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ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, ročník 2012
Vážené členky a vážení členové Společnosti
Národního muzea,
dostávají se vám do rukou letošní Zprávy o aktivitách naší
Společnosti. Každá sekce naplnila svůj bohatý program tak, aby vás
jím zaujala a já pevně doufám, že jste měli z čeho vybírat a každý
člen si tak obohatil svůj volný čas o mnohé libé zážitky. Proto bych
chtěla především poděkovat všem zainteresovaným členům, kteří se
organizačně podílejí na našich akcích, nezištně a ve svém volném
čase připravují zajímavé přednášky, literární a hudební pořady,
tématické vycházky a exkurze, které nás všechny příjemnou formou
obohacují. A jak je patrné z nástinu cílů pro příští rok, bude se tak
dít i nadále. Na čas se sice přednáškové akce přemístí ze sálu „H“, na
který jsme si už pomalu zvykli, do místnosti č. 214 ve 2. patře nové
budovy NM, ale i tyto technické změny dokážeme překonat.
Za celý výbor Společnosti bych ráda popřála všem našim
členům příjemné prožití vánoc a v novém roce pevné zdraví, hodně
elánu, samé dobré nápady a hodně sil i štěstí k jejich uskutečnění.
Petra Burdová
Předsedkyně Společnosti Národního muzea
Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2011
Rozpočet Společnosti Národního muzea na rok 2011 počítal
s poněkud vyššími výdaji než s předpokládanými příjmy. Možnost
určité rozpočtové variability byla projednána již na posledním

valném shromáždění Společnosti NM, s tím, že rozpočet jako celek
bude v rámci funkčního období výboru vyrovnaný.
Největším výdajem v roce 2011 byl příspěvek ve výši
70.000,00Kč na vydání knihy PhDr. Lubomíra Sršně „Nevšední
příběhy portrétů“ ze sbírek Národního muzea. Tuto knihu vydalo
nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci se Společností Národního
muzea – Maticí českou a Národním muzeem. Část vynaložených
prostředků se do pokladny SNM vrátí prodejem části nákladu
členům Společnosti za zvýhodněnou cenu. Další větší položkou v
roce 2011 byly náklady na zhotovení 4 informačních panelů o životě
a díle významných představitelů české literatury, které ve spolupráci
s městskými a obecními úřady připravila Matice česká.
Z ostatních výdajů největší položkou byly náklady na
proplacení 39 dohod o provedení práce ve výši 35 056,00 Kč. Jednalo
se převážně o honoráře za přednáškou činnost SNM. Z menších
výdajových položek jmenuji poplatky za vedení účtu v bance a
zakoupení mikrofonu se zesilovačem a reproduktorem (tzv. řečnický
systém) pro přednášky a exkurze SNM za částku 1599,00 Kč.
Příjmy Společnosti v roce 2011 tvořily jednak členské příspěvky
ve výši 106 405,44 Kč a nepatrný úrok od banky.
Stav finančních prostředků
Banka stav k 1. 1. 2011: 		

299 014,94 Kč

Banka stav k 31. 12. 2011:

288.300,14 Kč

Pokladna stav k 1. 1. 2011 :

105 236,00 Kč

Pokladna stav k 31. 12. 2011 :

66 858,00 Kč

Celkem finanční prostředky SNM k 31. 12. 2011: 355 158,14 Kč
Oproti konci roku 2010, kdy byl stav financí 402 250,94 Kč je
roční rozdíl k 31.12. 2011: – 47 092,80 Kč
Mgr. Jaromír Kouba, hospodář SNM
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Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí SNM za rok 2012
s výhledem na následující rok

Přírodovědné sekce
Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2012
V uplynulém roce 2012 pokračovala mineralogická sekce
v pravidelných nedělních mineralogických besedách, které byly
většinou spojeny se zajímavými prezentacemi a přednáškami členů
sekce. Tyto prezentace byly téměř vždy doplněny ukázkami nerostů,
převážně z vlastních sběrů našich členů. Mezi aktivní přednášející
patří zejména pánové Zdeněk Běhal, Ivan Běťák, Michal Glykner,
Radoslav Kolář, František Slabý, Jan Strnad a další, kteří tak přispívají
k výraznému oživení nedělních setkání. V roce 2012 bylo uspořádáno
10 mineralogických besed, při kterých byli členové informováni 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
lokalit a možnostech nových nálezů nerostů. Na závěr besed většinou
probíhá i určování donesených ukázek minerálů nebo hornin.

Před štolou Starý Martin

Významnou akcí našeho člena pana Michala Glyknera bylo
uspořádání již tradiční 8. pražské Amatérské burzy nerostů v lednu
2012, a to ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10
- Strašnicích. Tyto akce pomáhají propagaci sběratelství minerálů
zejména mezi mládeží.
Mimořádně zajímavá a úspěšná byla exkurze v polovině května
do oblasti severních Čech – okolí Krupky, při které nás doprovázel
pan Richard Kaule. Ten nás na úvod provedl muzeem cínu v Krupce.
Následně se účastníci exkurze mohli podívat do zpřístupněné štoly
Starý Martin a potom i na vlastní lokality v okolí, kde mnozí nalezli
vynikající ukázky křemene, apatitu, molybdenitu, topazu, nebo
kasiteritu - viz přiložené fotografie.
V roce 2012 proběhla také dvě kola soutěže o nový nejhodnotnější
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Sběr nerostů na haldě štoly Vendelín
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mineralogický nález členů sekce na našich i zahraničních lokalitách.
Vzhledem k uzavření historické budovy Národního muzea ale
nemohly být oceněné ukázky vystaveny v sále mineralogických
expozic, a proto se stále hledá jiný způsob jejich prezentace.

Společenskovědní sekce
Matice česká

Členové mineralogické sekce se také podíleli na pořádání
jarního a podzimního cyklu odborných přednášek, které byly
věnovány novým poznatkům v oborech mineralogie a geologie.
Činnost mineralogické sekce se tak daří i přes komplikace spojené
s přesunutím přednášek a besed do nové budovy Národního muzea
nadále rozvíjet.

V průběhu roku 2012 Matice česká zachovala a rozvinula své
tradiční okruhy činnosti: připravila počiny popularizující a podporující
bádání o české kultuře 19. století a 20. století, ale i konkrétně se
zasadila o uchování dobových památek. Tyto její aktivity se setkaly
jak s ohlasem jejích členů a okruhu přátel Národního muzea, tak i
širší veřejnosti, a to i mimo centra kulturního života.

Mnozí naši členové přispívají svými články do českých i
zahraničních periodik a publikací a pomáhají tak propagovat nové
poznatky z oboru mineralogie a geologie. Většina příspěvků byla
uveřejněna zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogickopetrologického oddělení NM. Členové sekce tak naplňují základní
ideu, s níž byla Společnost národního muzea v 19. století založena.

V letošním roce sice nemohla vydat žádnou knižní publikaci,
ale mohla s potěšením kvitovat zájem médií i odborné a širší
veřejnosti zejména o své poslední dvě monografie (Věra Brožová,
Karafiátovi Broučci v české kultuře; Lubomír Sršeň, Nevšední příběhy
portrétů). Zejména poslední ze jmenovaných publikací, která vyšla
v samém závěru roku 2011, vzbudila velký ohlas jak v televizi, tak
v rozhlase teprve v letošním roce. Její autor byl také pozván na
veřejné přednášky do Plzně a Jilemnice. V Plzni přednášela 16. října
pro tamní městskou knihovnu i Magdaléna Pokorná. Téma jejího
vystoupení bylo spjato také s publikací, kterou zásluhou Matice
české vydala v roce 2009 (Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné
ženy).

V plánu mineralogické sekce na rok 2013 jsou pravidelné
nedělní určovací besedy v Nové budově Národního muzea a odborné
přednášky na mineralogická, petrologická a paleontologická témata,
zajišťovaná především pracovníky mineralogicko-petrologického
oddělení NM. Také se připravuje 9. Amatérská burza nerostů
v lednu 2013, exkurze na mineralogické lokality a dvě kola soutěže
o nejhodnotnější nový mineralogický nález. Členové mineralogické
sekce tak budou nadále pokračovat v šíření osvěty v oboru
mineralogie a ostatních geologických věd.
V Praze dne 11. 11. 2012
RNDr. Jiří Čížek
Předseda mineralogické sekce

Nejlepší nalezená ukázka kasiteritu
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Letošní jarní přednáškový cyklus pod názvem Mezi češtinou
a němčinou se pokusil objasnit prostředí, ve kterém se pohybovaly
vybrané osobnosti české literatury (PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. –
František Palacký a v rodině Měchurových, PhDr. Václav Petrbok,
PhD. – Ferdinand Břetislav Mikovec, PhDr. Ivan Martinovský, CSc. –
Karel Klostermann). Podzimní přednáškový cyklus pod názvem Rok
1912 a česká literatura především připomenul sté výročí úmrtí řady
českých spisovatelů (PhDr. Josef Tomeš – 1912 – rok velkých ztrát,
Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. – Teréza Nováková, PhDr. Dalibor
Dobiáš, PhD. – Jaroslav Vrchlický a Itálie).
I v roce 2012 se Matice česká aktivně zapojila do podpory
6
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literárně-historické paměti v regionech ČR. Během roku se podařilo
umístit a slavnostně odhalit několik informačních panelů, jež
jsou věnovány českým spisovatelům v místech jejich působení.
V červnu za hojné účasti veřejnosti byl odhalen panel Václav Hrabě
v Lochovicích u Berouna (autorkou textu na panelu je Mgr. Markéta
Mrázková). Pro tuto příležitost MČ připravila pásmo recitace básní
V. Hraběte podbarvené hudbou. Dále ve spolupráci se Společností
bratří Čapků vznikly dva panely Josef Čapek pro Hronov a Žacléř
(autorkou textů na panelech je PhDr. Pavla Pečinková, CSc.). V říjnu
byl slavnostně odhalen panel Josef Kožíšek v Úvalech u Prahy za
aktivní účasti vedení místní radnice. V návaznosti na tuto akci byl
pak pro Český rozhlas - Vltava připraven autorkou panelu Věrou
Brožovou komponovaný pořad.

Cyklus exkurzí Literární toulky Čechami byl zahájen výpravou
do Malé Skály u Turnova, kde se narodila Jarmila Glazarová a kde
jí MČ před několika lety instalovala panel. Uskutečnilo se i několik
kulturně poznávacích autobusových výletů (například Středověké
památky na Českolipsku, Za pivovary do severních Čech, Za sklářstvím
na Českolipsko).

Díky mimořádné iniciativě Pavla Muchky, místní obecní
správy a finanční podpoře členů MČ i potomků rodiny Hálkových se
podařilo opravit značně sešlý náhrobek rodičů básníka Vítězslava
Hálka v Bukoli u města Odolena Voda. Členové MČ se pravidelně a ve
značném počtu také dobrovolně zapojili do záchrany Malostranského
hřbitova („hřbitov národního obrození“). Díky své několikaměsíční
činnosti důkladně očistili na 50 hrobů.
Pro členy MČ byl po celý rok připravován rozmanitý kulturní
program, který se tento rok zvláště zaměřoval na dějiny techniky
v českých zemích. Vedle komentovaných prohlídek výstav a expozic
(Vynálezci a vynálezy v nové budově NM, čtyři stálé expozice
Národního technického muzea, Plynárenské muzeum, Muzeum
pražského vodárenství, Keplerovo muzeum, Pivovarské muzeum
U Fleků, Filmové muzeum) se uskutečnily i mimořádné přednášky
Pražský orloj zevně i zevnitř Antonína Vrby a Milana Patky a MUDr.
Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu PhDr. Mileny
Běličové. S velkým zájmem se setkaly i dvě letní plavby lodí po Vltavě
a Labi. Členově MČ rovněž navštívili Archiv Českého vysokého učení
technického, dále Národní filmový archiv, Štefánikovu hvězdárnu na
Petříně a národopisný areál v Přerově nad Labem, kde nás provázela
hlavní autorka expozice PhDr. Jana Hrabětová.
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Celoroční nabídka akcí byla zakončena ve spolupráci se
Společností Bedřicha Smetany již tradičním adventním pořadem,
který mj. představil vliv díla J. V. Sládka a J. Vrchlického v české
hudbě.
Na rok 2013 se plánují tradiční přednáškové cykly a do
regionů ČR informační panely (například Alois Jirásek a Egon
Hostovský pro Hronov nebo Vítězslav Hálek pro Bukol). Samozřejmě
nebudou chybět ani oblíbené literárně-historicky zaměřené výlety,
komentované prohlídky výstav a muzejních expozic.
Výbor Matice české
Společnost Ignáce Borna přerušila svoji přednáškovou činnost.
Sekce přátel starověkých civilizací
Svou činnost zahájila Sekce 6. 3. 2012 přednáškovým
podvečerem „Nové archeologické objevy“, který byl uspořádaný ve
spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. O archeologických výzkumech v uplynulém roce
v Súdánu promluvila Doc. Dufková, o stavu římských památek v oáze
el Héz Mgr. S. Kučová, o výzkumu pohřební mohyly v Thrákii Mgr. B.
Weissová a o prospekci v jižním Uzbekistánu P. Tušlová.
Jarní přednáškový cyklus byl nazvaný Dědictví starověkých
civilizací v umělecké tvorbě a v cestopisech. Přednášky se konaly za
velkého zájmu návštěvníků každé úterý v 17 hodin od 13.3 do 24.
4. 2012. Celkem sedm večerů bylo věnováno reflexi antiky zejména
v 19. a 20. století.
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Sekce prehistorie a protohistorie SNM v roce 2012
Hlavním bodem činnosti bylo dvoudenní informační kolokvium
„Archeologické výzkumy v Čechách 2011“, jehož byla sekce
spolupořadatelem společně s Českou archeologickou společností.
Akce se konala ve dnech 17. - 18. dubna 2012 v přednáškovém
sále nové budovy Národního muzea v Praze. Jako každoročně na ní
archeologové z akademických, muzejních i památkových institucí
v Čechách předkládali výsledky terénních výzkumů prováděných
v uplynulém roce. 34 přednášející během dvou dnů přednesli 45
referátů o práci jednotlivců i kolektivů, týkající se Prahy i všech
českých regionů. Během obou uvedených dnů navštívilo kolokvium
celkem 140 účastníků, mezi nimiž byli profesionální 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 půldenních
tématických 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.
V listopadu 2012 byl (opět jako každoročně) v řadě Supplement
při Zprávách České archeologické společnosti vydán samostatný
sborník „Archeologické výzkumy v Čechách 2011“, obsahující výtahy
ze všech přednesených referátů.
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
Společnost Bedřicha Smetany v roce 2012
První pořad 24. ledna byl věnován Smetanově koncertní cestě
do Göteborgu před 150 lety, jíž uzavřel své působení ve Švédsku. O
podrobnostech referoval Dr. Václav Němec. V rámci pořadu podal
majitel CK Scandia Czech Tour mgr. Šmíd podrobnější informace o
připravovaném červnovém zájezdu do Švédska. – Dne 9. února měli
9
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členové SBS možnost zúčastnit se v budově Akademie věd ČR pořadu
Společnosti pro vědy a umění: „Klavír v životě Bedřicha Smetany“.
Přednáška Dr. Václava Němce se zaměřila také na životnost a
interpretaci Smetanova klavírního díla s vybranými ukázkami jeho
nahrávek. - 28. února se konal recitál nositelů zvláštních cen, které
(místo výjimečně neudělené Ceny Viléma Zítka) na Mezinárodní
pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech v listopadu 2011 získali
Lenka Kotrbová a Luboš Skala. Na klavír doprovázeli prof. Katarína
Bachmannová a prof. Jaroslav Šaroun. Pořad uvedl Dr. Václav Němec
připomínkou smetanovských jubileí v roce 2012, o průběhu soutěže
a laureátech tradičně pohovořil Dr. Jan Králík, CSc. - Jako každoročně
se 2. března na Vyšehradském hřbitově konala pietní vzpomínka
u hrobu Bedřicha Smetany v den 188. výročí jeho narození. - 13.
března se konal komorní koncert souboru PiKap Quartet (z Plzně),
na němž kromě smyčcových kvartetů J. J. Ryby a L. van Beethovena
byl uveden také smyčcový kvartet Bedřicha Smetany e-moll „Z
mého života“. - Pořadem ze Smetanových oper 17. dubna, na němž
vystoupili posluchači Pražské konzervatoře (za klavírního doprovodu
prof. Pavla Matyáše), provázela prof. Jitka Soběhartová. - V sobotu
26. května SBS uspořádala zájezd po trase Plasy (s připomínkou
tamního pobytu BS) – Mariánská Týnice – Manětín – Rabštejn.
Zcela ojedinělou událostí v celé dosavadní historii SBS byl
od soboty 16. do neděle 24. června zájezd do jižního Švédska „Po
stopách Bedřicha Smetany“ (ku 150. výročí jeho posledního pobytu
v Göteborgu). Zájezdu se zúčastnili vedle členů SBS také členové
Matice České a několik členů Severské společnosti – celkem 37
osob. Mezi nimi byl Smetanův pravnuk Ing. Petr Heydušek a paní Eva
Martínková – pravnučka Jana Rysa (který doprovázel ovdovělého
Smetanu ve Švédsku v sezóně 1859 – 1860 a vrátil se tam s jeho
rodinou ještě na pobyt 1860 – 1861). Zájezd iniciovali a odborně
připravili Lidmila a Václav Němcovi ve spolupráci s CK Scandia Czech Tour v Jablonci n. N. Podařilo se navštívit všechna významná
místa Smetanových historických pobytů a zastávek (Kodaň, průjezd
Helsingborgem, Stockholm, průjezd kolem Norrköpingu, Göteborg,
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Särö). Mezi dalšími památnými místy byla také Vadstena spojená
s návštěvou hrobu sv. Brigity. Velkým zážitkem byla účast na oslavě
midsomaru (letního slunovratu) v místě pobytu. Zájezd byl vesměs
hodnocen jako velice úspěšný. Jediným stínem bylo zjištění, že
v samotném Göteborgu není v dnešní době památka zdejšího
významného Smetanova působení náležitě připomínána (v této
souvislosti ovšem náměty pro další iniciativy a aktivity SBS).

Na závěr roku byl připraven na sobotu 15. prosince tradiční
adventní pořad s Maticí Českou: Josef Václav Sládek a Jaroslav
Vrchlický ve světě české hudby (ku 100. výročí úmrtí obou básníků)
v bývalé Sněmovně lidu v nové budově Národního muzea. Do
průvodního slova Dr. V. Němce byly zařazeny ukázky z korespondence
i vzpomínek současníků. V hudební části programu, zakončené
vánočními koledami, vystoupily mj. pražské pěvecké sbory
(chlapecký sbor PUERI GAUDENTES, mužský sbor PSPU a studentský
sbor BESHARMONIE) pod vedením sbormistra Libora Sládka.

Podzimní sezónu zahájil 2. října pořad věnovaný někdejší
významné sólistce opery Národního divadla v Praze Miladě Šubrtové,
který připravil a uvedl Dr. Milan Pospíšil (připojila se též Společnost
Antonína Dvořáka). - Dne 30. října byl po deseti letech opět zahájen
nový cyklus věnovaný Smetanovým operám. Ku 130. výročí premiéry
Čertovy stěny připravil Dr. Václav Němec pořad s hudebními
ukázkami pod názvem „Smetanův operní epilog a životní zpověď “.
Na základě některých svých nových poznatků ze studia vzniku opery
se pokusil vysvětlit Smetanův osobitý přístup k tomuto dílu. Četbu z
korespondence a pamětí obstarala doc. Lidmila Němcová.

Připravuje se vydání Zpravodajů Společnosti Bedřicha Smetany
za roky 2011 a 2012, které budou zařazeny na web stránky Společnosti
Národního muzea. Program SBS pro rok 2013 bude koncipován v
rozsahu a tradici dosavadní činnosti. Zvláštní pozornost bude třeba
věnovat přípravám na jubilejní smetanovský rok 2014.
Zprávu sestavil Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel SBS
Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2013?

Na pořadu 13. listopadu byla beseda s Jitkou Čechovou
v souvislosti s její připravovanou nahrávkou 6. dílu kompletního
souboru Smetanových klavírních skladeb. Moderátor pořadu Dr.
Václav Němec v úvodu připomenul všechny 4 nahrávky celého
Smetanova klavírního díla (Věra Řepková – Jan Novotný – Ivan Klánský
– Jitka Čechová). Hlavní pozornost se zaměřila na živý přednes
„Šesti charakteristických skladeb“, který byl pojat jako tvůrčí dílna
(workshop), v níž umělkyně spolu se svým předchůdcem a někdejším
pedagogem - předsedou SBS prof. Janem Novotným – rozmlouvali
o hodnotách díla i problémech jeho interpretace. Smetana tento
cyklus (jako opus č. 1) věnoval Franzi Lisztovi; v této souvislosti doc.
Lidmila Němcová přečetla výňatky z dobové korespondence obou
skladatelů – klavíristů a Dr. Němec připomenul její širší historický
kontext. Dr. Olga Mojžíšová podala informace o výběru skladeb pro
6. díl. Účastníci pořadu velmi ocenili novou působivou formu, kterou
jim umělci toto závažné Smetanovo dílo přiblížili.

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 19 2304 6319/0800 a konstantní
symbol je 0379, pro správnou identifikaci platby je nutné uvádět
jako variabilní symbol číslo členské legitimace člena SNM.
3. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále
zbývá platba poštovní poukázkou, bezplatně pro majitele postžira
a s poplatkem pro ostatní. Na složence je číslo účtu SNM u České
spořitelny a variabilní symbol je opět číslo členské legitimace SNM.
Dobrovolná výše členského příspěvku nad uvedenou minimální
hranici bude přijata s povděkem. Pokud je jakákoliv nejasnost ve
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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 1. patře nové budovy NM, v bývalé
budově Federálního shromáždění.
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!
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.
Jana Dobisíková, jednatelka SNM
Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
http://www.nm.cz/snm
Kontakty:
Předsedkyně SNM: Mgr. Petra Burdová, p.g., tel. 224 497 873 - PM
v Horních Počernicích, e-mail: petra_burdova@nm.cz
Jednatelka SNM: Mgr. Jana Dobisíková, tel. 224 497 443 - nová
budova NM, e-mail: jana_dobisikova@nm.cz
Hospodář SNM: Mgr. Jaromír Kouba,
e-mail: kouba.jaromir@gmail.com
Mineralogická sekce: RNDr.Jiří Čížek, e-mail: cizek.j@opv.cz
Sekce prehistorie: PhDr. Karel Sklenář, DrSc.,
e-mail: sklezaff@ff.cuni.cz
Matice česká: PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.,
e-mail: magdalena.pokorna@ff.cuni.cz, PhDr. Lubomír Sršeň, tel.
224 497 355 - nová budova NM
Společnost B. Smetany: Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.,
e-mail: lidmila.nemcova@quick.cz
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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 zaplacení členského příspěvku za příslušný rok. Aktuální
seznam nakladatelství a knihkupectví naleznete vždy 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.
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
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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.
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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: www.cupress.cuni.cz/knihkupectvi
Prodejní doba: po-pá 9 - 19 hod., so-ne 11 - 17 hod.

Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Neklanova 109/27, Praha 2
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.
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
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