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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 2017

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

nosti a hospodaření v roce 2017 a předsedové jednotlivých sekcí zpraco-
vali přehledy akcí, které úspěšně proběhly nebo které plánují na rok příští.

V uplynulém roce se výbor sešel celkem pětkrát. Nově kooptovaní 
členové výboru (jednatelka a předseda sekce SIB) se zapracovali ve svých 
funkcích a můžeme konstatovat, že situace uvnitř výboru byla stabilizová-
na. Před koncem roku byl do výboru přijat, rovněž kooptací, Ing. Přikryl, 
který se postupně seznámí s prací a povinnostmi hospodáře SNM, aby 
budoucí předání této důležité a odpovědné funkce proběhlo plynule a 
hladce.

Jako předsedkyně Společnosti bych ráda vyjádřila poděkování všem 
členům výboru, kteří svou prací dobrovolně a bezplatně přispívají k orga-
nizování mnohdy náročného programu sekcí a ve svém volném čase také 
k jeho bezproblémové realizaci. Tím významnou měrou naplňují spoluprá-
ci Společnosti NM a Národního muzea především na poli osvětové činnos-
ti a šíří tak jejich věhlas ve veřejnosti.

V příštím roce se dočkáme otevření hlavní budovy NM po celkové 
rekonstrukci, a jak doufáme, také návratu do příhodnějších podmínek pro 
pořádání přednášek a naplňování spolkové činnosti. V dubnu k výročí 200 
let od ustavení Společnosti máme přislíbené vydání příležitostného razít-
ka. 

 S končícím rokem by vám výbor Společnosti chtěl popřát klidné 
adventní rozjímání, radostné a příjemné prožití svátků vánočních a do no-
vého roku 2018 hodně zdraví, štěstí a elánu.

Za výbor Společnosti
Petra Burdová, předsedkyně
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Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2016

Pokladna
Příjmy Kč

počátečný  zůstatek pokladny (převod z r. 2015) 68.565,00
příjem do pokladny za rok 2016 75.261,00

Výdaje
za rok 2016 47.785,00

Konečný zůstatek pokladny za rok 2016 96.041,00
Běžný účet
Příjmy

počáteční zůstatek na účtu (převod z r. 2015) 374.560,83
příjmy za rok 2016 17.338,65

Výdaje 
za rok 2016 14.242,36

Konečný zůstatek na běžném účtu za rok 2016 377.657,12
Příjmy celkem - rozpis

členské příspěvky za rok 2016 92.550,00
úrok za rok 2016 49,65
příjmy celkem 92.599,65

Výdaje celkem - rozpis
dohody 36.325,00
režie 19.704,36
odvod daně 5.998,00
výdaje celkem 62.027,36

Sestavili Eva Liberská a Jaromír Kouba

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2017
Mineralogická sekce v roce 2017 uspořádala deset pravidelných ne-

dělních mineralogických besed spojených většinou s promítáním prezentací 
o sběru minerálů, případně fotografií z různých akcí na našem území i v za-
hraničí. Všem aktivním přednášejícím proto náleží velké poděkování. V rám-
ci mineralogických besed jsou členové a příznivci aktuálně informováni o 
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přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích pořádaných v následují-
cím období. Zároveň se neformálně diskutuje o nově vydaných publikacích 
a zkušenostech sběratelů se současným stavem našich lokalit a možnostech 
nových nálezů nerostů. V rámci besed zástupci mineralogicko-petrologické-
ho oddělení Národního muzea určují přinesené ukázky minerálů.

Členové mineralogická sekce se také podíleli na uspořádání jarního 
a podzimního cyklu odborných přednášek, které byly zaměřeny na minera-
logické zajímavosti z oborů mineralogie a geologie a výsledky zahraničních 
cest. Další významnou akcí byla již tradiční 13. pražská Amatérská burza 
nerostů, kterou pořádají členové naší sekce pod vedením Michala Glykne-
ra na začátku roku ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10 
- Strašnicích. Tyto akce pomáhají propagaci sběratelství minerálů v laické 
veřejnosti a zejména mezi mládeží. 

Mineralogická exkurze, která se uskutečnila koncem května do ob-
lasti Čáslavska, zavedla účastníky na lokality Prachovice, Markovice, Starkoč
-Zbyslav a Pamětník. Opět se některým sběratelům podařilo najít krásné 
ukázky místních nerostů - viz následující fotografie:

Sběr minerálů v lomu Prachovice
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V červnu a prosinci se uskutečnila dvě kola soutěže o nový význam-
ný mineralogický nález členů sekce na našich nebo zahraničních lokalitách. 
Činnost mineralogické sekce se tak daří i přes ztížené podmínky v nové bu-
dově Národního muzea nadále rozvíjet.

Členové mineralogické sekce se také podílejí na publikační činnosti 
v našich i zahraničních časopisech a publikacích, kde propagují nové po-
znatky z oboru mineralogie a geologie. Většina článků byla uveřejněna ze-
jména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddě-
lení NM.

 V jubilejním roce 2018 je v plánu mineralogické sekce upořádat 
deset nedělních určovacích besed v budově Národního muzea a odborné 
přednášky na mineralogická, petrologická, paleontologická a geologická té-
mata. Zároveň se připravuje 14. ročník Amatérské burzy nerostů v lednu 
2018, exkurze na mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěž o nejhod-
notnější vlastní mineralogický nález a další aktivity směřující k šíření osvěty 
v oboru geologických věd a zejména mineralogie.

RNDr. Jiří Čížek, předseda mineralogické sekce

Špičkové vzorky prehnitu z lokality Markovice
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Zpráva o činnosti Matice české v roce 2017
Jarní a podzimní přednáškové cykly reflektovaly dvousté výročí ná-

lezu Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Dubnový přednáškový 
cyklus pod eponymním názvem přinesl přednášky Milana Ducháčka: Strach 
z pravdy. Čeští národovci a boj o „nepadělané Rukopisy“ (1901–1941), Vác-
lava Petrboka: RKZ a čítanky středních škol v Čechách v letech 1820 až 1918 
a Václavy Kofránkové: Psal Záviš z Falkenštejna písně milostné? Podzimní 
přednáškový cyklus se tematicky věnoval kněžně Libuši v českém umění. 
Jako první zde vystoupil Ladislav Futtera s přednáškou pod názvem Kněžna 
Libuše v literatuře, následně pak Vít Vlnas hovořil o zpodobnění kněžny Li-
buše ve výtvarném umění, poslední přednášku cyklu pod názvem Kněžna 
Libuše v hudbě měla Vlasta Reittererová.

Pokračovalo se i v kmenovém projektu Matice české (MČ), jehož 
výstupem jsou informační panely v regionech České republiky, přibližující 
život a dílo spisovatelů. V první řadě to bylo odhalení dvou informačních 
panelů na Náchodsku dne 20. května 2017. Panely věnované spisovateli 
Jaromíru Johnovi a tiskaři a nakladateli Theodoru Böhmovi byly za účasti 
vedení města a jeho rodáků slavnostně představeny v Novém Městě nad 
Metují. Ve stejný den byl v Hronově před kostelem Všech svatých vedle po-
mníku odhalen také panel Josefu Regnerovi-Havlovickému, jehož životní 
příběh zpracoval Alois Jirásek ve své románové kronice U nás. Události se 
zúčastnil mj. i místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek. Velkému zájmu se 
těšilo i slavnostní odhalení informačního panelu Františka Nepila ve Stra-
donicích na Berounsku dne 27. května 2017, kterého se vedle rodinných 
příslušníků účastnila řada významných osobností českého veřejného života, 
akci navíc doprovázelo vystoupení členů Dismanova rozhlasového dětského 
souboru. Pro město Harrachov byl vyroben informační panel představující 
Jana Nepomuka Harracha, významného podporovatele českého kulturního 
života v 19. století, a to dokonce také v německé, anglické a polské muta-
ci. Na přání vedení obce Paseky nad Jizerou vznikl panel na paměť Věn-
ceslava Metelky, známého především z Raisova románu Zapadlí vlastenci, 
umístěný před starou paseckou školou. Poslední panel, který se v roce 2017 
dočkal slavnostního odhalení, je věnován Karlu Havlíčkovi Borovskému a 
je umístěn před bývalou lázeňskou budovou ve Šternberku, dnes součástí 
obce Ledce, ve které Karel Havlíček prožíval poslední týdny svého života po 
návratu z Brixenu.

Pro členy MČ byly zorganizovány kulturně-literární zájezdy. První 
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směřoval na Karlovarsko (Lázně Kyselka, Ostrov nad Ohří, Jáchymov). S mi-
mořádně velkým zájmem se setkal dubnový zájezd na Pacovsko po sto-
pách básníka Antonína Sovy a filozofa Bernarda Bolzana (Lukavec, Pacov, 
Těchobuz). V druhé polovině roku to pak bylo především putování Českým 
středohořím za českým granátem (Most, Třebívlice, Třebenice, Dlažkovice), 
dále za českými památkami na území bývalého Kladského hrabství (Kladsko, 
Kladská Bystřice) nebo kulturní a literární poznávání Slánska (Třebíz, Hoře-
šovice, Kvílice, Neprobylice, lázně Šternberk, Smečno), spojené se slavností 
k poctě Karla Havlíčka Borovského. Vánoční atmosféru již měl poslední ma-
tiční zájezd, který směřoval do saského Seiffenu.   

Uskutečnily se také prezentace nových knih v Nové budově Národ-
ního muzea. Dne 2. května byly představeny tři knihy o Karlu Havlíčkovi a 
jeho korespondenci (I. díl: dopisy z let 1831 až 1842), připravené ve spolu-
práci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s Nakladatelstvím Lidové noviny. 
Uvedení knih doplnilo atraktivní hudební vystoupení uměleckého souboru 
Ludus musicus. Další prezentace knihy se uskutečnila dne 21. září, a to pub-
likace Miroslava Sígla Co víme o smrti…?, vydané v nakladatelství Olympia. 

Na jaře 2017 byla připravena a v úhledné podobě vydána z literární-
ho kolokvia publikace pod názvem Literární paměť ve středních Čechách, 
které se konalo dne 11. listopadu 2017 v Nové budově Národního muzea. 
MČ se organizačně a finančně podílela na vzniku sborníku k poctě Evy Ryša-
vé, dlouholeté předsedkyně MČ, obsahující příspěvky se zaměřením na kul-
turní a literární historii. Matiční listy, které jsou trvalou součástí sborníku 
Acta Musei Nationalis Pragae – historia litterarum, se v roce 2017 zaměřily 
na RKZ zejména příspěvkem Dalibora Dobiáše Vzpomínání na Rukopisy.

Smutnou zprávou pro MČ bylo úmrtí jejích dlouholetých činovníků, 
dne 25. září PhDr. Evžena Lukeše, člena výboru MČ, který mj. stál za obno-
vou vydavatelské činnosti MČ, a 13. října Mgr. Taťjány Spunarové, obětavé 
jednatelky MČ. 

Na rok 2018 plánuje MČ tradiční jarní a podzimní přednáškové cykly. 
Další připravované akce budou souviset s oslavami dvoustého výročí zalo-
žení Národního muzea. Plánuje se instalace nových informačních panelů, 
které v Poděbradech představí spisovatele Stanislava Kostku Neumanna 
a Františka Turinského a v Malči u Chotěboře Františka Ladislava Riegra, 
politika, mj. aktivně zapojeného do činnosti MČ, jemuž budou věnovány i 
Matiční listy v roce 2018. 

Pavel Muchka, jednatel
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Zpráva o činnosti Společnosti Bedřicha Smetany 
V sobotu 25. února 2017 se konalo už po čtvrté matiné Národního di-

vadla, tentokrát ku 193. výročí narození Bedřicha Smetany ve spolupráci se 
SBS v dramaturgii Beno Blachuta ml. V úvodním projevu Dr. Václav Němec 
připomenul nejen důležitá výročí Smetanova života, ale také jubilea dvou 
osobností české literatury se vztahem k B. Smetanovi - jubilea libretistky 
Elišky Krásnohorské (1847-1926) a kritika F. X. Šaldy (1867-1937). V hu-
debním programu byl angažován orchestr Pražské konzervatoře pod takto-
vkou Miriam Němcové, který prokázal vysoké kvality zejména v provedení 
symfonické básně Hakon Jarl (ze „švédského” období) a navíc doprovodil v 
áriích tří oper na libreta E. Krásnohorské sólisty opery Národního divadla J. 
Brücklera, M. Kapustovou, J. Moravce, A. Poláčkovou a F. Zahradníčka. 

Ve čtvrtek 2. března 2017  se konala tradiční pietní vzpomínka u hro-
bu Bedřicha Smetany na Vyšehradském hřbitově. Hlavní proslov byl sym-
bolicky svěřen F. X. Šaldovi (v přednesu doc. L. Němcové). Jeho článek Po-
znávání Smetany, napsaný před téměř 100 lety, upoutává úžasnou aktuální 
platností (jak je zřejmé z malé ukázky): Veliký tvůrce jest velikým tvůrcem 
právě jen za té podmínky, že jest příliš bohatý, aby mohl být pochopen jed-
nou generací. Jest velikým tvůrcem za té podmínky, že dílo jeho má ne jed-
nu jedinou tvářnost, nýbrž tvářnost několikerou, mnohonásobnou a že tyto 
tvářnosti zjevují se jedna po druhé pokolením bližším i vzdálenějším.

Dne 7. března 2017  se v Muzeu B. Smetany konal tradiční pořad 
věnovaný laureátům Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových 
Varech v listopadu 2016: vystoupil nositel Ceny Viléma Zítka Jan Hnyk (v so-
utěži získal 1. cenu kategorie Junior) a také nositelé třetích cen z kategorie 
„Operní naděje“ Marie Novotná a Vladimír John (uvedené ceny sponzoro-
vali L. a V. Němcovi). V pořadu vystoupila také nositelka zvláštního uznání 
za přednes smetanovské árie ve finále kategorie Opera Tereza Maličkayová. 
Klavírní doprovod zajistil prof. Augustin Kužela. 

28. března 2017 v Muzeu B. Smetany pořad Zrod hvězdy (případ Lucie 
Kaňkové) připomenul mnoho členů muzikantských rodů Kaňků a Feldů. V 
pestrém vyprávění vystoupilo několik členů rodu, v hudebním pořadu Lucie 
Kaňková (nositelka 1. ceny kategorie Opera a řady dalších zvláštních cen z 
karlovarské soutěže 2016) uvedla mj. světovou premiéru cyklu písní svého 
dědečka a osobni premiéru árie Karoliny ze Dvou vdov. Její otec cellista se 
uvedl při této příležitosti jako pedagog svého nadějného žáka. 

25. dubna 2017 v Muzeu BS tradiční pěvecký koncert posluchačů 
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pražské konzervatoře uvedl prof. Zbyněk Brabec, vedoucí oddělení klasic-
kého zpěvu na Pražské konzervatoři a dramaturg opery Divadla J. K. Tyla v 
Plzni, který pak 9. května v zajímavém pořadu pohovořil o inscenování oper 
B. Smetany po roce 1990. 

V sobotu 13. května 2017 výborně navštívený a úspěšný zájezd do 
Jindřichova Hradce připravila PhDr. Drahomíra Čáslavská. V tomto městě se 
začaly prolínat osudy rodin B. Smetany a Kateřiny Kolářové. Zpáteční cestou 
se účastníci zastavili ve Stráži nad Nežárkou u zámku – někdejšího sídla Emy 
Destinnové.

Podzimní pořady v Muzeu B. Smetany zahájil klavírní koncert 26. 
září 2017. Vystoupil na něm mladičký klavírista Pavol Praženica, který ve-
dle studia klavírní hry na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy zároveň 
navštěvuje třídu talentovaných studentů na HAMU. Dosáhl už významných 
úspěchů na domácích i mezinárodních klavírních soutěžích i na zajímavých 
a prestižních koncertních vystoupeních. 

24. října 2017 se konal pěvecký koncert účastníků letošní karlovarské 
Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v rámci přípravy na soutěž. Pro-
gram uvedl prof. Z. Brabec. Klavírní doprovod zajistili prof. Lenka Navrátilo-
vá a prof. A. Kužela. Nejvýraznější účinkující skutečně pak na listopadové 
soutěži získali významná ocenění.

31. října 2017 vystoupili na dalším pěveckém koncertu Dagmar 
Vaňkátová a Martin Matoušek za klavírního doprovodu prof. Jany Nácovské. 
Pořad uváděla někdejší pedagožka pěvkyně Mgr. Julie Jindráková.

21. listopadu 2017 v rámci cyklu o dnes již legendárních osobnostech 
našeho pěveckého umění se konala beseda s Libuší Márovou, emeritní só-
listkou opery Národního divadla v Praze. Pořad moderovala doc. Lidmila 
Němcová, vystoupili také pamětníci slavných vystoupení umělkyně.

Na sobotu 2. prosince 2017 je plánováno tradiční adventní setkání 
SBS s Maticí českou věnované vztahu libretistky Elišky Krásnohorské a lite-
rárně činné pěvkyně Klementiny Kalašové k B. Smetanovi. 

Pro první pololetí 2018 už byly stanoveny termíny tradičního kon-
certu vybraných laureátů karlovarské pěvecké soutěže z r. 2017 (v úterý 6. 
března 2018) a 5. smetanovského matiné v Národním divadle v Praze (v 
sobotu 10. března 2018 od 11 hodin).

Byla zahájena předběžná jednání o zajištění důstojných oslav 200. ju-
bilea narození Bedřicha Smetany v roce 2024. 
 

Zpracoval Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel SBS
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Sekce prehistorie a protohistorie SNM v roce 2017
Hlavním bodem činnosti bylo dvoudenní informační kolokvium „Ar-

cheologické výzkumy v Čechách 2016“, jehož byla sekce spolupořadatelem 
společně s Českou archeologickou společností a nyní navíc s organizač-
ní podporou Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze.  Akce se konala ve dnech 4.-5. dubna 2017 v přednáškovém sále 
nové budovy Národního muzea v Praze. Jako každoročně na ní archeolo-
gové z akademických, muzejních i památkových institucí v Čechách před-
kládali výsledky terénních výzkumů prováděných v uplynulém roce. Kolo-
kvium bylo tentokrát z různých důvodů (zejména časný počátek terénních 
prací díky příznivému počasí v březnu) obesláno i navštíveno slabeji než 
v jiných letech: za oba dny se jej zúčastnilo minimálně 88 (zapsaných) osob, 
vesměs z Čech, zejména studentů archeologie z pražských i mimopraž-
ských univerzit. Jak je při této akci zvykem, byly přednášky rozděleny do 
čtyř půldenních, ale jen 3 tématických bloků (1/ Polykulturní lokality – 1. 
půlden, 2/ Pravěk – 2. půlden, 3/ Středověk a novověk – 3. a 4. půlden). 
Dva bloky kolokvia řídil PhDr. Karel Sklenář, DrSc., druhé dva PhDr. Ondřej 
Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Na programu bylo 
38 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, 
předstihových i systematických terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, 
terénních aktivit archeologické památkové péče, spolupráce archeologie a 
přírodních věd apod., jež předneslo 28 referentů (autorů bylo více); Dodané 
výtahy z referátů včetně nepřednesených (pro absenci referentů, danou ve-
směs pracovním zaneprázdněním) byly opět shrnuty do sborníku vydaného 
v rámci Zpráv a rozeslaného zejména archeologickým a muzejním knihov-
nám a institucím.

V prvním dni, tj. 4. 4. Česká archeologická společnost opět slavnost-
ně předávala Ceny Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie: cenu za 
výkon v roce 2016  obdržel PhDr. Daniel Stolz, Ph.D. a PhDr. Dana Stolzová, 
pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (Nižbor), 
za putovní výstavu „Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Be-
rounkou“ (muzeum Rakovník, pak další muzea), za celoživotní dílo pak PhDr. 
Bořivoj Nechvátal, CSc., pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Praze, 
jehož jméno je spojeno s dlouholetým výzkumem archeologických pamá-
tek Vyšehradu a jeho trvalou popularizací slovem i písmem.

         
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
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Společnost Ignáce Borna
Společnost Ignáce Borna si pro rok 2017 připravila pět zajímavých 

přednášek. První z nich byla přednesena 10. 1. 2017 Mgr. Liborem Kou-
delou PhD. Na téma „O Nejlepším státě Bernarda Bolzana“ Ačkoliv tento 
spis patří mezi méně známá Bolzanova díla, sám autor si jej vysoce cenil a 
označoval jej dokonce jako svůj “klenot”. Český překlad Bolzanova rukopisu, 
uloženého v Knihovně Národního muzea, pořídil a roku 1934 soukromě vy-
dal Martin Jašek, tajemník Bolzanovské komise zřízené při Královské české 
společnosti nauk. Přednáška pojednávala o obsahu Bolzanova spisu, o jeho 
místě mezi sociálními utopiemi i o složité cestě k jeho vydání v kontextu 
bolzanovských výzkumů v první polovině 20. století.

Druhou přednášku přednesl dne 21.3. 2017 prof. Ctirad Václav Pospí-
šil Th. D. na téma „Česká katolická teologie 1850 – 1950 a výzvy přírodních 
věd“. Na místě bylo možné zakoupit knihu pana profesora, které toto neo-
byčejně zajímavé téma dále rozvádí.

Třetí přednáškou byla prezentace společnosti In Iustitia na téma 
„Útoky z nenávisti“, kterou přednesla Mgr. Tereza Cajthamlová. Přednáška 
vzbudila veliký ohlas ze strany obecenstva a následovala bohatá diskuze.

Čtvrtou akcí byla přednáška Doc. ThDr. Ivana Štampacha na téma 
„Nenáboženská spiritualita“. Obsah přednášky vystihuje nejlépe samotná 
anotace autora: Tradiční náboženství ztrácejí příznivce a důvěru ve společ-
nosti, ale lidé mají přesto stále potřebu duchovně žít. Oč vlastně při této 
touze jde a jak se projevuje? Lze duchovně žít i bez náboženství či nábožen-
ské instituce? Takovými fenomény mohou být např. hermetismus, hlubinná 
psychologie, transpersonální terapie, ale i pseudonáboženské náhražkové 
kulty (např. politického charakteru).

Pátou a poslední přednáškou bude příspěvek s opět religiózním té-
matem, tentokrát o Indii. Přednáška je chystána na 29. 11. 2017 a již nyní 
se můžeme těšit na zodpovězení otázek: Jak tuhý byl starý indický kastovní 
systém? Existovala proti němu opozice? A fungovaly vůbec indické kasty 
tak, jak si to populárně představujeme? Co o tom říkají nejmodernější vý-
zkumy si budete moci vyslechnout v druhé polovině listopadu na další před-
nášce Společnosti Ignáce Borna!

Společnost Ignáce Borna si pro lepší komunikaci s návštěvníky jejích 
akcí zřídila facebookový profil https://www.facebook.com/Ignac.Born/

Společnost Ignáce Borna získala řadu nových členů, spřízněných duší 
a stálých návštěvníků přednášek.

Za SIB Radim Němeček
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Zpráva o činnosti Společnosti přátel starověkých civilizací
Na jaře byl v přednáškovém sále Národního muzea uspořádán kaž-

doroční přednáškový cyklus nazvaný Mistrovská díla antiky ve světových 
sbírkách. Celkem bylo připraveno a předneseno pět přednášek. Cyklus byl 
zahájený 14. 2., Tomáš Alušík v úvodní přednášce představil sbírky Archeo-
logického muzea v Irakliu; sbírky Národního archeologického muzea v Nea-
poli přiblížil Pavel Titz; sbírkám Muzea Akropole byla věnována přednáška 
Lenky Vacinové a Berlínským státním muzeím přednáška Petra Juřiny. Cy-
klus byl ukončený 14.3. Helenou Svobodovou, která představila antickou 
sbírku Národního muzea. 

Podzimní přednáškový cyklus nazvaný Antika znovu nově probíhal 
od 31.10.2017 do 28.11. 2017. Přednáška Pavla Titze nazvaná Novinky 
v objevování antického světa byla věnována aktuálním objevům ve světě 
archeologie, Jan Bažant proslovil přednášku Perseus a Medusa, kde před-
stavil svou novou knihu, nálezům antických mincí v Čechách byla věnována 
přednáška Jiřího Militkého. Helena Svobodová hovořila o historii antického 
skla a Balázs Komoróczy o stopách římských legií na Moravě.

PhDr. Helena Svobodová

Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2018?
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 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 A na číslo účtu 1923046319/0800  variabilní 
symbol je opět číslo členské legitimace SNM.

Dobrovolná výše členského příspěvku nad uvedenou minimální hra-
nici bude přijata s povděkem. Pokud je jakákoliv nejasnost ve výše uvede-
ném návodu ke způsobu placení, obraťte se o pomoc k zástupcům sekce.
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Úřední hodiny pro členy SNM jsou každou první středu v měsíci od 
14 do 16.30 hod. v 1. patře nové budovy NM, v bývalé budově Federální-
ho shromáždění. 

Připomínáme, že bezplatný vstup do expozic Národního muzea je 
možný jen po předložení legitimace člena SNM a dokladu o zaplacení člen-
ského 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.

RNDr. Irena Jančaříková, 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 před-
ložení legitimace Společnosti Národního muzea a dokladu o zaplacení člen-
ského příspěvku za příslušný rok. Aktuální seznam nakladatelství a knihku-
pectví naleznete vždy na webových stránkách Společnosti NM.

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu:

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.
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.
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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
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.
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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 nakladatel-
ství 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: MC2018 (platí pro emailové objednávky a interne-
tový obchod)
Poskytuje slevu 35 % na veškerou produkci nakladatelství kromě titulů, 
které jsou ve výprodeji nebo titulů, které pouze distribuuje. Pokud budete 
osobně nakupovat v sídle nakladatelství, je třeba předložit členskou legiti-
maci, následně Vám bude poskytnuta 35 % sleva.

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA - ročník 2017. Pro své členy 
a příznivce vydala v prosinci 2017 Společnost Národního muzea. 
K vydání připravily Petra Burdová a Blanka Šreinová
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Rekonstrukce budovy Národního muzea v prosinci 2017
(pohled z 5. patra Nové budovy NM)
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Krásné vánoce 
a všechno nejlepší v novém roce 2018


