspěvku na Sborník Národního muzea ve výši 7.000 Kč, 
který byl proplacen až v lednu 2015. Tak v plánovaných výdajích došlo k 
úspoře ve výši 21.207 Kč. 
Příjmy a výdaje SNM v roce 2014 tedy vypadají takto :
Příjmy celkem              108.740,08 Kč
Výdaje celkem               87.533,13 Kč
Finanční prostředky SNM k 31.12.2014 na účtu a v hotovosti celkem 
442.138,33 Kč.

V průběhu roku se rovněž ukázalo, že stále klesá bezhotovostní 
platba členských příspěvků do banky a roste počet příspěvků vybraných v 
jednotlivých sekcích. Příjmovou položku tvoří výhradně výběr členských 
příspěvků a zanedbatelný úrok ve výši 40,08 Kč. Z provozních nákladů 
největšími položkami jsou náklady na přednáškovou činnost v celkové 
výši 36.164 Kč a částka za informační panely věnované českým literá-
tům, které jsou umísťovány v místech jejich působení, celkem 25.000 Kč.
Výhled na rok 2015

Podle rozhodnutí výboru SNM výdaje na rok 2015 by měly být 
ve výši 106.000 Kč, příjmy by měly být přibližně na stejné úrovni jako v 
minulém roce. Podle stavu k 31.10.2015 je zatím výběr členských pří-
spěvků o něco nižší, ale bude patrně dorovnán příspěvky, které dojdou 
do banky v prosinci, rovněž ve výdajové položce je dosavadní čerpání 
o něco nižší. Na to má vliv zřejmě i menší počet uzavřených dohod o 
provedení práce, kterých bylo v letošním roce uzavřeno zatím 33, což 
je cca o 12 méně než ve stejném období roku 2014. Podle dosavadních 
výsledků se zdá, že i letošní rok by měl skončit menším přebytkem. 

Mgr. Jaromír Kouba, hospodář SNM
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Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2015
V roce 2015 pokračovala mineralogické sekce v pořádání pravi-

delných nedělních mineralogických besed, při kterých jsou prezentace a 
přednášky doplněny promítáním fotografií nebo videí a většinou i ukáz-
kami nerostů, převážně z vlastních sběrů našich členů. Při těchto be-
sedách jsou aktivními přednášejícími zejména kolegové Zdeněk Běhal, 
Ivan Běťák, Marie Čcheidzeová, Michal Glykner, Petr Havránek, Radoslav 
Kolář, František Slabý, Jan Strnad a mnozí další, kteří tak přispívají k vý-
raznému oživení nedělních besed. Celkem bylo v roce 2015 uspořádáno 
10 mineralogických besed, při kterých byly aktuálně předávány infor-
mace o přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích, pořádaných 
na našem území i v zahraničí. Často probíhaly diskuse o nově vydaných 
publikacích a zkušenostech sběratelů se současným stavem našich loka-
lit a možnostech nových nálezů nerostů. V rámci besed většinou probíhá 
také určování přinesených ukázek minerálů.

Mineralogická sekce se dále podílela na pořádání jarního a pod-
zimního cyklu odborných přednášek, jejichž obsahem byly zejména nové 
poznatky z výzkumu našich předních badatelů v oborech mineralogie a 
geologie. Významnou akcí našeho člena pana Michala Glyknera byla již 
tradiční 11. pražská Amatérská burza nerostů, kterou pořádá na začátku 
roku ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10 - Strašnicích. 
Tyto akce pomáhají propagaci sběratelství minerálů v řadách mládeže. 

Velice zajímavá a úspěšná byla exkurze na konci května vedená 
Mgr. Lubošem Vrtiškou do lomů v jižních Čechách – kamenolomu Černá 
v Pošumaví, lomu Plešovice a na lokalitu granátů Malenice u Volyně - viz 
foto.

Proběhla také dvě kola soutěže o nový významný mineralogický 
nález členů sekce na našich i zahraničních lokalitách. Vzhledem k uzavře-
ní historické budovy Národního muzea ale nemohly být vítězné ukázky 
vystaveny, a proto se stále hledá náhradní způsob jejich prezentace. Čin-
nost mineralogické sekce se tak daří i přes komplikace s přesunováním 
přednášek a besed do různých sálů Nové budovy Národního muzea na-
dále rozvíjet.

Naše sekce věnovala významnou pozornost i publikační činnosti 
svých členů v našich i zahraničních periodikách a publikacích s cílem pro-
pagovat nové poznatky z oboru mineralogie a geologie. Většina článků 
byla uveřejněna zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko
-petrologického oddělení NM.
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V roce 2016 jsou v plánu mineralogické sekce pravidelné nedělní 
určovací besedy v Nové budově Národního muzea a odborné přednáš-
ky na mineralogická, petrologická a paleontologická témata, zajišťova-
ná především pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení NM. 
V plánu je i uspořádání 12. ročníku Amatérské burzy nerostů v lednu 
2016, exkurze na mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěž o nej-
hodnotnější mineralogický nález a další aktivity směřující k šíření osvěty 
v oboru geologických věd a zejména mineralogie.

RNDr. Jiří Čížek, předseda mineralogické sekce

Lokalita Černá v Pošumaví

Sběr minerálů v lomu Plešovice
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Paleontologická sekce
V roce 2015 paleontologická sekce Společnosti Národního mu-

zea ve spolupráci s Palaiou – společností pro paleontologii pokračo-
vala v organizaci populárně naučných paleontologických přednášek, 
které probíhaly s několika výjimkami každé první úterý v měsíci v Nové 
budově Národního muzea. Celkem proběhlo sedm přednášek: „Kar-
bonské kapradiny“, „Cranie - ramenonožci s umrlčí tváří“, „Ordovické 
zkameněliny z Estonska“, „Paleontologická exkurze do argentinských 
And“, „Křídová flóra jihočeských pánví pod mikroskopem“, „Zkame-
nělé stromy z Podkrkonoší“ a „Korýši křídového moře“. Přednášky 
budou pod společnou záštitou obou společností pokračovat i v roce 
následujícím. Sekce počítá i s organizací přednášek mimo Prahu.

Během roku 2015 byla rovněž zorganizována podzimní paleon-
tologická exkurze pro širokou veřejnost, která účastníkům přiblížila 
několik lokalit s prvohorními zkamenělinami v okolí Hlubočep, Malé 
a Velké Chuchle. Pro příští rok jsou plánovány dvě exkurze – jarní a 
podzimní. Stejně jako v předchozím roce probíhaly záchranné pa-
leontologické sběry v okolí Koněprus, Tušimic a v Úpohlavech. Vý-
hledově se v příštím roce počítá s modernizací stávajících webových 
stránek paleontologické sekce. V případě jakýchkoli otázek ohledně 
detailního programu paleontologické sekce, popř. žádost o zasílání 
aktualit pište na e-mail lukas_laibl@nm.cz.

Mgr. Lukáš Laibl, jednatel paleontologické sekce

Zpráva o činnosti Matice české v roce 2015
Matice česká se i v roce 2015 zaměřovala na svoji prezentaci a 

aktivity v regionech České republiky, a to ve formě putovní výstavy o 
minulosti a současnosti Matice české a realizace několika informač-
ních panelů, připomínající významné osobnosti české literární histo-
rie. Putovní matiční výstava byla nejdříve slavnostně otevřena dne 
7. března v Maštálkově síni ve Vlastivědném muzeu a galerii v Čes-
ké Lípě jako součást městských masarykovských oslav. Instalována 
zde byla až do 19. dubna. Od 1. dubna do 12. května byla zároveň 
přístupná v Knihovně města Plzně. A nakonec se v roce 2015 ještě 
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představila pod názvem Matice česká v průběhu dějin v prostorách 
Krkonošského muzea v Jilemnici (11. září – 15. listopadu) na zámku 
Jana hraběte Harracha, který téměř třicet let vedl Matici českou.

Z vyrobených informačních panelů je třeba na prvním místě 
jmenovat panel pro Jilemnici, který připomíná život a dílo zdejšího 
rodáka, spisovatele Jaroslava Havlíčka. Je umístěn před jeho rodným 
domem. Autorkou textu na panelu je Hana Taudyová z Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví, jež pro něj dodala barev-
né reprodukce z osobního fondu spisovatele. Slavnostního odhalení 
panelu dne 11. září se vedle vedení města Jilemnice účastnila i dcera 
Jaroslava Havlíčka, Eva Havlíčková. Dne 24. října byl na budově obec-
ního úřadu v Ořechu u Prahy umístěn panel, věnovaný Jindřichu Ši-
monu Baarovi, který zde po léta působil jako farář. Autorem textu na 
panelu je Martin C. Putna, ten měl při odhalení panelu hlavní projev. 
Na staroslavné Budči u Zákolan je od 1. listopadu přístupný informač-
ní panel o životě a díle Karla Slavoje Amerlinga, jenž zde našel místo 
posledního odpočinku. Autorka textu na panelu, literární historička 
Lucie Kořínková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, zde připome-
nula především vztah Amerlinga k Budči. V této souvislosti obec Záko-
lany provedla generální opravu hrobu této významné postavy české 
pedagogiky. Do konce roku 2015 byly dále vyrobeny panely Františka 
Nepila a Julia Grégra, k jejichž osazení dojde ale až v roce 2016. Na 
přání obce Obříství u Mělníka byl vyroben ještě jeden panel Svatoplu-
ka Čecha, instalovaný zde již v roce 2008, a dva panely Bedřicha Sme-
tany, jehož zdejší pobyty byly pro něj v hudebním a osobním životě 
zvláště významné (text na panely připravila Olga Mojžíšová). 

Ve spolupráci se Společností Aloise Jiráska a Správou pražských 
hřbitovů proběhla generální oprava hrobu spisovatele, překladatele 
a zetě Aloise Jiráska, Hanuše Jelínka na Vyšehradském hřbitově. Kva-
litní opravu hrobu, kterou finančně významně podpořili i příbuzní H. 
Jelínka, provedl Pavel Malý z Lovosic. Malá slavnost k poctě H. Jelínka 
se u hrobu uskutečnila dne 26. června. 

Pro své členy připravila Matice česká v roce 2015 řadu kultur-
ních a literárních akcí. Jarní přednáškový cyklus připomenul význam-
né výročí Jana Husa – Mistr Jan Hus – 2015 (Pavel Soukup: Jan Hus 
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– jeho život a veřejná činnost; Blanka Zilynská: Tradice M. Jana Husa 
v Kostnici; Eva Doležalová: Vichr, zemětřesení a hlas tichý. Jak slyšeli 
Husův odkaz jeho následovníci a dědicové). I podzimní přednáškový 
cyklus byl věnován českému středověku – České (středověké) krá-
lovny (Dana Dvořáčková: Jaké byly předchůdkyně slavné Elišky Pře-
myslovny?; Kateřina Charvátová: Anna, Eliška Přemyslovna a Eliška 
Rejčka – konkurentky na českém trůnu; Božena Kopičková – Česká 
královna Žofie Bavorská. Životní úděl druhé manželky českého krá-
le Václava IV.). Uskutečnily se i literární vycházky Prahou, v březnu 
Literární Žižkov s Evou Havlovcovou a v listopadu Bratři Čapkové a 
přátelé v zátiší s Hasanem Zahirovićem. Literární náplň měl také kom-
ponovaný pořad Dismanova rozhlasového dětského souboru v břez-
nu. Ten představil knihy Květovaný kůň Norberta Frýda a My a Baryk 
Františka Nepila. 

Matice česká rovněž pokračovala v propagaci aktivit a výstav 
Národního muzea. Významné bylo zapojení členů do dobrovolnické 
činnosti v Knihovně Národního muzea. V lednu se uskutečnila po-
drobná komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Be-
nediktini v srdci Evropy 800 –1300, na které se podílela odborná pra-
covnice Národního muzea, Dana Stehlíková. Členové měli možnost se 
také detailněji seznámit s výstavou Smrt kmotřička v Českém muzeu 
hudby, realizovanou v rámci výstavního cyklu Národního muzea pod 
názvem Smrt. Komentované prohlídky výstav Národního muzea pro 
členy MČ proběhly rovněž v Národním památníku na Vítkově (Hudba 
a politika) a v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických 
kultur (Rituály smrti). Pozornost připoutala v únoru přednáška Mar-
tina Krummholze s názvem Suchardův pomník Františka Palackého 
v Praze. Pro členy byl v květnu zajištěn autobusový zájezd, který se 
zaměřil na hradní objekty na území Ašska a Chebska. Po čtyřech le-
tech dne 12. listopadu proběhla výroční schůze Matice česká, na níž 
došlo k volbě nového vedení tohoto nejstaršího národního spolku na 
další období. Uvedena byla přednáškou Pavla Muchky o sbírkách a 
aktuálních projektech oddělení knižní kultury Knihovny NM. Bohatý 
matiční program byl v roce 2015 ukončen předvánočním setkáním, 
na kterém vystoupila Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. 
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V roce 2016 bude činnost Matice české i nadále směřovat do 
regionů ČR. Bude osazeno několik informačních panelů, především 
ve východních Čechách. Počítá se rovněž s hlubší spoluprací s vede-
ním Středočeského kraje. Odložená realizace nové expozice Josefa 
Jungmanna v jeho rodném domku by měla v příštím roce dojít k na-
plnění. Přednáškové a kulturní akce MČ zohlední výročí Karla Havlíč-
ka. Ve spolupráci s Archivem Národního muzea by měla proběhnout 
první etapa digitalizace nejstarších záznamů vedení Matice české, tzv. 
matičních knih, a následně by mělo dojít k jejich online zpřístupnění 
pro širokou veřejnost.

Pavel Muchka, jednatel

Zpráva o činnosti Společnosti Bedřicha Smetany v roce 2015
Činnost SBS navazovala na předchozí rok se 190. výročím naro-

zení skladatele a zahájením příprav na důstojné oslavy velikého jubi-
lea v r. 2024. - V úterý 17. února v pořadu „Posloupnost pěveckých 
generací“ vystoupila přední členka opery Národního divadla v Praze 
Dana Burešová se svými žákyněmi i se žákyněmi své učitelky prof. 
Brigity Šulcové. 

Pravý „smetanovský maraton“ zahájil v pátek 27. února pod pa-
tronátem Společnosti Národního muzea pořad „Klavírní dílo Bedřicha 
Smetany v nové kompletní nahrávce Jitky Čechové“. Dr. Olga Mojží-
šová pohovořila o dramaturgii nahrávky, Dr. Václav Němec o genea-
logii smetanovských klavíristů a nahrávek, Jitka Čechová o průběhu 
i problémech nahrávání. Smetanovo trio (Jitka Čechová – klavír, Jiří 
Vodička – housle a Jan Páleníček – violoncello) zahrálo jednu větu 
ze Smetanova tria g-moll (napsaného před 160 lety). Hosty pořadu z 
Lucemburska byli vedle zástupce velvyslanectví mecenáška paní Eli-
sabeth Geiger, která se významně zasloužila o dokončení nahraného 
souboru 8 CD, a dlouholetý člen SNM a SBS pan Geoffrey Piper, který 
promluvil o své dlouhodobé stále pokračující podpoře českých hu-
debníků. - V sobotu 28. února se SBS opět podílela na organizaci ma-
tiné v Národním divadle s úvodním projevem místopředsedy a jedna-
tele SBS Dr. Václava Němce a s uměleckým programem, v němž vedle 
Jitky Čechové vystoupili čtyři přední sólisté opery ND za klavírního 
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doprovodu D. Švece. Národní divadlo pořídilo filmový záznam celého 
pořadu. - V pondělí 2. března na Vyšehradském hřbitově na tradič-
ním pietním shromáždění u hrobu skladatele pronesla projev členka 
výboru SBS Jitka Čechová; promluvil též česky pan G. Piper; vedle 
lucemburské delegace poctil shromáždění účastí velvyslanec Lotyš-
ské republiky (předsednického státu EU) J. E. pan Alberts Sarkanis. 
Účastníci navštívili také hrobku Slavína.- Večer téhož dne vystoupilo 
Smetanovo trio na slavnostním koncertě v Litomyšli za účasti hostí z 
Lucemburska; účastníky jménem SBS pozdravil Dr. Němec. - Epilogem 
„maratonu“ byl v úterý 4. března v Muzeu B. Smetany pěvecký kon-
cert nositelek zvláštních cen Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořá-
ka v Karlových Varech 2014 Doubravky Součkové, Markéty Böhmové 
a Ester Pavlů za klavírního doprovodu Jany Nácovské a Ladislavy Von-
dráčkové. Pořadu se kromě ředitele soutěže Aloise Ježka zúčastnili 
také sponzoři zvláštních cen (zakladatel společnosti MusicEnterprise 
Geoffrey Piper a ředitelka soutěže Nei Stëmmen Luisa Patridge-Mau-
ro z Lucemburska a další osobností z ČR). 

V neděli 12. dubna odpoledne se konal ve spolupráci se Spo-
lečností Bedřicha Smetany v Památníku Antonína Dvořáka na Vyso-
ké u Příbrami za účasti skladatelova vnuka pěvecký koncert estonské 
pěvkyně Katrin Targo, laureátky Mezinárodní pěvecké soutěže Anto-
nína Dvořáka 2014; klavírní doprovod Jana Nácovská. Tento koncert 
otevřel nové možnosti pro úspěšné účastníky karlovarských soutěží 
vystupovat také na této významné dvořákovské lokalitě; mohou být 
v budoucnu rozšířeny i o vystoupení s využitím varhan v blízkém pa-
mátném kostele v Třebsku. - Následoval ještě v úterý 14. dubna v 
Muzeu B. Smetany pěvecký koncert Katrin Targo, opět za klavírního 
doprovodu Jany Nácovské, jehož se zúčastnil velvyslanec Estonské re-
publiky J. E. pan Sten Schwede. 

V úterý 28. dubna se konal v Muzeu B. Smetany tradiční pě-
vecký koncert posluchačů pražské konzervatoře, který uváděla prof. 
Jitka Soběhartová. - V úterý 12. května (v den 131. výročí úmrtí skla-
datele) se v Muzeu B. Smetany uskutečnilo „grafologické setkání s 
Bedřichem Smetanou“, na němž se Ing. Helena Baková (autorka dvou 
nových knih „Portréty historických osobností“ a „Psychologie písma“) 
zaměřila na způsob grafologické práce s rukopisy Bedřicha Smetany a 
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přiblížila tak jeho vnitřní svět (ve spolupráci s PhDr. Olgou Mojžíšovou 
a skladatelovým pravnukem Ing. Petrem Heyduškem). - Letošní zá-
jezd SBS v sobotu 23. května sledoval trasu Praha - Zelená hora - Ždár 
nad Sázavou - Polná – Praha.

 Podzimní sezónu zahájil v úterý 6. října pořad „Z pamětí Sme-
tanovy rodiny“. Ku 160. výročí úmrtí Smetanovy prvorozené dcery 
Bedřišky promluvil zástupce Smetanovy rodiny Ing. Petr Heydušek. 
- V úterý 20. října se SBS připojila k pořadu Severské společnosti ve 
spolupráci s Muzeem BS „Brněnský klavírista a hudební pedagog prof. 
Milan Bialas“. Při setkání s výraznou osobností moravského hudební-
ho života, propagátorem Smetanovy hudby v zahraničí a interpretem 
skladeb s islandskými motivy moravského skladatele Richarda Maye-
ra u příležitosti jeho blížících se osmdesátin spoluúčinkovala umělco-
va dcera Renata Bialasová, moderovala doc. Lidmila Němcová. 

V neděli 4. října odpoledne v Divadle ABC proběhlo poslední 
představení “sokolské” Prodané nevěsty (v režii Bohumila Gondí-
ka). Spolukmotrem zvláštní publikace k této události byl místopřed-
seda SBS Dr. Václav Němec, který do knihy napsal studii „Představení 
„sokolské“ Prodané nevěsty v rámci jubilejního 190. roku Bedřicha 
Smetany“ s informacemi o některých méně známých událostech z 
historie této opery i z pohnutého osudu jejího libretisty Karla Sabiny. 

Závěr sezóny 15. prosince patřil oslavě 80. narozenin dlouho-
letého předsedy SBS profesora Jana Novotného, autora historicky 
2. nahrávky Smetanova klavírního díla, které dodnes propaguje jak 
vlastními recitály na domácích i zahraničních pódiích, tak i činností 
pedagogickou. 

Zpracoval Dr. Václav Němec

Sekce prehistorie a protohistorie SNM v roce 2015
Činnost sekce se soustředila na dvoudenní informační kolokvi-

um „Archeologické výzkumy v Čechách 2014“, jehož byla spolupořa-
datelkou ve spolupráci s Českou archeologickou společností. Akce se 
tentokrát konala ve dnech 31. března – 1. dubna 2014 v přednáško-
vém sále nové budovy Národního muzea v Praze a jako každoročně 
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byla věnována výsledkům terénních archeologických výzkumů pro-
váděných v uplynulém roce, o nichž referovali archeologové z aka-
demických, muzejních i památkových institucí v Čechách. Akce byla 
tentokrát mimořádně úspěšná: 52 přednášejících během dvou dnů 
předneslo 63 stručné referáty o práci jednotlivců i kolektivů, týkající 
se Prahy i všech českých regionů, v auditoriu se během obou uvede-
ných dnů objevilo minimálně 165 účastníků, mezi nimiž byli profesi-
onální archeologové i neprofesionální zájemci, studenti archeologie 
z pražské i jiných českých univerzit a také studenti příbuzných oborů. 
Jak je při této akci zvykem, byly přednášky rozděleny do čtyř půlden-
ních tématických bloků, z nichž první nesl název Polykulturní lokality, 
druhý Pravěk, třetí a čtvrtý Středověk a novověk. Dva bloky kolokvia 
řídil PhDr. Karel Sklenář, DrSc., druhé dva PhDr. Ondřej Chvojka z Jiho-
českého muzea v Českých Budějovicích.

V listopadu 2015 byl (opět jako každoročně) v řadě Supplement 
při Zprávách České archeologické společnosti vydán samostatný 
sborník „Archeologické výzkumy v Čechách 2014“, obsahující výtahy 
ze všech přednesených referátů. 

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

Společnost Ignáce Borna, sekce Společnosti Národního muzea
Společnost Ignáce Borna se hlásí k odkazu Ignáce Antonína 

Borna (1742 - 1791), osvícenského přírodovědce a zakladatele Krá-
lovské české společnosti nauk. 

Společnost koná přednášky zaměřené především na osvícen-
skou vzdělanost a dějiny zednářství v našich zemích, z dějin vědy a 
vědeckých společností, přednášky z historie esoterických učení, ale 
třeba také přednášky o zkušenostech se stále živými rituály kultur, 
které je možno poznávat osobně, nejenom z literatury.

Během stěhování Knihovny NM z historické budovy NM přeru-
šila Společnost Ignáce Borna svou přednáškovou činnost. 

Zájemci o pokračování činnosti SIB mohou přicházet s vlastními 
náměty.

Bc. Jan H. Prošek
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Kontakty
PhDr. Luboš Antonín, předseda 
Knihovna Národního muzea 
e-mail: lubos_antonin@nm.cz

Sekce přátel starověkých civilizací 
Společnost přátel starověkých civilizací připravila přednáškový 

cyklus nazvaný Cesta do věčné blaženosti či zatracení u starověkých 
národů. Cyklus probíhal každé úterý v 17 hodin od 10. března do 14. 
dubna.

Celkem bylo předneseno pět přednášek věnovaných předsta-
vám o posmrtném životě v Mezopotámii, Egyptě a ve starověkém 
Řecku a Římě. 

PhDr. Helena Svobodová

Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2016?
Členské příspěvky ve výši 250,- Kč, pro studenty a seniory ve 

výši 150,- Kč můžete platit následovně:
1. Nejjednodušší způsob je platba přímo u zástupců sekce, kteří 

jsou tím pověřeni během akcí, přednášek apod., člen obdrží originál 
příjmového dokladu.

2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u 
České spořitelny. Číslo účtu je 1923046319/0800 a konstantní sym-
bol 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 A na číslo účtu 1923046319/0800  
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 zástup-
cům sekce.

Úřední hodiny pro členy SNM jsou každou první středu v mě-
síci od 14 do 16.30 hod. v 1. patře nové budovy NM, v bývalé budo-
vě Federálního shromáždění. 

Jan H. Prošek, jednatel  
e-mail: prosekj@gmail.com  
tel.: 728 378 728
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Připomínáme, že bezplatný vstup do expozic Národního muzea 
je možný jen po předložení legitimace člena SNM a dokladu o zapla-
cení členského příspěvku na příslušný rok!

Prosíme členy o zaslání emailových adres, abychom mohli 
rychleji informovat o aktualitách a nabídce akcí SNM.

Upozorňujeme na možnost současného členství ve více sekcích 
SNM při platbě jednoho poplatku.

Mgr. Jana Stránská, jednatelka SNM 
http://www.nm.cz/snm 

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 pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy po 
předložení legitimace Společnosti Národního muzea a dokladu o zapla-
cení členského příspěvku za příslušný rok. Aktuální seznam nakladatel-
ství a knihkupectví naleznete vždy na webových stránkách Společnosti 
NM.

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. 222 781 512, e-mail: argo@argo.cz, www.argo.cz
Prodejní doba: 9 - 16 hod. 
Požadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé 
skladové kapacity v sídle nakladatelství.
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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
Požadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé 
skladové kapacity v sídle nakladatelství.

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
Neklanova 109/27, Praha 2
Tel., 252 541 632, 776 608 919, e-mail: libri@libri.cz, www.libri.cz
Prodejní doba: po, út, čt, pá 9 - 15 hod., st 9 - 17 hod.

Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na veškerou produkci
Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město
tel. 224 947 505, e-mail: kalich@ekalich.cz, www.ekalich.cz
Prodejní doba: po - pá 9 - 18 hod.

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %
V Háji 32, Praha 7 - Holešovice
tel. 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
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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, www.knihkupectvikarolinum.cz Prodejní doba: po-pá 
9 - 19 hod., so - ne 11 - 17 hod.
Na e-shopu knihkupectví je možné získat 15% slevu na produkci nakla-
datelství Karolinum a 10 % slevu na produkci ostatních nakladatelství.

Nakladatelství Olympia 
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3, 130 00
Otevírací doba: 8 - 16 hod. Po telefonické domluvě i o víkendech. 
Tel: 721 014 343, 233 089 998.
e-mail: sklad@iolympia.cz,olysklad@volny.cz
Slevový kód pro členy: MC2015 (platí pro emailové objednávky a inter-
netový obchod)
Poskytuje slevu 20 % na veškerou produkci nakladatelství kromě titu-
lů, které jsou ve výprodeji nebo titulů, které pouze distribuuje. Pokud 
budete osobně nakupovat v sídle nakladatelství, je třeba předložit člen-
skou legitimaci, následně Vám bude poskytnuta 20 % sleva. 

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA - ročník 2015. Pro své 
členy a příznivce vydala v prosinci 2015 Společnost Národního muzea. 
K vydání připravily Petra Burdová a Blanka Šreinová


