ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, 2009

Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
výbor Společnosti NM si Vám dovoluje předložit zprávu o činnosti SNM
za rok 2009. Naleznete zde zápis z valného shromáždění Společnosti NM
konaného dne 24. června 2009, přehled hospodaření SNM za léta 2007 až
2008 a informace o novém složení výboru Společnosti. Samozřejmostí je uvedení aktuálního seznamu členských výhod a všech způsobů uhrazení členského příspěvku na rok 2010.
Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, úspěchů a těšíme se, že se
s Vámi v příštím roce budeme často setkávat na akcích jednotlivých sekcí
SNM.
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Zápis z valného shromáždění SNM
Valné shromáždění bylo zahájeno přednáškou GŘ NM PhDr. Michala
Lukeše, PhD. – Současná situace a budoucí záměr Národního muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění. Hlavním sdělením přednášky
bylo, že podle harmonogramu se uskuteční stěhování jednotlivých vybraných
pracovišť do nové budovy Národního muzea. Současně budou probíhat
prohlídky objektu s lektorem, aby se návštěvníci seznámili s budovou, která
byla po tak dlouhou dobu pro veřejnost uzavřena. Ve výstavních sálech bude
na podzim otevřena jako první výstava k výročí 17. listopadu, která dokumentuje práci Rádia Svobodná Evropa.
Valné shromáždění mělo na programu:
Zprávu o činnosti Společnosti v uplynulých dvou letech, kterou přednesl
předseda SNM doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.
Zprávu o hospodaření SNM za uplynulé období a plán rozpočtu na rok 2009,
kterou přednesl Mgr. Jaromír Kouba.
Zprávu revizní komise přednesla PhDr. Helena Svobodová.
Valné shromáždění projednalo návrhy kandidátů do výboru SNM a všichni
navržení byli schváleni většinou přítomných členů.
Nový výbor zasedne v září v tomto složení:
Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc. – mineralog, dosavadní předseda SNM
Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc. – antropolog, dosavadní 1. místopředseda
Mgr. Jaromír Kouba – pokladník
Ing. Karel Jiří Němec, CSc. – předseda mineralogické sekce
PhDr. Karel Sklenář, DrSc. – předseda sekce prehistorie
PhDr. Lubomír Sršeň – místopředseda Matice české, odborný pracovník NM
Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. – místopředseda a jednatel Společnosti
B. Smetany
Pavel Onderka – jednatel Společnosti přátel starověkých civilizací
Bc. Jan Prošek – jednatel Společnosti Ignáce Borna
JUDr. Miloš Vošta – právník, člen výboru Matice české
Mgr. Milan Libertín – zástupce paleontologické sekce, odborný pracovník NM
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Petra Burdová, prom. geol. – jednatelka SNM, mineralogická sekce, odborná
pracovnice NM
PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. – předsedkyně Matice české, sekce SNM,
Historický ústav AV ČR, FF UK
Mgr. Jiřina Dašková, PhD. – sekce paleontologická
Mgr. Jana Dobisíková – pracovnice NM, úsek vzdělávání a kulturních aktivit
Revizoři účtů:
PhDr. Helena Svobodová – členka Společnosti přátel starověkých civilizací,
odborná pracovnice NM
Jiří Štemberk – člen Matice české
Na závěr bylo schváleno Usnesení valného shromáždění v tomto znění:
1. Valného shromáždění se zúčastnilo 60 členů SNM a shromáždění bylo po
stanoveném čase dle stanov usnášeníschopné.
2. Shromáždění přijalo zprávu o činnosti Společnosti v uplynulých dvou
letech, přednesenou doc. RNDr. J. H. Bernardem, CSc.
3. Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření za uplynulé období a plán
rozpočtu na rok 2009, přednesené Mgr. Jaromírem Koubou.
4. Shromáždění schválilo revizní zprávu, přednesenou PhDr. H. Svobodovou.
5. Shromáždění schválilo drobnou změnu ve Stanovách (§ 3), kdy se vypouští
... každý člen ČR a nahrazuje se osoba starší 15 let.
6. Shromáždění schválilo navržené kandidáty do nového výboru Společnosti.
7. Shromáždění souhlasilo s udělením čestného členství SNM Doc. RNDr. J.
H. Bernardovi, CSc. za jeho dlouholetou aktivní činnost ve vedení
Společnosti a také za významné rozšíření mineralogických sbírek NM.
Na zasedání nového výboru SNM dne 10. 9. 2009 bylo přikročeno k volbě
s tímto výsledkem:
Předsedkyní se stala Petra Burdová, prom. geol. – dosavadní jednatelka a
odborná pracovnice NM.
První místopředsedkyní PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. – předsedkyně
Matice české.
Jednatelkou Mgr. Jana Dobisíková – pracovnice NM, úsek vzdělávání a kulturních aktivit.
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Hospodářem zůstává Mgr. Jaromír Kouba.
Všichni byli zvoleni jednomyslně všemi přítomnými.
Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce vedoucího mineralogické sekce a
také z výboru SNM Ing. K. J. Němec.

Hospodaření SNM za léta 2007 až 2008
V uplynulém funkčním období došlo v hospodaření k některým změnám, se
kterými Vás v následujících řádcích seznámí Mgr. Jaromír Kouba, hospodář
SNM.
V roce 2006 rozhodl výbor Společnosti Národního muzea vydat publikaci
pod názvem Společnost Národního muzea v dějinách i současnosti, kterou by
zdarma dostali všichni členové Společnosti. Náklady na tuto publikaci byly
96.000, − Kč + autorský honorář ve výši 15.000, − Kč s daní, což způsobilo, že
v roce 2007 rozdíl mezi příjmy a výdaji byl minus 48.763,30 Kč. Výbor předpokládal, že tato částka bude v průběhu 2−3 let vyrovnána, což se jeví jako
velmi reálné. Ke změně došlo i ve zpracování účetnictví Společnosti, které s
novou účetní přešlo z dosavadního ručního zápisu do pokladního deníku na
zpracování počítačové, které je rychlejší a přesnější. K postupné změně
dochází také v platbě členských příspěvků, ve které dříve převažovaly platby
zaslané do banky, v posledních letech již převažují hotovostní platby.

Rok 2007
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

105.495,70 Kč
154.259,00 Kč

Rozdíl:
Pokladna počátek
Banka počátek

− 48.763,30 Kč
45.349,00 Kč
278.893,04 Kč
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Mzdové náklady (dohody o provedení práce): 28.900,00 Kč
(celkem 38 dohod)
Srážková daň (15 %)
5.102,00 Kč
Celkem
34.002,00 Kč
Provozní režie
Celkem za kancelářské potřeby
Zájezdy (příspěvek)
Sazba a tisk
Květiny
Knihy (dárky)
Cestovné, stravné
Bankovní poplatky
Celkem provozní režie
Provozní režie a mzdy:

6.601,50 Kč
4.000,00 Kč
102.320,50 Kč
2.271,00 Kč
953,00 Kč
1.563,00 Kč
2.548,00 Kč
120.257,00 Kč
154.259,00 Kč

Rozpis příjmů
úroky z běžného účtu celkem
členské příspěvky zaplacené hotovostně
členské příspěvky zaplacené do banky
úrok + členské příspěvky celkem

285,70 Kč
55.820,00 Kč
49.390,00 Kč
105.495,70 Kč

Rok 2008
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Rozdíl:
Pokladna počátek
Banka počátek

101.577,00 Kč
64.833,00 Kč
+ 36.744,00 Kč
50.560,00 Kč
224.918,74 Kč

konec 71.571,00 Kč
konec 240.652,11 Kč

Mzdové náklady (dohody o provedení práce): 18.200,00 Kč (celkem 39
dohod)
Srážková daň (15 %)
3.214,00 Kč
Celkem
21.414,00 Kč
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Provozní režie
Celkem za kancelářské potřeby
Zájezdy (příspěvek)
Sazba a tisk
Květiny
Knihy (dárky)
Cestovné, stravné
Bankovní poplatky
Ostatní provozní režie (faktury aj.)
Celkem provozní režie
Provozní režie a mzdy:

4.481,50 Kč
5.000,00 Kč
19.748,00 Kč
1.389,00 Kč
565,00 Kč
119,00 Kč
2.255,00 Kč
9.861,00 Kč
43.499,00 Kč
64.833,00 Kč

Rozpis příjmů
úroky z běžného účtu celkem
turistické známky
členské příspěvky zaplacené hotovostně
členské příspěvky zaslané do banky
Příjmy celkově

352,37 Kč
9.000,00 Kč
53.025,00 Kč
39.200,00 Kč
101.577,00 Kč

Z porovnání příjmů a výdajů mezi rokem 2007 a 2008 vyplývá, že počet
dohod o provedení práce je celkem stabilní (38 a 39), provozní režie v roce
2007 byla značně ovlivněna vydáním publikace, ostatní položky provozní
režie jsou srovnatelné. V roce 2008 ale došlo k výraznému poklesu výběru
členských příspěvků, a to jak u příspěvků vybíraných hotovostně, tak zejména u příspěvků zaslaných do banky (49.390, − Kč v roce 2007, 39.200,− Kč
v roce 2008). U příspěvků vybíraných hotovostně byl propad 2.795,− Kč.
Informace o hospodaření SNM za celý rok 2009 bude zveřejněna ve Zprávách
SNM v roce 2010.

ZPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ SNM ZA ROK 2009
S VÝHLEDEM NA DALŠÍ ROK

Přírodovědné sekce
Antropologická sekce uskutečnila ve třech termínech v měsíci listopadu a
prosinci promítání unikátních antropologických filmů. Cyklus vedl RNDr.
Petr Velemínský, vedoucí antropologického oddělení Přírodovědeckého
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muzea Národního muzea v Praze, program moderoval a diskusi k filmům řídil
Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.
Mineralogická sekce pokračovala i v uplynulém roce ve svých tradičních
činnostech, zaměřených na propagaci oboru mezi svými členy a zájemci z řad
návštěvníků NM i širší veřejnosti. Uspořádala 10 nedělních besed, na kterých
byly podávány informace o novinkách ze světa minerálů a o akcích, pořádaných na našem území, o nově vydaných publikací, výstavách a burzách
nerostů, včetně výměny zkušeností sběratelů se současným stavem našich
lokalit a možnostech nových nálezů. Součástí besed byly, vedle určování
donesených nerostů, i praktické návody pro zjišťování jejich vlastností. Sekce
se dále podílela na pořádání jarního a podzimního cyklu odborných přednášek, jejichž obsahem byly převážně nové poznatky z výzkumu našich předních badatelů v oborech mineralogie, geologie a paleontologie. Významnou
akcí bylo uspořádání 5. pražské Amatérské burzy nerostů ve spolupráci se
Základní školou Brigádníků v Praze Strašnicích, zaměřené na propagaci
sběratelství minerálů v řadách mládeže a na přátelské setkání členů sekce.
Úspěšná byla i poznávací a sběrná exkurze koncem května do pegmatitových
lomů na Domažlicku. Proběhla také další dvě kola soutěže o nový nejhodnotnější mineralogický nález členů sekce na našich i zahraničních lokalitách, ze
kterých jsou všechny oceněné ukázky vystaveny na dobu jednoho roku v sále
mineralogických expozic v NM.
Velkou pozornost věnovala sekce i publikační činnosti svých členů v našich i zahraničních edicích 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 větších ukázek nerostů ze svých sběrů a plnili tak i základní ideu, s níž SNM založila ve 20. letech 19. století Národní muzeum.
V září t. r. odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce vedoucího mineralogické sekce a také z výboru SNM Ing. K. J. Němec. Obě funkce zastával
po velmi dlouhou dobu téměř třiceti let, které věnoval nejen ve prospěch
řízení a organizování sekce, ale především hojnou měrou přispíval i k naplnění všech aktivit. Svou erudicí, rozhledem a s trpělivostí vedl sekci k vytčeným cílům, při každé nedělní besedě měl připravené novinky z cizojazyčné
literatury, a tím nesmírně obohacoval všechna setkání. Za neutuchající práci
ve prospěch sekce byl pan Ing. K. J. Němec jmenován čestným členem SNM
7
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a sekce mineralogická by mu také touto cestou chtěla vyjádřit svůj nesmírný
dík. Zároveň se tím ale otevřela důležitá otázka, kdo se ujme pokračování.
Výbor SNM přijme návrhy od členů mineralogické sekce nebo je mohou
přednést i na nedělních setkáních.
Také pro příští rok je v plánu mineralogické sekce pořádání nedělních
určovacích besed, odborných přednášek s užší návazností na právě probíhající
výstavu Příběh planety Země, na které se podílelo hlavně mineralogicko−petrologické a paleontologické odd. NM. V plánu je i uspořádání
6. ročníku Amatérské burzy nerostů v lednu 2010, soutěž o nejhodnotnější
nález opět ve dvou kolech, a bude se i nadále pokračovat v šíření osvěty
v oboru geologických věd.
Paleontologická sekce. Vzhledem k vytížení kolem přípravy letošní velké
výstavy Příběh planety Země nezbývalo na činnost paleontologické sekce
tolik času, kolik by si bývala zasloužila. I tak ovšem uspořádala během
posledního roku čtyři přednášky s paleontologickou tematikou. První přednáška s názvem Pohřbený permský prales a současný život ve vnitřním
Mongolsku poskytla pestrý obrázek nejen z paleontologických terénů
severozápadní Číny. Mgr. Milan Libertín z Národního muzea přednášel o povrchových uhelných dolech, nálezech karbonských rostlin v nich, i životních
podmínkách horníků a dalších obyvatel oblasti. Další přednášku, tentokrát
o palynologii, pod názvem Pyly nejsou jen alergeny, vedla Dr. Jiřina Dašková
z Geologického ústavu AV ČR. Ve své přednášce se věnovala palynologii
nejen jako paleontologické disciplíně, ale jako účinnému prostředku užívanému v kriminalistice, rozboru medu, nebo při zkoumání příčin alergií. Ve stejný den navázal svou přednáškou Dr. Radek Mikuláš ze stejného pracoviště.
Ve své přednášce Ropný zlom se věnoval černým vizím spojeným se světovými zásobami ropy a zemního plynu – především očekávanému strmému
propadu těžby v příštích dvou desetiletích a strmému nárůstu obtíží s těžbou
spojených. Poslední přednášku cyklu vedla Mgr. Zuzana Váchová z Národního muzea. V přednášce Jižní Čechy v dobách dinosaurů se věnovala rostlinám svrchní křídy na našem území, tedy jejich fosilním dokladům z jihočeských sladkovodních pánví. Zvláštní pozornost věnovala zuhelnatělým
semenům a plodům, jimiž se zabývá při své vědecké práci.
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Společenskovědní sekce
Sekce prehistorie a protohistorie. Ve dnech 31. března a 1. dubna 2009 se
sekce spojila s Českou archeologickou společností k uspořádání informačního
kolokvia Archeologické výzkumy v Čechách 2008, na němž jako každoročně
archeologové z akademických, muzejních i památkových institucí prezentují
průběh a výsledky svých terénních výzkumů v uplynulém roce. Jak už je mnohaletým zvykem, akce se konala v přednáškovém sále hlavní budovy
Národního muzea v Praze. 34 přednášejících během dvou dnů přednesli
49 referátů o práci jednotlivců i kolektivů (i když několik ohlášených referátů
neproběhlo kvůli onemocnění referentů), týkající se Prahy i všech českých
regionů. Přednášky byly rozděleny do obligátních čtyř 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., předseda sekce, druhé dva půldny
PhDr. Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Výtahy
z referátů byly jako každoročně uveřejněny v samostatném sborníku
Archeologické výzkumy v Čechách 2008 v řadě Supplement při Zprávách
České archeologické společnosti. Během obou dnů navštívilo kolokvium
celkem 185 účastníků, z toho asi polovina profesionálních archeologů (včetně návštěvníků z ciziny), zbytek tvořili neprofesionální zájemci. Toto číslo
rok od roku roste a svědčí o úspěchu této ojedinělé přehlídky výzkumných
výsledků archeologie v Čechách. Bohužel nutno říci, že členstvo sekce se na
něm podílí minimálně. Rádi bychom upozornili i ty členy SNM, kteří nejsou
přímo zapsáni do sekce prehistorie a protohistorie, ale měli by o popsanou
akci zájem, že mohou požádat, aby jim byla pozvánka na ni zasílána; ačkoli
jde o akci s konferenčním poplatkem, členové SNM mají samozřejmě vstup
zdarma.
Sekce přátel starověkých civilizací zahájila rok 2009 tradičním přednáškovým večerem nazvaným Nové archeologické objevy, uspořádaným ve
spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii a Českým egyptologickým
ústavem Univerzity Karlovy. O archeologických výzkumech v uplynulém
roce promluvila Dr. Květa Smoláriková a Dr. Jiří Musil.
Jarní přednáškový cyklus byl uspořádán na téma Evropa na rozhraní
starověku a středověku. Sedm večerů v rozmezí od začátku března do začátku
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května bylo věnováno historii a hmotné kultuře pozdní antiky a doby stěhování národů.
Přednášková činnost sekce bude pokračovat i v roce 2010.
Matice česká nejdříve začátkem roku 2009 uspořádala několik komentovaných prohlídek aktuálních pražských výstav (Republika, 28. říjen v paměti
Hradu, Pražský student – Univerzitní studenti v dějinách Prahy, Josef Kajetán
Tyl a české divadlo v první polovině 19. století). Je pak následovaly dnes již
velmi oblíbené exkurze do pražských odborných knihoven (Knihovna
Národní galerie, Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty UK, Ústřední
statistická knihovna ČSÚ a Odborová knihovna ČSÚ) a archivů (Archiv
Národní galerie, Archiv Národní knihovny). Překvapivě mimořádné
návštěvnosti se těšila podrobná březnová prohlídka Národního památníku
hrdinů Heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. První
mimopražská literární vycházka směřovala do okolí Peček u Českého Brodu,
kde jsme měli mj. možnost navštívit ojedinělý kubistický kostel M. J. Husa či
nedávno zpřístupněný renesanční zámek v Radimi s nedalekou tajemnou
Pičhorou. Jarní přednáškový cyklus pod názvem Marsyas, čili na okraj literatury (Inspirace Karlem Čapkem) přinesl zajímavé přednášky, které seznamovaly například s historií vydávání červené knihovny u nás a nebo s cenzurou lidových knihoven po únoru 1948. Jarní Matiční listy byly monotematické a věnovaly se vztahu S. Čecha a F. Palackého k Obříství u Mělníka,
kde krátkou dobu pobývali.
K hlavním projektům současné činnosti Matice české patří umisťování
informačních panelů nejen pro turisty v ČR, zdůrazňující především působení
českých spisovatelů v regionech. Jako první v roce 2009 byl odhalen panel,
seznamující s životem a dílem Jiřího Melantricha z Aventina v Rožďalovicích
u Nymburka. V červnu za účasti přímých potomků F. Palackého byl umístěn
informační panel František Palacký a Lobkovice v Lobkovicích u Neratovic.
Dále bylo připraveno sedm panelů, jejichž slavnostní odhalení proběhne
v první polovině roku 2010.
Jarní mimopražské vycházky směřovaly nejdříve na Benešovsko, kde měli
účastníci možnost navštívit zajímavé gotické památky, a následně do Měšic
u Prahy za Josefem Dobrovským, který pobýval krátkou dobu na zdejším
rokokovém zámku hrabat Nosticů. Květnový autobusový výlet, připravovaný
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ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci, byl zahájen na
běžně nepřístupném zámku ve Stekníku, pak následovala podrobná prohlídka
muzeí a historických památek chmelařského Žatce. Výlet byl zakončen
návštěvou unikátního románského kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku.
Zdařilý byl i červnový zájezd do okolí Semil, zaměřený především na sledování stop v rodném kraji spisovatele Antala Staška a jeho syna Ivana
Olbrachta. Bohatý letní program byl zakončen týdenním putováním po
památkách Liberecka a Turnovska.
Podzimní přednáškový cyklus pod názvem Pro děti to nejlepší? Dítě a kniha
v minulosti a dnes se věnoval jednak vzdělávací a výchovné síle čítanek a
učebnic, zevrubně přiblížil okolnosti vydání Karafiátových Broučků, jejich
zpracování i dobové ilustrace. Poslední přednáška cyklu pak přinesla přehled
vývoje literatury pro děti po roce 1989.
Dne 25. listopadu se uskutečnila výroční schůze Matice české, na které mj.
došlo k volbě nového výboru MČ na další dvě léta a prezentaci dvou nových
publikací – prvního uceleného životopisu Josefa Němce a studie o portrétech
Václava Hanky, jejichž vydání se uskutečnilo za pomoci státní účelové
dotace, přidělené prostřednictvím NM Matici české na řadu kulturních projektů (literární expozice, informační panely, restaurování sbírek Národního
muzea apod.). Rok 2009 byl zakončen společným předvánočním setkáním se
členy Společnosti Bedřicha Smetany u příležitosti zajímavé přednášky Josef
Bohuslav Foerster a česká literatura.
Na rok 2010 připravuje MČ tradiční literárně zaměřené přednáškové cykly,
mimopražské literární vycházky a autobusové výlety, spojené s odhalením
informačních tabulí a otevřením nových literárních expozic, o jejichž vznik se
tento nejstarší český fungující spolek zasadil. Rovněž se plánují prohlídky
nových stálých expozic a výstav Národního muzea. V polovině roku se
uskuteční, jak je již tradicí, několik společných akcí s opavskou Maticí slezskou, stejně tak se budou prohlubovat vzájemné vztahy s dalšími Maticemi ve
slovanských zemích.
Společnost Bedřicha Smetany. Na prvním pořadu v roce 2009 (3. února) se
konala v Muzeu B. Smetany beseda s tenoristou Národního divadla Alešem
Brisceinem o poslední inscenaci Prodané nevěsty v pařížské Opeře, v níž
účinkoval. V den 185. výročí narození Bedřicha Smetany 2. března bylo opět
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uspořádáno pietní shromáždění u skladatelova hrobu na Vyšehradském
hřbitově s krátkým projevem předsedy SBS prof. Jana Novotného. O den
později v Muzeu B. Smetany pohovořil Dr. Václav Němec o letošních
výročích některých významných událostí v životě B. Smetany; v hudební části
se tradičně představil nositel Ceny Viléma Zítka z poslední Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (v r. 2008 basista Jan
Šťáva z Brna). O uvedené soutěži pohovořil člen její poroty Dr. Jan Králík,
CSc. V úterý 17. března ve spolupráci se Severskou společností a její garantkou doc. Lidmilou Němcovou byl do programu zařazen zvláštní pořad Josef
Bohuslav Foerster a Sever k probíhajícímu roku tohoto skladatele (*1859),
který patřil mezi nejvýznamnější ctitele Bedřicha Smetany a který je též
autorem první knižní studie o Edvardu Griegovi na světě. Další pořady
připomněly 150. výročí úmrtí první choti Bedřicha Smetany – Kateřiny, roz.
Kolářové. Přímo ve výroční den – v neděli 19. dubna odpoledne – to byla
pietní vzpomínka u jejího hrobu na Olšanských hřbitovech (v odd. II−2–590),
jíž se zúčastnilo i několik jejích přímých potomků a dalších členů Smetanovy
rodiny. V úterý 28. dubna v Muzeu následoval vzpomínkový pořad, během
něhož Dr. Václav Němec pohovořil o životních osudech paní Kateřiny s
úryvky jejích pamětí; zazněly též nahrávky Smetanových skladeb spojených
s její osobností (klavírní cyklus Bagatelles et impromtus, 3. věta smyčcového
kvartetu e−moll a árie pana Voka z Čertovy stěny „Jen jediná mne ženy krásná tvář tak dojala“). V sobotu 16. května byl uskutečněn celodenní zájezd do
Smetanovy rodné Litomyšle. Vzpomínkový pořad 9. června měl název Málo
známé souvislosti: Bedřich Smetana – Jaroslav Goll – Klementina Kalašová.
O vzájemných vztazích těchto osobností promluvil Dr. Václav Němec
u příležitosti 80. výročí úmrtí význačného historika (který se právě před 100
lety stal prvním předsedou Sboru pro postavení pomníku B. Smetanovi) a
120. výročí úmrtí umělkyně, jejíž pěveckou kariéru nasměroval Bedřich
Smetana. V hudební části pořadu došlo ke „světové premiéře“ nedávno
objevených písní, které K. Kalašová složila na slova J. V. Sládka a J. Golla –
za nastudování vděčíme konzervatoristce Elišce Bartůňkové (žačce prof.
Jarmily Krásové) a paní Janě Nácovské. V rámci tohoto setkání byla
uspořádána valná hromada Společnosti Bedřicha Smetany s volbou nového
výboru.
Podzimní pořady byly zahájeny 29. září závěrečným dílem dlouhodobého
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operního cyklu, věnovaným Smetanově opeře Libuše. V úvodním slovu Dr.
Němec připomenul také významné představitelky titulní role v souvislosti
s jejich jubilei – Růženu Maturovou (*1869) a Marii Podvalovou (*1909).
Dne 13. října se konala beseda se stálým hostem opery Národního divadla
v Praze Valentinem Prolatem – především o jeho smetanovských rolích. Dne
24. listopadu 2009 byl uspořádán malý koncert k životnímu jubileu
místopředsedy a zakládajícího člena SBS Dr. Václava Němce; s jubilantem
besedoval Dr. Jan Králík, CSc. Závěrečnou akcí roku bylo pak společné
adventní setkání členů Společnosti Bedřicha Smetany a Matice české v sobotu 12. prosince v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea v Praze,
jehož program byl zaměřen na blížící se jubileum Josefa Bohuslava Foerstera
se zdůrazněním umělcova osobního vztahu ke Smetanovi, jeho vlastní
literární činnosti a přátelských styků s vedoucími představiteli české literatury, jejichž díla často zhudebňoval.
Na konec roku sekce připravuje vydání Zpravodaje Společnosti Bedřicha
Smetany. Program SBS pro rok 2010 se opět připravuje v rozsahu a tradici
dosavadní činnosti.
Společnost Ignáce Borna uskutečnila v roce 2009 přednášku MUDr. M.
Novotného Poruchy nálady a komentovanou prohlídku nové budovy NM
vedenou náměstkem GŘ NM Karlem Ksandrem.

JAK ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2010?
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
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
13

Zprávy Společnosti Národního muzea 2009

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.
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!

Jana Dobisíková, jednatelka SNM
Národní muzeum, Václavské nám. 68,
115 79 Praha 1
e−mail: jana_dobisikova@nm.cz
http://www.nm.cz/snm/

S EZNAM

telefon: 224 497 443

ČLENSKÝCH VÝHOD

 Členové Matice české 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 (popř. i dokladu o zaplacení členského
příspěvku). Seznam nakladatelství a knihkupectví naleznete také na
webových stránkách Matice české.
 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.
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 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 a 14–18 hod., pá 10–15 hod.), tel. 233 324 099, e−mail:
arsviva@arsviva.cz, www.arsviva.cz
 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, jan.matl@optikalutea.cz, www.optikalutea.cz.

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu
Nakladatelství ARSCI

Nakladatelství Libri

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

poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice,
tel. 251 613 113, 251 612 302
prodejní doba: po–pá 9–15 hod.

WWW.ARSCI.CZ/E−SHOP

návštěvní 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, 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 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
Novorossijská 16, Praha 10
tel. 271 752 381
e−mail: info@granit−publishing.cz

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.

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 266 710 039, 602 648 107
cajova.janua@seznam.cz

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

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.
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Knižní novinky z nakladatelství ARSCI
OBJEV V BRITSKÉ KNIHOVNĚ V LONDÝNĚ –
DOPISY KATEŘINY VILEMÍNY vévodkyně
ZAHÁŇSKÉ lordu FREDERIKU LAMBOVI.

Doposud nepublikované milostné listy Kateřiny
Vilemíny vévodkyně Zaháňské, které téměř po dvě
století odpočívaly v Anglii v uzavřené pozůstalosti anglického diplomata, jemuž byly adresovány, poskytuje vzácnou možnost nahlédnout do hluboce intimní
a citlivé zpovědi pisatelky, kterou známe od dětství jako ratibořickou „paní kněžnu“ z Babičky B. Němcové.
Kulisou k emotivně laděné soukromé korespondenci je
doba Napoleonova pádu a legendárního Vídeňského kongresu. Důležitá role této poněkud záhadné Evropanky na
politické scéně kontrastuje s jejími osobními ambicemi,
úspěchy a zklamáními. Listy vévodkyně dokreslují naši
představu o osobnosti této moderně se projevující
ženy.
Vaz. bar., 173 x 235 mm, 240 s., cena 338 Kč pro členy SNM 270 Kč

„Dva chlapci, kteří pouštěli do světa své duhové fantazie“ – tak charakterizovali sami sebe s časovým
odstupem autoři próz vycházejících v letech 1907–12
po různých časopisech, když je v přísném výběru
vydali v knize Krakonošova zahrada (1918).
Kouzlo naší edice, která si do svého názvu duhové
fantazie vypůjčila, tkví v tom, že poprvé shrnuje
ranou tvorbu Karla a Josefa v úplnosti. Nabízí beletrii, kterou bratři Čapkové společně napsali v době
svého „prvního mládí“, a umožňuje dnešnímu čtenáři
sledovat krok za krokem jejich vynalézavý a bujný
vstup do literatury.
Kniha je volně ilustrována kresbami a grafikami
Josefa Čapka z let literární spolupráce obou bratří.
Vaz. 150 x 205 mm, 336 s., cena v 348 Kč, pro členy SNM 278 Kč

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2009. Pro své
členy a příznivce vydala v prosinci 2009 Společnost Národního muzea.
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