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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 2018

Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
Výbor společnosti NM si Vám dovoluje složit účty ze své činnosti 

v roce 2018 a hospodaření v roce 2017. Příspěvky jednotlivých sekcí zpra-
covali jejich předsedové s výhledem na příští rok. Jako předsedkyně Společ-
nosti bych jim ráda vyjádřila poděkování, stejně jako členům výboru a všem 
dobrovolníkům, kteří bezplatně a ve svém volném čase přispívají k organi-
zaci a zabezpečení mnohdy náročného programu. Tím významnou měrou 
naplňují spolupráci Společnosti NM a Národního muzea především na poli 
osvětovém a šíří tak jejich věhlas ve veřejnosti.

V tomto roce se výbor sešel celkem pětkrát a všichni jeho členové 
přispěli ke stabilizaci a úspěšně se vypořádali jak s byrokracií přechodu 
na „zapsaný spolek“, tak se postupně vypořádávají i s novou direktivou o 
zpracování osobních údajů (viz příloha Informace o zpracování…). Prosíme 
proto všechny členy, aby pozorně sledovali naše webové stránky, kde jsou 
všechny dokumenty uvedeny do souladu s touto direktivou, včetně přihláš-
ky nových členů. 

V příštím roce končí volební období stávajícího výboru a patrně na 
květnovém plenárním zasedání budete volit výbor nový. Bylo by potěšu-
jící, kdybyste se tohoto zasedání zúčastnili v hojném počtu, je to jeden 
z mála způsobů, jak můžete ovlivnit svým hlasem a názorem budoucí po-
dobu Společnosti. Zatím není jisté místo konání, pravděpodobný návrat do 
rekonstruované hlavní budovy NM je sice plánován na jaro příštího roku, 
ale konkrétní pozvánka bude vyvěšena na webu, zasílána emailem a také 
poštou. V této souvislosti žádáme všechny členy Společnosti, aby co nejvíce 
využívali elektronické komunikace (také k placení příspěvků), nová doba už 
si vyžaduje nové, jednodušší přístupy.

V končícím roce by vám výbor Společnosti chtěl popřát klidný advent, 
radostné a příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 hodně 
zdraví, štěstí a elánu.

Za výbor Společnosti Petra Burdová, předsedkyně
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Hospodaření Společnosti NM za rok 2017

Pokladana Kč
Převod zůstatku z r. 2016 96041,00
Příjmy za r. 2017 80445,50
Výdaje za r. 2017 44826,00
Převod hotovosti na BÚ r. 2017 110545,50
Zůstatek za r. 2017 21115,00

Běžný účet
Převod zůstatku r. 2016 377657,12
Převod hotovosti z pokladny r. 2017 110545,50
Příjem členských příspěvků r. 2017 25750,00
Úrok za r. 2017 47,29
Výdaje za r. 2017 52594,99
Zůstatek na BÚ r. 2017 461404,92

Příjmy celkem - rozpis
Členské příspěvky r. 2017 80445,50
Členské příspěvky na BÚ r. 2017 25750,00
Úrok r. 2017 47,29
Celkem za r. 2017 106242,79

Výdaje celkem - rozpis
Dohody r. 2017 28000,00
Faktury r. 2017 45000,00
Poplatky na BÚ r. 2017 2711,99
Režie r. 2017 16826,00
Odvod daně r. 2017 4883,00
Výdaje celkem r. 2017 97420,99

Sestavila: E. Liberská

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2018
V roce 2018 pokračovala činnost mineralogické sekce v dlouhodobě 

osvědčeném režimu. Bylo uspořádáno deset mineralogických besed, které 
se konají zpravidla první neděli v měsíci a jsou spojené s promítáním pre-
zentací o sběru minerálů, případně fotografií z různých akcí našich členů 
v České republice i v zahraničí. Dále jsou na těchto besedách všichni čle-
nové a příznivci aktuálně informováni o přednáškách, výstavách, burzách a 
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dalších akcích pořádaných v následujícím období. Také se diskutuje o nově 
vydaných publikacích a zkušenostech sběratelů se současným stavem na-
šich i cizích lokalit a možnostech nových nálezů nerostů. Při těchto bese-
dách je také možnost určování přinesených ukázek minerálů, případně si je 
pracovníci mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea berou 
k přesnějšímu určení do svých laboratoří.

Významní mineralogové se také podíleli na uspořádání jarního a pod-
zimního přednáškového cyklu, který byl zaměřeny na mineralogické a geo-
logické zajímavosti z naší země i ze zahraničí. Další významnou akcí našich 
členů pod vedením Michala Glyknera byla již tradiční 14. pražská Amatérská 
burza nerostů, kterou pořádáme ve spolupráci se Základní školou Brigádní-
ků v Praze 10 - Strašnicích. Všechny tyto akce pomáhají při propagaci naší 
sekce, Společnosti Národního muzea a obecně sběratelství minerálů v laic-
ké veřejnosti a zejména mezi mládeží. 

Tradičně se v polovině května uskutečnila mineralogická exkurze do 
oblasti Krušných hor. Navštívili jsme Boží Dar (nově zpřístupněnou štolu Jo-
hannes na Zlatém Kopci), Zálesí (odval dolu Eva Apfelbaum) a Vejprty (Olo-
věný cech Marie Pomocné a Jedovou jámu) - viz následující fotografie. Ně-
kterým účastníkům se podařilo najít docela hezké ukázky místních nerostů.

Sběr minerálů na Olověném cechu Marie Pomocné

Při besedách v měsících červnu a prosinci se uskutečnila dvě kola 
soutěže o nejhodnotnější mineralogický nález členů naší sekce na našich 
nebo zahraničních lokalitách. Bohužel doposud nelze nejlepší přinesené 
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ukázky nikde vystavovat, ale snad se podaří ve zrekonstruovaných sbírkách 
v historické budově Národního muzea obnovit vitrínu s těmito vítěznými 
nerosty.

Mnozí členové mineralogické sekce se také podílejí na publikační čin-
nosti v našich i zahraničních časopisech a publikacích, kde propagují nové 
poznatky z oboru mineralogie a geologie. Většina článků byla uveřejněna 
zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického od-
dělení NM.

V roce 2019 se snad již budeme moci scházet v opravené historické 
budově NM a rozvíjet nadále činnost mineralogické sekce. V plánu je uspo-
řádat deset nedělních určovacích besed a odborné přednášky s mineralo-
gickými či obecně geologickým tématy. Zároveň se připravuje již 15. ročník 
Amatérské burzy nerostů v lednu 2019, květnová exkurze na mineralogické 
lokality, jarní a podzimní soutěž o nejhodnotnější vlastní mineralogický ná-
lez a další aktivity pro zvýšení osvěty v oboru mineralogie a geologických 
věd obecně.

RNDr. Jiří Čížek, předseda mineralogické sekce

Zpráva o činnosti paleontologické sekce za rok 2018
Paleontologická sekce v roce 2018 uspořádala čtyři přednášky pro 

odbornou i laickou veřejnost. V březnu 2018 zahájil přednáškový cyklus Dr. 
Milan Libertin z paleontologického oddělení Národního muzea. Seznámil 
nás s výzkumem fosilních rostlin na poušti Gobi. O měsíc později následova-
la přednáška Doc. Jaroslava Marka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy, který pohovořil o výzkumu fosilií prvohorních bezobratlých v 18., 19. 
a na začátku 20. století. Věnoval se i tzv. českým skalníkům – soukromým 
sběratelům. Ve druhé polovině roku 2018 proběhla přednáška Doc. Petra 
Krafta z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy o geologii a paleontologii 
širšího okolí Rokycanska a závěr roku patřil Doc. Jiřímu Kvačkovi z paleon-
tologického oddělení Národního muzea. Jiří Kvaček prezentoval výzkum pa-
leoekologie rostlin svrchní křídy ve střední Evropě. 

Všem přednášejícím patří naše velké poděkování a těšíme se na další 
přednášky v roce 2019.

RNDr. Jana Bruthansová, PhD, paleontologická sekce
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Zpráva o činnosti Matice české v roce 2018
Jarní přednáškový cyklus reflektoval dvousté výročí narození význam-

ného českého politika Františka Ladislava Riegra (1818–1903). První dub-
nová přednáška v podání Luboše Velka (Politik a jeho život ve vídeňském 
parlamentu) představila Riegra jako stěžejního rakouského politika druhé 
poloviny 19. století. Druhou přednášku měl Milan Vojáček (Na velkostatku 
politického vůdce národa), v níž se zaměřil na provoz velkostatku Riegrů 
v Malči u Chotěboře. Poslední přednášku cyklu pronesl Jiří Štaif (F. L. Rieger 
a vliv jeho rodiny v české společnosti) a připomněl v ní zásadní vliv rodin Pa-
lackých a Riegrů v národním uvědomění české společnosti. Podzimní, listo-
padový přednáškový cyklus reagoval na sté výročí založení Československé 
republiky. Odborní pracovníci Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd 
ČR zde představili korespondenci T. G. Masaryka s významnými osobnostmi 
veřejného života (Helena Kokešová: TGM a J. S. Machar, Vratislav Doubek: 
TGM a ruští literáti, Dagmar Hájková: TGM, M. R. Štefánik a E. Beneš).

Matice česká rovněž pokračovala v přípravách a instalacích informač-
ních panelů v regionech České republiky, jež přibližují život a dílo význam-
ných literátů. V rámci programu 56. poděbradských dnů poezie byly dne 
19. dubna odhaleny informačních panely k poctě zdejšího rodáka Františka 
Turinského (1797–1852) v prostorách městské knihovny a Stanislava Kost-
ky Neumanna (1875–1947), jenž pobýval v Poděbradech v letech 1933 až 
1939, u pomníku S. K. Neumanna na Čábelně. Panely po obsahové stránce 
připravila literární historička Lenka Kusáková, která pro členy Matice české 
dne 16. června zorganizovala celodenní literární vycházku po Poděbradech. 

Riegrovské výročí Matice česká připomněla také výrobou a osazením 
informačního panelu v blízkosti zámeckého areálu v Malči ve spolupráci 
s místním obecním úřadem a Václavem Macháčkem-Riegrem, majitelem 
zámku a potomkem slavného rodu. Text a obrazový doprovod na panel do-
dal Milan Vojáček, jeden z autorů nové stálé expozice na zámku v Malči, 
slavnostně otevřené dne 14. června. Do expozice, v níž jsou vzpomenuty 
počátky Matice české, jsme zapůjčili pečetní typář z třicátých let 19. století 
se znakem Matice české. Tento jedinečný předmět zakoupila Matice česká 
začátkem roku 2018 od soukromého sběratele. Matice česká se také roz-
hodla věnovat letošní Matiční listy v rámci sborníku Acta Musei Nationalis 
Pragae – historia litterarum právě F. L. Riegrovi, který náležel mezi její pod-
porovatele.
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Dne 28. července byl v Harrachově za účasti jednatele Matice čes-
ké Pavla Muchky, ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici Jana Luštince, 
ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische a vedení města 
v čele se starostkou Evou Zbrojovou slavnostně otevřen park Jana hraběte 
Harracha, jejž Matice česká doplnila panelem s informacemi o Harrachovi 
v několika jazycích. 

V druhé polovině roku Matice česká zhotovila informační panel, 
přibližující životní osudy politika a novináře Julia Grégra (1831–1896), pro 
Máslovice, kde ve své honosné vile nedaleko Vltavy prožil závěr života. 
Autorem textu na panelu je Jiří Pokorný, obrazové reprodukce, tak jako u 
většiny ostatních panelů, pocházejí ze sbírek Národního muzea a Literár-
ního archivu Památníku národního písemnictví. Ve spolupráci se spolkem 
Společnost železniční výtopna Jaroměř vznikly informační panely, které se 
věnují Michalu Máchovi (1812–1871), který výrazně pečoval o kulturní od-
kaz svého bratra Karla Hynka. Panely textově a obrazově připravila Yvetta 
Dörflová. Všechny výše uvedené panely budou osazeny začátkem roku 
2019. V prvním případě je plánováno doplnění instalace panelu originální 
lavičkou s opěradlem ve tvaru otevřených Národních listů, které byly hlav-
ním Grégrovým počinem. Ve druhém případě panely doplní stálou expozi-
ci Železničního muzea v Jaroměři, ale také se objeví v exteriéru v blízkosti 
zrušeného hřbitova u kostela Narození Panny Marie v Lochenicích nedaleko 
Hradce Králové, kde Michal Mácha nalezl místo posledního odpočinku. 

Matice česká nezapomněla ani na dvousté výročí existence Národ-
ního muzea, při kterém od roku 1831 působí. Projektově zajistila generální 
opravu hrobu autora historické budovy Národního muzea Josefa Schulze 
(1840–1917) na Vyšehradském hřbitově. Finančně opravu garantoval Met-
rostav a za novou pamětní desku na hrob děkujeme soukromé dárkyni Ing. 
Marice Bártové. U příležitosti výročí úmrtí tohoto předního architekta čes-
kých veřejných staveb 19. století proběhlo dne 16. července slavnostní od-
halení opraveného hrobu za účasti generálního ředitele Národního muzea 
a zástupce Metrostavu a rovněž za pozornosti médií.

Dne 23. října se uskutečnila mimořádně zdařilá prezentace knihy 
Šárky Rámišové „S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým“           
v Nové budově Národ ního muzea, doplněná přehlídkou sokolského obleče-
ní, ukázkou originálních sokolských sbírkových předmětů a za doprovodu 
sokolské hudby pouštěné z dobového gramofonu. 

Členka Matice české a vědecká pracovnice Národního muzea Nina 
Milotová připravila velmi kvalitní i graficky zdařilou putovní výstavu pod ná-
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zvem Příběh krajiny ve službách národa s multimediálními prvky (hudební 
ukázky). V ní prostřednictvím bohatých sbírek Národního muzea ukazuje 
téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině 19. století funkci národního 
symbolu. Výstava byla zahájena v září v Lapidáriu Národního muzea a je 
plánováno, že se v dalších letech objeví na různých místech ČR (muzea, 
knihovny atd.). 

Roční matiční činnost zakončila společná akce se Společností Bedřicha 
Smetany dne 1. prosince, která představila osudy tří literárně činných hu-
debnic – Klementiny Kalašové, Emy Destinnové a Charlotty G. Masarykové.

Na rok 2019 připravuje Matice česká tradiční jarní a podzimní před-
náškové cykly. Plánují se instalace a slavnostní odhalení nových informač-
ních panelů v regionech ČR. Nebudou chybět ani další literární a kulturní 
akce pro členy.  

PhDr. Pavel Muchka, jednatel

Zpráva o činnosti Společnosti Bedřicha Smetany
Dne 23. ledna v Muzeu B. Smetany moderovala doc. Lidmila Něm-

cová setkání s významnou českou pianistkou a krasobruslařkou Jindřiškou 
Kramperovou za účasti jejích spolupracovníků a přátel. - V pátek 2. března 
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se konala na Vyšehradském hřbitově pietní vzpomínka u hrobu Bedřicha 
Smetany ku 194. výročí narození skladatele. - V úterý 6. března v Muzeu 
B. Smetany na pěveckém koncertu laureáta Mezinárodní pěvecké soutěže 
A. Dvořáka v Karlových Varech z r. 2017 vystoupili laureát a nositel Ceny 
Viléma Zítka Vojtěch Šembera a Dominika Majdanová, která získala třetí 
cenu v kategorii „Operní naděje“ (ceny sponzorují manželé L. a V. Němcovi); 
klavírní doprovod obstaral prof. Jaroslav Šaroun. V úvodu promluvil ředitel 
soutěže Alois Ježek a o postřehy ze soutěže se podělil Dr. Jan Králík. - V so-
botu 10. března uspořádalo Národní divadlo ve spolupráci s SBS matiné ku 
194. výročí narození Bedřicha Smetany. Dramaturgem byl Beno Blachut ml. 
V úvodním projevu Dr. Václav Němec připomenul nejen důležitá smetanov-
ská výročí, ale také dvojité jubileum Jana Nep. Maýra (1818 - 1888). Maýr 
se spolu s B. Smetanou a Adolfem Čechem zasloužil během éry Prozatím-
ního divadla a prvních let Národního divadla o dosažení evropské úrovně 
naší scény. V roce 1888 zde došlo ke slavným premiérám Verdiho opery 
Othello a Čajkovského Evžena Oněgina (skladatel osobně řídil premiéru a 
pražské nastudování Oněgina se stalo vzorem pro mnohé evropské scény). 
- 10. dubna v Muzeu B. Smetany vyprávěla klavíristka Jitka Čechová o svém 
sólovém turné po Čínské lidové republice. - 24. dubna se v Muzeu konal 
tradiční koncert pěveckého dorostu Pražské konzervatoře; uvedl prof. Zby-
něk Brabec. - V sobotu 19. května SBS uspořádala zájezd do Západních Čech 
(Kladruby u Stříbra - Konstantinovy Lázně), který připravila Dr. Drahomíra 
Čáslavská. Zájezdu se vedle členů SBS účastnili též členové jiných sekcí SNM 
(zejména Matice české). 

Podzimní sezónu zahájilo v Muzeu 9. října volné pokračování seriálu 
o muzikantských rodech. Přišla Jana Mimrová se svými rodiči. Pestré vy-
právění nadějné všestranné umělkyně a jejích rodinných příslušníků včetně 
hudebních ukázek uvedl Dr. Václav Němec, který Janu Mimrovou sledoval 
už po několik let na chrudimských festivalech Východočeské Athény jako 
dirigentku pěveckých sborů i orchestru a sborovou pěvkyni. Během pořa-
du předvedla své umění také jako houslistka, klavíristka (varhanice) a skla-
datelka. Oba rodiče z hudebních rodin zakotvili jako pedagogové v České 
Třebové. Spokojení účastníci projevili velký zájem o pokračování seriálu. - 
23. října následoval v Muzeu tradiční pěvecký koncert posluchačů Pražské 
konzervatoře - účastníků letošní listopadové Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech (v rámci přípravy). Za klavírního do-
provodu prof. A. Kužely vystoupilo 5 posluchaček a 3 studenti z různých 
ročníků. Pořad připravený prof. Brabcem uvedla nová vedoucí pěveckého 
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oddělení prof. Ludmila Vernerová. - 13. listopadu o své činnosti hovořili pra-
covníci Muzea Bedřicha Smetany. V posledním roce došlo v Muzeu ke změ-
nám personálního složení i k zahájení nových úkolů (když různé jiné byly 
už splněny). Pořadem provázela vedoucí Muzea Mgr. Sandra Bergmannová, 
PhD. - 27. listopadu 2018 pod názvem „Setkání generací“ se konal adventní 
koncert ZUŠ Vadima Petrova. Společně se žáky vystoupili také posluchači 
Akademie umění a kultury pro seniory (54+) při této škole. Závěrečná bese-
da ukázala výhody a povzbuzující výsledky mezigeneračního spojení. Pořad 
uvedla PhDr. Olga Mojžíšová, CSc. - Pro tradiční adventní setkání SBS s Ma-
ticí českou v Nové budově Národního muzea (přednáškový sál H) v sobotu 
1. prosince  Dr. Václav Němec připravil přednášku o osudech tří literárně 
činných hudebnic - Klementiny Kalašové, Emmy Destinnové a Charlotty G. 
Masarykové - ve vztahu k vývoji české společnosti až k počátkům obnovení 
státnosti před 100 lety.

 Podrobnější zprávy s dokumentárními snímky bude obsahovat Zpra-
vodaj SBS za rok 2018.

 Závěrečné děkování účinkujících na smetanovském matiné v Národním divadle 
10. 3. 2018. Foto ND Praha

Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel SBS
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Sekce prehistorie a protohistorie SNM v roce 2018
Činnost sekce se podobně jako v minulých letech soustředila na dvou-

denní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách 2017“, jež 
uspořádala společně s Českou archeologickou společností a s organizač-
ní podporou Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Akce, jejíž náplní jsou výsledky terénních výzkumů, prováděných 
v Čechách v uplynulém roce, se konala ve dnech 10.-11. dubna 2018 v před-
náškovém sále nové budovy Národního muzea v Praze. Jako každoročně na 
ní vystoupili archeologové z akademických, muzejních i památkových insti-
tucí v Čechách. Kolokvia se za oba dny zúčastnilo minimálně 109 osob (po-
depsaných v prezenční listině), zejména studentů archeologie z pražských i 
mimopražských univerzit. Jako v posledních letech obvykle, 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 doc. 
PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
Na programu bylo 46 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o vý-
sledcích záchranných, předstihových i systematických terénních výzkumů, 
geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické památkové péče, 
spolupráce archeologie a přírodních věd apod., jež předneslo 37 referentů 
(autorů bylo 56). Dodané výtahy z referátů včetně nepřednesených (pro 
absenci referentů, danou vesměs pracovním zaneprázdněním) byly opět 
shrnuty do sborníku vydaného v rámci Zpráv České archeologické společ-
nosti (Supplément 109) a rozeslány zejména archeologickým a muzejním 
knihovnám a institucím.

 Součástí programu v prvním dni kolokvia, tj. 10. 4., bylo i slavnost-
ní předávání Ceny Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie a 
šíření povědomí o významu památek. Za celoživotní práci ji tohoto roku ob-
držel univ. prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., (* 1935), jenž vedle svého hlavního 
pracoviště na Filosofické fakultě Karlovy univerzity vedl v letech 1969-1991 
pododdělení klasické archeologie v prehistorickém oddělení NM, se za svou 
více než šedesátiletou odbornou kariéru vždy věnoval také popularizaci ar-
cheologie klasické i pravěké a zpřístupňování jejích poznatků široké veřej-
nosti formou populárně naučných publikací, stálých i dočasných muzejních 
výstav a nesčetných veřejných přednášek (mnohokrát i pro NM a Společ-
nost přátel NM, po roce 1990 opět Společnost NM).

  PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
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Společnost Ignáce Borna
Během roku 2018 se Společnosti Ignáce Borna podařilo uspořádat 

celkem pět přednášek. Všechny byly konány v přednáškovém sále H Nové 
budovy Národního muzea.

První z nich byla přednesena dne 24. 1. 2018 Jaromírem Typltem na 
téma „Sloučeniny stříbra a hlasy ze záhrobí“ (Spiritistická fotografie). Této 
přednášky se účastnilo téměř sedmdesát návštěvníků z řad veřejnosti.

Druhá přednáška na téma „Neznámý známý Julius Zeyer“ oslnila dne 
18. 4. 2018 svou detailní kresbou Zeyerových osudů z úst Jiřího Turoně.

Třetí, tentokrát cestopisnou přednáškou bylo výborně a zábavně po-
jaté vyprávění o Estonsku z podtitulem „Proč by Čechy mělo zajímat Es-
tonsko“? V přednášce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých konotací mezi 
Českou republikou a Estonskem. Přednášejícím byl Milan. M. Horák.

Čtvrtá přednáška byla dárkem ke stým narozeninám republiky. Pro-
fesor Ctirad Václav Pospíšil si zvolil přiléhavé téma „Masaryk iritující a fasci-
nující. Přednáška měla obrovský ohlas u veřejnosti a na místě bylo prodáno 
mnoho výtisků stejnojmenné knihy.

Pátá přednáška z pera Milana M. Horáka byla na předvánoční téma.
Společnost si za rok našla na FB stránkách již téměř 200 fanoušků, ne-

ustále roste počet navštívených přednášek z řad laické i odborné veřejnosti. 
Uspokojivý je i počet platících členů.

Radim Němeček

Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2019?
Členské příspěvky ve výši 250,- Kč, pro studenty a seniory ve výši 

150,- Kč můžete platit následovně:
1. Jednoduchý je 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. Dokladem o zaplacení je vytištění této 
transakce.

2. Je možný i způsob platby přímo u zástupců sekce, kteří jsou tím 
pověřeni během akcí, přednášek apod., člen obdrží originál příjmového do-
kladu, ale rádi bychom postupně tento způsob eliminovali.

3. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále zbývá 
platba poštovní poukázkou A na číslo účtu 1923046319/0800  variabilní 
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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.

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, kde je možné také zaplatit členský příspěvek. Doporuču-
jeme všem členům aby sledovali vebové stránky Společnosti pro aktuální 
informace: http://www.nm.cz/snm 

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 

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 SNM a dokladu o zaplacení členského příspěvku za pří-
slušný rok. Aktuální seznam nakladatelství a knihkupectví 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



 13

Zprávy Společnosti Národního muzea 2017

Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313, e-mail: info@brana−knihy.cz, www.brana-knihy.cz
Požadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé 
skladové kapacity v sídle nakladatelství.
Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20% ve svém sídle
Novorossijská 16, Praha 10
tel. 271 752 381
e-mail: obchod@granit-publishing.cz, www.granit-publishing.cz

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 % ve Vinohradském knihkupectví
Jana Masaryka 58, Praha 2 - Vinohrady
tel. 224 250 365, e-mail: knihkupectvi@nln.cz, www.nln.cz
Prodejní doba: po-pá 8.30 - 18 hod.

Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Neklanova 109/27, Praha 2
Tel., 252 541 632, 776 608 919, e-mail: libri@libri.cz, www.libri.cz
Prodejní doba: po, út, čt, pá 9 - 15 hod., st 9 - 17 hod.

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

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %
V Háji 32, Praha 7 - Holešovice
tel. 602 648 107
e-mail: cajova.janua@seznam.cz, www.janua.cz/soubory/vyd_cin.html

Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci v knihkupectvích:
Jindřišská 30, Praha 1 - Nové Město
tel. 224 213 415, e-mail: knpraha@portal.cz, www.portal.cz
Prodejní doba: po-pá 9 - 18 hod.
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Klapkova 2, Praha 8 - Kobylisy,
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz
Prodejní doba: po-pá 9 - 17 hod.
Nakladatelství Karolinum
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci
Celetná 18, Praha 1 - Staré Město
tel. 224 491 448, www.knihkupectvikarolinum.cz Prodejní doba: po-pá 9 - 
19 hod., so-ne 11 - 17 hod.
Na e-shopu knihkupectví je možné získat 15% slevu na produkci 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.

Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.
 Dne 1. 9. 2018, jen několik dní 

před svými 90. narozeninami odešel vy-
nikající český mineralog a mezi lety 2002-
2009 také předseda Společnosti NM a její 
čestný člen doc. RNDr. Jan Hus Bernard, 
CSc. Narodil se 7. 9. 1928 v Praze, kde ab-
solvoval gymnázium a také studia geologic-
kých věd na Univerzitě Karlově mezi lety 
1947-1952. Pro mineralogii byl předurčen 
a na katedře mineralogie už od druhého 
ročníku asistoval nejprve prof. F. Slavíkovi 
později prof. J. Novákovi. Studium minera-
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logie a geochemie na rud-
ním ložisku v Kutné Hoře 
završil rigorózní zkouškou, 
pro svou disertační práci 
zvolil geochemii minerá-
lů tetraedritové skupiny. 
Mineralogie byla jeho po-
sláním, měl pro ni přiroze-
né talenty jako výbornou 
pozorovací schopnost a 
pečlivou systematičnost. 
V době studií získal jako 
výborný student i stipendi-
um Hlávkovy nadace. V té 
době se na katedře mine-
ralogie formovala genera-
ce významných mineralogů 
a spolupracovníků, kterými 
byli Lubor Žák, Jan Kutina 
a Karel Paděra, všichni do-
sáhli akademických titulů 
v tomto oboru. V letech 
1957 a 1964 byl doc. Ber-
nard řádně habilitován 
pro obory mineralogie a 
geochemie. 

Prof. F. Slavík v kruhu nejlepších studentů                
J. H. Bernard vpravo nahoře

Od roku 1954 až do svého odchodu do důchodu pracoval doc. Ber-
nard v Ústředním ústavu geologickém v Praze jako vedoucí vědecký pracov-
ník i když během té doby byl několikrát vyslán do zahraničí, kde strávil do-
hromady asi 9 let jako expert především pro organizace sdružené pod OSN. 
Jeho působiště bylo v Barmě, Etiopii, v r. 1964 v Maroku, 1967-71 v Ankaře 
v Turecku, 1971-2 v Zairu nebo 1979-81 na univerzitě v Ibadanu v Nigérii, 
kde působil jako ředitel projektu INDP pro UNESCO. 

V Československu řídil doc. Bernard mineralogické výzkumy, rudní 
prospekci, výzkumy v oblasti metalogeneze a prognózování. Je autorem 
více než 130 vědeckých prací, z nichž některé byly publikovány v zahraničí. 
Jeho stěžejní díla jako Mineralogie Československa (vydáno 1969 a 1981) 
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ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA - ročník 2018. Pro své členy 
a příznivce vydala v prosinci 2018 Společnost Národního muzea. 
K vydání připravily Petra Burdová a Blanka Šreinová

nebo spolupráce na díle Rudní ložiska a metalogeneze čs. části Českého 
masívu (1986) byla završena Encyklopedií minerálů r. 1992, soustavně však 
pracoval na jejím doplňování. Od r. 1955 byl členem a později i vedoucím 
redakční rady Věstníku ÚÚG, mezi lety 1974 až 1986 vedl odbornou sku-
pinu mineralogie ve Společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV jako 
její předseda. Doc. Bernard byl členem mnoha zahraničních asociací např. 
americké, francouzské, některé pomáhal zakládat (Geochemickou společ-
nost ve Washingtonu), některé také po dlouhou dobu i vedl (Mezinárodní 
společnost pro vznik rudních ložisek – IAGOD).

Čest jeho památce!
Petra Burdová

Krásné vánoce 
a všechno nejlepší v novém roce 2019


