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ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
Praha, ročník 2013
Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
s přáním klidného adventního času, příjemného prožití vánoc,
pevného zdraví, štěstí a úspěchů v roce nadcházejícím Vám předkládáme
letošní Zprávy o aktivitách naší Společnosti. Každá sekce naplnila svůj
bohatý program tak, aby vás jím zaujala, akční rádius se dokonce
rozšířil o výlet do Lužice. 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. Záslužná je také snaha Matice české o
připomenutí historických dat formou panelů a pamětních desek přímo
v terénu. A jak je patrné z nástinu programů pro příští rok, bude také
z čeho vybírat.
Přestože nás provázejí některé technické potíže, nejsou
nepřekonatelné. V nové budově NM dochází v současnosti k částečné
rekonstrukci a tak je třeba sledovat webové stránky NM a jiné
informační zdroje k upřesnění aktuálních akcí. Na jaře odešla z NM
na jiné pracoviště jednatelka Společnosti Mgr. J. Dobisíková, ale už se
podařilo nalézt novou posilu, kterou bude od nového roku Mgr. Lenka
Kaloušová. Ještě nás trápí nedostatek zkušených a zručných účetních.
Pokud někdo z členů Společnosti má tyto vlohy (nebo o někom šikovném
víte), budeme rádi, když se přihlásí na e-mail předsedkyně. Účetní
práce není mnoho a podklady jsou vždy dobře připravené hospodářem
dr. Koubou.
Za celý výbor Společnosti bych ráda popřála všem našim členům
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 2012
Rozpočet Společnosti Národního muzea na rok 2012 byl
sestaven tak, aby výdaje byly o něco nižší než předpokládané příjmy.
Tím měl být zčásti vyrovnáván i minusový rozdíl hospodaření v roce
2011. V rozpočtu bylo počítáno s výdaji ve výši cca 90 000,00 Kč a s
příjmy ve výši cca 105 000,00 Kč.
Většími položkami v roce 2012 byly náklady spojené se
zhotovením 4 informačních panelů o životě a díle významných
představitelů české literatury, které ve spolupráci s obecními a
městskými úřady opět připravila Matice česká.
V roce 2012 také mírně stoupl počet dohod o provedení práce
a to na 48 dohod (jedná se většinou o jednotlivé odměny ve výši
500,- Kč za přípravu prezentací na přednášky) oproti 39 v roce 2011.
Tím se zvýšila celková částka včetně daně na 36 167,00 Kč, tedy o cca
1 100,00 Kč vyšší než v roce 2011.
V roce 2012 došlo také k mírnému zlepšení ve výběru členských
příspěvků a také stoupl počet příspěvků vybíraných v hotovosti, což
sice zvyšuje administrativní zátěž, ale upřesňuje evidenci plateb.
Na členských příspěvcích bylo v roce 2012 celkově vybráno
108 500,00 Kč z toho 78.700,00 Kč v hotovosti a 29 800,00 Kč přišlo
na účet v bance.
Vedle příspěvků byl další příjmovou položkou i prodej publikací,
který v roce 2012 činil 5 025,00 Kč. Nepatrnou příjmovou položkou
jsou rovněž úroky, v průměru cca 20 Kč měsíčně, naopak stále se
zvyšující položkou jsou bankovní poplatky, jejichž výše značně kolísá
a mění se podle počtu provedených bankovních transakcí. Výše
těchto poplatků v roce 2012 byla 1728,00 Kč.
Stav finančních prostředků
Banka stav k 1. 1. 2012
288 300,14 Kč
Banka stav k 31. 12. 2012
274 270,59 Kč
Pokladna stav k 1. 1. 2012
66 858,00 Kč
Pokladna stav k 31. 1. 2012 105 179,00 Kč
Celkem finanční prostředky SNM k 31. 12. 2012 : 379 449,59 Kč
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Výhled na rok 2013
Pro rok 2013 odhlasoval výbor SNM výdaje ve výši 104 000,00
Kč a předpokládaný příjem cca 110.000,00 Kč.
Podle současných údajů výběr členských příspěvků probíhá
zatím úspěšně, mírně opět narostl počet uzavřených dohod o
provedení práce. Neobjevily se žádné mimořádné výdaje, a proto
předpokládám, že i v roce 2013 bude příjmová i výdajová položka
rozpočtu vyrovnaná.
Mgr. Jaromír Kouba, hospodář SNM
Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí SNM za rok 2012
s výhledem na následující rok

Přírodovědné sekce
Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2013
Činnost mineralogická sekce v roce 2013 spočívala především
v uskutečnění pravidelných nedělních mineralogických besed,
na kterých jsou naši členové v úvodu aktuálně informováni o
přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích, pořádaných
na našem území i v zahraničí. Dále jsou na těchto besedách členy
naší sekce prezentovány zajímavé přednášky o minerálech a jejich
sběru, bývají často doplněny ukázkami popisovaných nerostů. Mezi
nejaktivnější 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.
Často probíhají živé diskuse o zkušenostech sběratelů se současným
stavem našich lokalit a možnostech nových nálezů nerostů nebo
nově vydaných publikacích. Na závěr besed většinou probíhá i
určování donesených ukázek minerálů nebo hornin.
V lednu 2013 byla díky neúnavné aktivitě našeho člena pana
Michala Glyknera uspořádána již devátá pražská Amatérská burza
nerostů, a to ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10
- Strašnicích. Tato akce významně napomáhá propagaci sběratelství
minerálů a umožňuje neformální setkání sběratelů z celé České

Nejlepší nalezená ukázka ametystu z lokality Černý potok
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Sběr nerostů na lokalitě Kovářská
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republiky.
Další významnou aktivitou mineralogické sekce byla exkurze,
která se uskutečnila v polovině května do oblasti Krušných hor –
okolí Klášterce nad Ohří. Účastníci exkurze, kterou skvěle vedl pan
Mgr. Roman Gramblička, mohli sbírat minerály na lokalitách Hradiště
– Černý potok – Kovářská - Mýtinka, kde mnozí nalezli krásné ukázky
hematitu, barytu, fluoritu, ametystu nebo epidotu - viz následující
fotografie.
V roce 2013 proběhla také dvě kola soutěže členů sekce o nový
nejhodnotnější mineralogický nález na našich nebo zahraničních
lokalitách. Vzhledem k uzavření historické budovy Národního muzea
ale nemohly být vítězné ukázky vystaveny, a proto hledáme jiný
způsob jejich prezentace. Někteří 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 daří rozvíjet i přes komplikace
spojené s přesunutím přednášek a besed do nové budovy Národního
muzea. Mnozí naši členové přispívají svými články do českých i
zahraničních periodik a publikací a pomáhají tak propagovat nové
poznatky z oboru mineralogie a geologie, zejména v časopisech
Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM, čímž
naplňují základní ideu, se kterou byla Společnost národního muzea
v XIX. století založena.
V následujícím roce 2014 jsou v plánu mineralogické sekce
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
již jubilejní 10. Amatérská burza nerostů v lednu 2014, exkurze
na mineralogické lokality a dvě kola soutěže o nejhodnotnější
nový mineralogický nález. Členové mineralogické sekce se aktivně
zúčastňují všech plánovaných aktivit, které prohlubují jejich poznatky
v oboru mineralogie a ostatních geologických věd.
RNDr. Jiří Čížek
Předseda mineralogické sekce

Společenskovědní sekce
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Matice česká
Velkým počinem Matice české v roce 2013 bylo otevření
výstavy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod názvem Matice
česká a Národní muzeum (24. června – 16. srpna 2013) pod záštitou
poslance Františka Laudáta. Byla koncipována do třech pater atria.
V přízemí měl návštěvník možnost se seznámit s dějinami Matice
české od založení až do současnosti. Ve vitrínách nechyběly ani
ukázky knižních vydání MČ z 19., 20. i 21. století. V prvním patře
byla pozornost věnována dlouholetému projektu MČ pod názvem
Čeští spisovatelé v regionech ČR, prezentaci informačních panelů
rozdělených podle krajů ČR. Na projektu se podílejí také Památník
národního písemnictví a Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Druhé
patro výstavy se věnovalo sedmnácti pražským a mimopražským
expozicím Národního muzea. To doplňovala i prezentace generální
rekonstrukce historické budovy Národního muzea na Václavském
náměstí v Praze. Výstavu navštívilo několik organizovaných skupin,
včetně zástupců Ministerstva kultury ČR. Výstava byla od počátku
koncipována jako putovní.
Během roku připravila Matice česká pro své členy různé
kulturní akce, zvláště významné se ukázalo navázání kontaktu
s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem (Zrcadlená tvář –
kompozice z poetické tvorby Bohuslava Reynka, Krasohledění), jehož
pořady se pod záštitou Matice české budou konat i v dalších letech
v prostorách NM. Členy Matice upoutal i nově zahájený vycházkový
projekt – Literární toulky Prahou (Ženy spisovatelky v okolí Karlova
náměstí, Po Praze za Karlem Hynkem Máchou, Jan Neruda a Malá
Strana, Literární Pražský hrad, Významné literární kavárny v Praze,
Za literárními osobnostmi na Kampu, prohlídka Pražského literárního
domu s přednáškou o osobnostech německy píšících spisovatelů
v Praze v 19. a 20. století, který si klade za cíl detailněji seznámit
veřejnost s osobnostmi české a světové literatury, jejichž osud je
spojen s Prahou.
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Tradiční přednáškové cykly se věnovaly podobě cenzury v 19.
a 20. století (Mag. Dr. Michael Wögerbauer – Amand Berghofer –
rebel cenzorem, Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – Cenzor národním
hrdinou? K postavám protektorátních cenzorů, Mgr. Petr Píša –
Johann Nepomuk Zimmermann a Pavel Josef Šafařík – dva cenzoři
z Metternichovy éry) a připomínce dvoustého výročí narození
spisovatele Karla Sabiny (Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. – Karel Sabina a
paradoxy svobody, PhDr. Lenka Kusáková – Sabinovo místo v české
literatuře 19. století, Mgr. Michal Charypar, Ph.D. – „Národ nezná
odpuštění“: Národní soud nad Karlem Sabinou).
Na začátku roku proběhly komentované prohlídky všech
výstav v rámci velkého výstavního cyklu NM Monarchie. Uskutečnilo
se i několik komponovaných večerů (Jan Neruda, František Nepil,
Ladislav Mňačko, František Škroup, přednáška pod názvem Říp.
Mýtická hora v českých dějinách 19. a 20. století, projekce filmového
dokumentu Živý mrtvý Alois Jirásek za účasti režiséra filmu Ivana
Stehlíka a setkání s akad. mal. Danou Puchnarovou a nakladatelem
Vladimírem Benešem). Pro členy MČ bylo připraveno několik
autobusových výletů s kulturním a literárním obsahem (Kulturní
toulky Letohradskem, Putování za osobnostmi Vysočiny, Krajem
Aloise Jiráska, Hradní zříceniny západních Čech – Karlovarsko, Za
sklářskou tradicí Lužických hor). Bohatý program MČ v roce 2013
byl zakončen společným pořadem se Společností B. Smetany pod
názvem Karel Sabina – první libretista Bedřicha Smetany.
Intenzivně pokračovala i spolupráce s Maticí lužickosrbskou
v Budyšíně, velmi zdařilé bylo červnové putování členů MČ Horní
Lužicí, kde jsme měli možnost poznat několik lužickosrbských obcí,
především Chrósćicy, Ralbicy a Kulow. Neméně významná byla i účast
zástupce Matice české, Dalibora Dobiáše, na druhém kongresu Matic
slovanských národů, který byl v srpnu 2013 pořádán ve slovenském
Martině u příležitosti 150. výročí založení Matice slovenské a 1150.
výročí začátku misijního působení sv. Cyrila a Metoděje. Kongres
prokázal, že činnost Matic je v Evropě stále velmi živá a oslovuje
všechny věkové vrstvy společnosti.

Letos se podařilo MČ v rámci projektu Čeští spisovatelé
v regionech České republiky umístit čtyři informační tabule. V sobotu
8. června proběhlo ve spolupráci s vedením města Hronov slavnostní
odhalení informačního panelu Alois Jirásek na budově Jiráskova
divadla na náměstí Čs. armády v Hronově. Autorem informačního
textu na panelu je Miloš Zelenka, předseda Společnosti A. Jiráska,
která se také na celé akci podílela. Obrazový materiál na panel dodaly
Památník národního písemnictví a NM. Následně byl v Hronově
ještě odhalen informační panel, připomínající dalšího zdejšího
rodáka, Egona Hostovského, a to na budově Městské knihovny E.
Hostovského na Komenského náměstí. Zde o životě a díle tohoto
významného původem židovského spisovatele promluvil Václav
Sádlo, bývalý dlouholetý ředitel Regionálního muzea v Náchodě,
který je rovněž autorem textu na matičním panelu. Fotografie na
panelu pocházejí z rodinného archivu. Panel, který představuje dnes
téměř zapomenutou osobnost 19. století a výrazného propagátora
MČ, Josefa Šmidingera, byl umístěn v Hostomicích pod Brdy před
vstupem na hřbitov, kde nalezl místo posledního odpočinku. Také
byl realizován panel do Sloupu v Čechách, kde se narodil významný
revolucionář, novinář a spisovatel Ferdinand Břetislav Mikovec, který
ač pocházel z německé rodiny, se stal představitelem české literatury
a vědy. MČ rovněž organizačně a finančně zajistila generální opravu
horní nápisové části hrobky rodičů Vítězslava Hálka v Bukoli u
Mělníka. Členové MČ se během roku účastnili pravidelných brigád
na Malostranském hřbitově a také aktivně pomáhali při ochraně
sbírek Národního muzea.
V příštím roce dojde k realizaci panelů pro Nové Město nad
Metují (vlastenecký kněz Jan Karel Rojek), Jilemnici (český mecenáš
a dlouholetý kurátor Matice české Jan Nepomuk František hrabě
Harrach) nebo Rychnov nad Kněžnou (propagátor sportu a etikety,
novinář a spisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský). Uskuteční se i
řada literárních akcí (přednášky, vycházky, komponované pořady,
autorská čtení).
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Sekce prehistorie a protohistorie

egyptské Západní poušti v době římské, Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
zrekapituloval Pistiros 2012 a Mgr. Karel Kůt přiblížil výsledky
archeologického průzkumu lineárních útvarů na Podřipsku.
Bydlení a každodenní život ve starověkém Egyptě a Řecku
byl námětem pro cyklus přednášek z antiky. O životě starověkých
Egypťanů a Řeků přednášely Mgr. Martina Bartoňová a Mgr. Lenka
Lacinová; sídliště královských řemeslníků Dér el-Medína a Station de
repos bylo námětem pro přednášku PhDr. Pavla Onderky; Obytné
domy v klasickém Řecku nám přiblížily doc. Iva Ondřejová, CSc. a
doc. Marie Dufková, CSc.; Mgr. Barbora Havlíková pohovořila o
životě na farmách v okolí řecké kolonie Metapontion v jižní Itálii a
Mgr. Martina Čechová si zvolila téma života na okraji antického světa
a popsala nám krymský Chersonésos v pozdní antice.
Pro trvalý zájem našich příznivců také v příštím roce plánujeme
uspořádání přednáškového cyklu s poutavými náměty.
PhDr. Helena Svobodová

Činnost sekce prehistorie a protohistorie SNM se opět
soustředila na podíl při pořádání výročních dvoudenních
informačních kolokvií o výsledcích archeologických terénních
výzkumů a průzkumů v Čechách. Tyto akce, k nimž se sekce spojila
s Českou archeologickou společností jako hlavním pořadatelem,
se odehrávají vždy počátkem jara následujícího roku: kolokvium
„Archeologické výzkumy v Čechách 2012“ proběhlo ve dnech 16.
- 17. dubna 2013 tradičně na půdě Národního muzea, nyní v nové
budově v přednáškovém sále.
Jako každoročně tu archeologové z muzejních, akademických
i památkových institucí prezentují průběh a výsledky svých
výzkumů v uplynulém roce. 43 referentů zde předneslo 50 referátů
o práci jednotlivců i kolektivů z Prahy i ze všech českých regionů.
Návštěvnost činila 116 účastníků - profesionálních archeologů,
neprofesionálních zájemců a studentů oboru. Přednášky probíhaly
ve čtyřech polodenních tématických blocích, nazvaných tentokrát
Polykulturní lokality, Pravěk, Středověk a novověk, Terénní průzkumy
a dokumentace. O jejich řízení se dělili předseda sekce PhDr. Karel
Sklenář, DrSc. a vědecký tajemník České archeologické společnosti
Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích.
Výtahy z přednesených referátů budou opět uveřejněny
formou samostatného sborníku „Archeologické výzkumy v Čechách
2012“, vycházejícího každoročně v řadě Supplement při Zprávách
České archeologické společnosti.
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
předseda sekce

Společnost Bedřicha Smetany

Sekce Společnosti přátel starověkých civilizací realizovala
Jarní cyklus přednášek z archeologie, který začal rekapitulací
výzkumů v roce 2012. Mgr. Stanislava Kučová přednášela Oázy v

První pořad 12. února byl věnován setkání účastníků i dalších
zájemců o historický zájezd do Švédska po stopách Bedřicha Smetany,
který v předchozím roce uspořádala SBS ku 150. výročí poslední
skladatelovy návštěvy v Göteborgu. Účastnil se také majitel spolu
pořádající CK Scandia Czech Tour Mgr. Zdeněk Šmíd. Jako každoročně
se 2. března na Vyšehradském hřbitově konala pietní vzpomínka
u hrobu Bedřicha Smetany v den 189. výročí jeho narození. Téhož
dne večer v sokolovně v Lázních Toušeň při příležitosti uvedení
„sokolského” nastudování Prodané nevěsty v podobě lidové hry se
zpěvy a tanci režiséra Bohumila Gondíka. SBS symbolickou účastí
několika členů výboru v čele s předsedou prof. Novotným a s krátkou
zdravicí Dr. Václava Němce vyjádřila úctu „zapadlým vlastencům“ a
jejich záslužné práci ve prospěch ušlechtilých tradic české národní
kultury. V návaznosti na dopolední pietní akt na Vyšehradě byl
tak zahájen začínající 190. jubilejní rok Bedřicha Smetany. Dne 12.
března se v Muzeu BS konal tradiční recitál nositele Ceny Viléma
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Zítka z Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech
2012, jímž se stal mladý tenorista   Petr Nekoranec. V recitálu
vystoupily také Ivana Pavlů a Monika Sommerová, které ve III. kole
soutěže úspěšně uvedly árie z oper B. Smetany. Klavírní doprovod
obstaraly Eva Kulichová a Jana Nácovská. Smetanovská výročí roku
2013 podle tradice uvedl Dr. Václav Němec. O poslední soutěži a
jejích laureátech zasvěceně referoval Dr. Jan Králík, CSc. Tradičním
pořadem posluchačů Pražské konzervatoře ze Smetanových oper 26.
března opět provázela prof. Jitka Soběhartová. 23. dubna v pořadu
„Bedřich Smetana a experimentální hudba“ pohovořil prof. Radoslav
Kvapil o svých zkušenostech s interpretací klavírního díla B. Smetany
(Macbeth a České tance). V sobotu 18. května SBS uspořádala zájezd
po trase Vrchotovy Janovice - Sedlčany - Křepenice. 11. června
odpoledne za překrásného slunečného počasí (i když v období
právě probíhající megapovodně bylo třeba zvýšené ostražitosti
kvůli možnému pádu podmáčených stromů) byla organizována
společně s Maticí českou návštěva Vinohradského hřbitova. Vedle
hrobů mnoha smetanovských interpretů (zejména pěvců, ale též
např. klavíristy Emila Mikelky) byla navštívena místa posledního
odpočinku hudebního skladatele Karla Šebora (1843 - 1903), bývalých
prezidentů Emila Háchy a Václava Havla i významných spisovatelů
(např. Zikmunda Wintra, Jana Karafiáta, K. V. Raise); výklad podal Dr.
Václav Němec, který vzhledem k pohřbeným vlastním předkům se
stal pravidelným návštěvníkem hřbitova už v r. 1939.
Podzimní sezónu zahájil 8. října pěvecký koncert; výběr
z písňové tvorby Bedřicha Smetany (málo známé rané písně, výběr
z Večerních písní) doplnily písně dalších autorů. Účinkovala Renata
Pelíšková za klavírního doprovodu Jana Lukše. Šlo o doprovodný
pořad k výstavě „Jak se u Smetanů malovalo“ s úvodním slovem Dr.
Olgy Mojžíšové. 22. října ku 100. výročí narození Beno Blachuta a
10. výročí úmrtí Ivo Žídka s připomínkou dalších českých tenoristů
světové pověsti byl uveden pořad Slavní čeští tenoristé. Historické
gramofonové nahrávky připravil a se suverénním přehledem vývoje
českého pěveckého umění v evropském i světovém kontextu
komentoval Dr. Jan Králík. Besedu zahájil několika osobními
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vzpomínkami Dr. Václav Němec, který byl předtím 20. května
slavnostním řečníkem při odhalení busty Ivo Žídka v Národním
divadle. Dalším pěveckým koncertem bylo 5. listopadu vystoupení
žáků prof. Brigity Šulcové, které připomnělo nedávné životní
jubileum umělkyně a významné pedagožky a navíc výrazným
způsobem dokumentovalo, že máme dostatek pěvkyní, které jsou
schopny zajistit na patřičně vysoké úrovni v celé šíři smetanovský
operní repertoár, až se k němu Národní divadlo vrátí. Následovala
26. listopadu beseda o klavírním díle Bedřicha Smetany s použitím
před rokem osvědčené formy workshopu ke stále živému problému
interpretace a propagace jedinečného skladatelova odkazu pod
vedením prof. Jana Novotného. Na závěr roku byl připraven na
sobotu 14. prosince tradiční adventní společný pořad s Maticí Českou
v bývalé sněmovně Nové budovy Národního muzea: Karel Sabina
- první libretista Bedřicha Smetany. Pořad ku 200. výročí Sabinova
narození (*29.12.1813 - podle některých pramenů se prý narodil už
o 2 roky dříve) odborně připravil Dr. Václav Němec. Hudební část
programu zakončenou vánočními koledami se spoluúčinkováním
všech přítomných zajistila prof. Jana Nácovská.
Připravuje se vydání Zpravodaje Společnosti Bedřicha Smetany
za rok 2013 a doplnění Zpravodaje za roky 2011 a 2012 o obrazovou
část; všechny budou zařazeny na web stránky Společnosti Národního
muzea. Program SBS pro rok 2014 bude koncipován se zvláštní
pozorností k dvojímu jubileu Bedřicha Smetany, ale také k Roku české
hudby. Projednává se rozšíření o některá vystoupení mimopražská
i o zvláštní propagační pořady (mj. pro pražské diplomaty). Proto
bude výjimečně přiměřeně zvýšen rozpočet.
Dr. Václav Němec,
místopředseda a jednatel SBS
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Zprávy Společnosti Národního muzea 2013
Kontakty:

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
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.
Mgr. Lenka Kaloušová, nová jednatelka SNM
http://www.nm.cz/snm

Předsedkyně SNM: Mgr. Petra Burdová, p.g., tel. 224 497 873 - PM
v Horních Počernicích, e-mail: petra_burdova@nm.cz
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Jednatelka SNM: Mgr. Lenka Kaloušová, tel. 224 497 443 - nová
budova NM, e-mail: lenka_kalousova@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
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 měření zraku v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2 (popá 9 - 18 hod.), tel.: 224 919 487,e-mail: jan.matl@optikalutea.cz,
www.optikalutea.cz
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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
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
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Tel., 252 541 632, 776 608 919, e-mail: libri@libri.cz, www.libri.cz
Prodejní doba: po-pá 9 - 15 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.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
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.
Na e-shopu knihkupectví je možné získat 15% slevu na produkci
nakladatelství Karolinum a 10 % slevu na produkci ostatních
nakladatelství.

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2013. Pro své členy
a příznivce vydala v prosinci 2013 Společnost Národního muzea.
K vydání připravily Petra Burdová a Blanka Šreinová
16

