
Vážení členové Společnosti Národního muzea,
výbor Společnosti NM si vám dovoluje předložit zprávu o činnosti této

instituce za rok 2005 s rámcovým programem na další rok, a zvláště informa−
ce o valném shromáždění SNM, jež se uskutečnilo v červnu 2005 a rozhodlo
o novém složení výboru SNM na další dvě léta a také o zvýšení členských
příspěvků s účinností od 1. 1. 2006. Naleznete zde také aktuální seznam člen−
ských výhod a všechny způsoby uhrazení členského příspěvku na rok 2006.

Přejeme vám v novém roce hodně zdraví, úspěchů, a těšíme se, že se
s vámi budeme setkávat na akcích sekcí SNM.

ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA ZE DNE 2. ČERVNA 2005 

Přítomno: 59 členů
Přivítání účastníků předsedou SNM, doc. J. H. Bernardem.
Přednáška dr. E. Paulové, ředitelky Českého muzea hudby, o historii sbírek
MČH, jejich vývoji a o nové podobě vlastního muzea.
Pro další jednání byla zvolena zapisovatelka průběhu shromáždění a jeho
usnesení – PhDr. H. Svobodová, dvě verifikátorky zápisu PhDr. M. Dufková,
CSc. a PhDr. H. Turková, a dva skrutátoři RNDr. B. Ekrt a Mgr. M. Libertín.
Doc. Bernard přednesl zprávu o činnosti sekcí Společnosti NM za poslední
dva roky: přehled akcí mineralogické sekce, Matice české, antropologické
sekce, Společnosti Ignáce Borna a Sekce přátel starověkých civilizací. Dále
poděkoval aktivním pracovníkům jednotlivých sekcí a členům výboru, zejmé−
na jednatelce.
Zprávu o hospodaření za roky 2003 a 2004 přednesl mgr. Kouba, zmínil
celkové příjmy a výdaje za jednotlivé roky a stav pokladny k 31.12. 2003 a
31.12. 2004.
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Zprávu revizní komise přednesla dr. H. Svobodová. Revizní komise neshle−
dala žádné závady v hospodaření Společnosti NM za roky 2003 a 2004.
Zpráva o činnosti, o hospodaření a zpráva revizní komise byly schváleny 58
hlasy. 
Po hlasování byl jednatelkou přednesen návrh na zvýšení členských příspěvků
od roku 2006 na 200,− Kč pro pracující a pro studenty a důchodce 100, Kč.
Kolem zvýšení se rozvinula krátká diskuse. Z pléna se ozvaly hlasy na od−
dálení zvýšení příspěvků. Dr. Burdová zdůvodňovala zvýšení příspěvků
růstem nákladů, potřebou zkvalitnit vydávání výročních zpráv, zvýšit ho−
noráře za přednášky, pro mimopražské přednášející je třeba platit i cestovné.
Po diskusi proběhlo hlasování: pro zvýšení příspěvků – 56, proti – 2, zdržel se – 1.
Jednatelka Společnosti představila kandidáty navržené do výboru, kteří byli
jednohlasně schváleni hlasováním aklamací. Pro navržené členy výboru
hlasovalo – 56 členů, proti – 0, zdržel se – 1. Do výboru byli zvoleni: J. H.
Bernard, M. Prokopec, J. Wolf, P. Burdová, E. Ryšavá, K. Sklenář, J. Kouba,
J. Prošek, J. Wellner, M. Vošta, K. J. Němec, B. Ekrt, M. Libertín, P. Muchka.
Mineralogickou sekcí byl navržen na udělení čestného členství ing. Karel Jiří
Němec a Maticí českou dr. Karel Bezděk. Po krátkém přednesení jejich živo−
topisů jim byly slavnostně předány diplomy. Také oba vyznamenaní přednes−
li svá poděkování, které ing. K. J. Němec doprovodil darováním vzácných
starých tisků pro obohacení KNM a PM.
Návrh usnesení přečetla dr. H. Svobodová. Usnesení bylo schváleno 44 hlasy.
Následovala krátká diskuse a závěr shromáždění.
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Ing. K. J. Němec předává
staré tisky dr. E. Ryšavé
do sbírek Knihovny Národ−
ního muzea.



U S N E S E N Í

Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA,

konaného dne 2. června 2005 v přednáškovém sále hlavní budovy Národního
muzea, Václavské nám. 68, Praha 1.

1. Valného shromáždění se zúčastnilo 59 členů SNM, takže shromáždění bylo
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 2005, přednesené mgr. Jaromírem Koubou. 

4. Shromáždění schválilo revizní zprávu, přednesenou dr. H. Svobodovou.
5. Shromáždění (po kratší diskusi) přijalo a schválilo návrh na zvýšení člen−

ských příspěvků na 100,− Kč pro důchodce a studující a 200,− Kč pro ostat−
ní členy Společnosti s účinností od 1. 1. 2006.

6. Shromáždění schválilo navržené kandidáty do nového výboru Společnosti.
7. Shromáždění souhlasilo s udělením čestného členství SNM Ing. K. J.

Němcovi, CSc. a PhDr. Karlu Bezděkovi za jejich dlouholetou a aktivní
činnost ve prospěch Společnosti.

Zapsala: PhDr. Helena Svobodová

Zápis ověřily: PhDr. Marie Dufková, CSc. a PhDr. Helga Turková

Po valném shromáždění se nově zvolený výbor sešel 10. listopadu a potvrdil
dosavadní členy v jejich funkcích na další dvouleté období. Předsedou
Společnosti byl volbou jednomyslně potvrzen doc. RNDr. Jan Hus Bernard,
CSc., prvním místopředsedou doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.,
hospodářem Mgr. Jaromír Kouba a jednatelkou Petra Burdová, prom. geol.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA V ROCE 2004

Hotovostní
Příjmy k 31. 12. 2004 35.520,− Kč
Výdaje k 31. 12. 2004 27.563,− Kč
Hotovost v pokladně k 31. 12. 2004 29.713,− Kč

Bezhotovostní
Stav konta u ČS k 1. 1. 2004 180.516,− Kč
Příjmy 47.626, −Kč
Výdaje 8.861,− Kč
Stav konta u ČS k 31. 12. 2004 219.281,− Kč
Příjmy za rok 2004 celkem 83.146,− Kč
Výdaje za rok 2004 celkem 36.424,− Kč
Rozdíl 46.722,− Kč

Finanční prostředky SNM k 31. 12. 2004 celkem 248.994,− Kč
Z toho účelově vázáno ve prospěch Matice české 16.539,− Kč
Rozpis příjmů a výdajů celkem:
Příjmy
Členské příspěvky celkem 82.125,− Kč
z toho došlé na konto 47.626,− Kč
vybrané hotovostně 35.520,− Kč
Úroky 1.021,− Kč
Celkem 83.146,− Kč

Výdaje
Dohody o provedení práce: 36
Celková částka s daní 19.985,− Kč
Provozní režie 
(kancelářské potřeby, tisk, květiny, knihy, různé) 16.439,− Kč
Z toho poplatek za vedení účtu u ČS 2.507,− Kč
Celkem 36.424,− Kč
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Celkové čerpání rozpočtu za rok 2004 podle sekcí:
Ústředí: 9.587,− Kč
(5.100 Kč − dohody, 1.980 Kč – kancelářské potřeby,
2.507 Kč – vedení účtu)

Sekce přátel starověkých civilizací: 1.924,− Kč
(1.530 Kč – dohody, 394 Kč – kancelářské potřeby)

Antropologická sekce: 2.295,− Kč (dohody)

Matice česká: 15.938,− Kč 
(5.805 Kč – dohody, 1.423 Kč – kancelářské potřeby, 2.870 Kč – tisk, 1.798 Kč
– květiny, 69 Kč – pohoštění, 579 Kč – knihy, 3.394 Kč – zájezd do Opavy)

Mineralogie: 3.723,− Kč (2.295 Kč – dohody, 1.428 Kč – doplatek zájezdu)

Mgr. Jaromír Kouba
hospodář Společnosti Národního muzea

ZPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ SNM 
ZA ROK 2005 S VÝHLEDEM NA DALŠÍ ROK

Mineralogická sekce. Svou činnost v roce 2005 zaměřila tradičně do tří
oblastí, a to na prohlubování odborných znalostí svých členů a zájemců z řad
veřejnosti, na podporu činnosti mineralogicko−petrologického oddělení
Přírodovědeckého muzea NM a na publikování výsledků vlastní odborné čin−
nosti členů v domácím i zahraničním tisku. Všechny akce byly pořádány
v úzké spolupráci s pracovníky výše uvedeného oddělení NM, kteří byli i je−
jich odbornými garanty.
Během roku 2005 se konalo v NM deset nedělních určovacích besed pro ve−
řejnost, spojených s informacemi o dění v oboru, o stavu našich mineralogic−
kých lokalit a o nových poznatcích zveřejněných v tisku. V červnu a v pro−
sinci proběhla dvě kola soutěže pro členy sekce o nový vlastní nejhodnotnější
nález nerostu na našich i zahraničních lokalitách v roce 2005, jejichž výsled−
ky jsou prezentovány ve výstavním sále NM. Sekce spolupracovala na pořá−
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dání dvou přednáškových cyklů (jarní a podzimní) v NM, jejichž náplní byly
nejnovější poznatky z oborů mineralogie a geologie včetně kulturně−his−
torických témat.
Byly pořádány dvě autokarové jednodenní poznávací a sběrné exkurze pro
členy sekce, a to jarní na lokality v Podkrkonoší a podzimní do jižních Čech.
Členové sekce svými nálezy přispívají pravidelně i do sbírkového fondu
Přírodovědeckého muzea NM. Pro zvýšení zájmu o nerosty a jejich sběr pořá−
dali členové první Amatérskou burzu minerálů v Praze (29. 1. 2005) a inicio−
vali i aktivně podpořili regionální výstavy „Kámen z okolí i dálek“ (Městské
muzeum v Čelákovicích, 25. 6. – 25. 9. 2005) a „Kámen ze všech pohledů“
(Muzeum Mladoboleslavska, 11. 8.–23. 10. 2005).
Pro regionální vlastivědné spolky Pražský Sušičan a Sdružení Klatovanú
v Praze byly pořádány besedy na téma „Těžba uranu na Horažďovicku“ a
„Uran v Pošumaví“. Velmi rozsáhlá byla publikační činnost členů sekce
v odborném domácím i zahraničním tisku (Bull. mineral. – petrolog. odd.
NM, Minerál, Lapis atd.) a v samostatných edicích vydání knihy RNDr. J. H.
Bernarda a RNDr. J. Hyršla: Minerals and their Localities, která byla oceně−
na v tuzemsku i v zahraničí.
V roce 2006 bude sekce pokračovat ve všech tradičních aktivitách a pokusí se
i o obnovení Pražské mezinárodní výstavy nerostů, která se nemohla v roce
2005 konat z technických důvodů.
Matice česká. Rok 2005 byl pro Matici českou z mnoha ohledů mimořádně
významný. V únoru se uskutečnila prezentace znovu vydaného a doplněného
životopisu Františka Palackého z pera Josefa Pekaře, který tak stojí na po−
čátku obnovení vydavatelské činnosti této instituce po téměř padesátileté
nucené odmlce. V září se jako příloha Zpravodaje Matice české, který přináší
především aktuální matiční program na čtvrtletí a informace o výstavách a
jiných aktivitách Knihovny Národního muzea, poprvé objevily Matiční listy
s kratšími příspěvky z české literární historie, ale také upozorňující na nové
literární expozice v ČR. V prostorách Národního muzea se od března do čer−
vna uskutečnila výstava Babička. 150. výročí prvního vydání. Obrazy nej−
slavnějšího díla B. Němcové v české kultuře připravená jednatelem Matice
české, kterou doplnily celoroční doprovodné programy. Představitele Matice
slezské z Opavy jsme, na oplátku jejich loňské návštěvy, v červnu přivítali
v Praze a připravili pro ně několikadenní bohatý kulturní program. Dne
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18. října se konala první výroční schůze Matice české, která také rozhodla
o složení výboru MČ na další dvě léta.
Jarní přednáškový cyklus Matice české, pod názvem Zapomínané slavné,
seznámil s osudy českých spisovatelek v 19. století (K. Světlá, E. Krás−
nohorská, M. D. Rettigová) a podzimní připomenul výročí tří slavných spiso−
vatelů 20. století (V. Holan, J. Zahradníček, J. Čapek). Na začátku roku
pokračovaly exkurze do významných pražských archivů, zajímavá byla i pro−
hlídka knihovny Libri prohibiti, uchovávající samizdatovou literaturu.
Uskutečnila se také návštěva nových stálých expozic Národního muzea –
Českého muzea hudby a Musaionu – národopisné expozice, či Národního
památníku na Vítkově, kde sídlí oddělení novodobých českých dějin NM.
Úspěch měly i pražské a mimopražské literární vycházky, které směřovaly za
J. Š. Baarem do Ořechu a Řeporyjí, za A. J. Puchmajerem do Jinonic, za
Svatoplukem Čechem a Jarmilou Novotnou do Litně, za F. X. Svobodou a R.
Svobodovou do Mníšku pod Brdy, za Otou Pavlem do Buštěhradu a za
Karlem Hlaváčkem do Libně. Poznávací zájezdy s literárně historickou tema−
tikou byly tentokrát za Sidonií Nádhernou do Vrchotových Janovic a Josefem
Sukem do Křečovic, krajem B. Němcové a do západních Čech zvláště za
J. Š. Baarem.
Na rok 2006 připravuje Matice česká ve spolupráci se Spolkem Svatobor
vydání další publikace – Nevšední příběhy portrétů (Puchmajer, Sedláček,
Hanka, Rajská, Němcová) od významného historika umění dr. Lubomíra
Sršně, který zde představí přístupnou a čtivou formou výsledky svého dlou−
holetého vědeckého bádání, zaměřeného na portréty významných osobností
české historie. Vše zároveň bude dokumentováno bohatou obrazovou přílo−
hou. Jarní přednáškový cyklus o českých spisovatelích připomene například
výročí Z. Wintera a podzimní představí vše, co tvoří moderní uměleckou
českou knihu. Je plánována celá řada vycházek, přibližující literární historii
středočeských měst (Český Brod, Dobříš, Kladno, Příbram, Říčany).
Uskuteční se i putování za E. Grégrem do Máslovic, S. Čechem do Ostředku
a J. Arbesem. Ve spolupráci s Maticí slezskou bude připraveno týdenní
putování Slezskem. Literární zájezdy budou směřovat na jižní Moravu, do
kraje K. V. Raise a jižních Čech. V roce 2006 proběhne řada návštěv od−
borných oddělení Národního muzea, které seznámí s fondy z jejich bohatých
depozitářů.
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Antropologická sekce. V roce 2005 uskutečnila antropologická sekce SNM
ve spolupráci s Antropologickým oddělením Národního muzea a Katedrou
antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
cyklus přednášek a diskusních večerů na téma Slavné české antropologické
školy. Přednášky se konaly od 16. 3. 2005 do 24. 5. 2005 v zasedací síni
Národního muzea v Praze a byly podle potřeby doplněny promítáním exklu−
zivních filmů s příslušnou antropologickou tematikou. Cyklus navázal na
přednáškové cykly minulých let, věnované předním představitelům české a
slovenské antropologie. Významní představitelé oboru byli obklopeni svými
žáky a spolupracovníky, takže vytvářeli spolu s nimi antropologické školy.
První večer byl věnován škole J. E. Purkyně, v níž figurovali mj. jeho asistenti
Grégr, autor první české antropologické publikace o českých lebkách,
Czermak, autor práce o mumiích a vynálezce zubního zrcátka, a Valentin,
proslavený svou disertací ve Francii. Patřili k ní i početní jeho žáci z doby
jeho působení ve Vratislavi. Školu J. Matiegky tvořili J. Malý, L. Malá,
L. Lukášová, F. Škaloud, V.Vrtiš, V. Fetter, J. Valšík a autoři více než 100 dok−
torských disertačních prací, které jim prof. Matiegka zadal, mezi nimi i prof.
K. Stolyhwo z Krakova a prof. B. Škerlj z Lublaně. Věhlas jeho školy znáso−
bil časopis ANTHROPOLOGIE, který on (později se svým nástupcem
J. Malým) vydával s podporou dr. Aleše Hrdličky od r. 1923 do r. 1941. Školu
V. Suka tvořili jeho asistenti a spolupracovníci J. Valšík, J. Pavelčík,
Rozprým, Dokládal, J. Lorencová, J. Beneš, V. Novotný a další. Za členy
antropologické školy J. Malého možno považovat všechny absolventy jeho
přednášek a doktoranty po druhé světové válce, mj. V. Novotný, M. No−
váková, J. Chochol, Vlček, Bartoš, Hladká, Vodička, Novák, Mohelský,
Titlbachová, Suchý, Prokopec, Troníček, Wolf a další. Školy V. Fettera a
J. Valšíka představují absolventi pražské a bratislavské katedry antropologie
po roce 1950, mj. dnešní členové kateder antropologie v Praze, Brně,
Olomouci, Bratislavě a Košicích a jejich absolventi, jakož i absolventi peda−
gogických a lékařských fakult, kteří si zvolili antropologii jako obor, v němž
vědecky pracují. Diskuse na těchto večerech byly bohaté, tím spíše, že byli
často přítomni zástupci některých českých antropologických škol nebo jejich
žáci a pokračovatelé. Cyklus připravili a přednášky vedli doc. RNDr. Mi−
roslav Prokopec, DrSc. a prof. h.c. RNDr. Josef Wolf, CSc., členové výboru
Společnosti Národního muzea v Praze.
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Členové antropologické sekce SNM se aktivně zúčastnili letos již třetího
Matiegkova memoriálu, který připravila doc. RNDr. B. Škvařilová a kolek−
tiv Hrdličkova muzea člověka. Konal se na fakultě humanistických studií
v Jinonicích a v Mělníku. Při této příležitosti byla předána cena prof. E. Vlčka
vedoucímu antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea NM v Praze
RNDr. Petru Velemínskému, PhD.
Dne 9. prosince 2005 proběhlo ve spolupráci s Antropologickým odd. NM
v Praze již třetí symposium prof. MUDr. Jiřího Malého, určené zejména
mladým antropologům k prezentaci výsledků jejich práce. Zásluhu o uspo−
řádání symposia měli RNDr. Blanka Vacková, CSc., členka výboru pražské
pobočky ČSA a předseda ČSA RNDr. Petr Sedlák, CSc.
Sekce prehistorie a protohistorie. V roce 2005 se sekce podílela na uspo−
řádání dvoudenního kolokvia „Archeologické výzkumy v Čechách v roce
2004“, jehož hlavním pořadatelem byla Česká archeologická společnost. Ko−
lokvium se konalo v přednáškovém sále NM v Praze ve dnech 12. a 13. dubna
2005. Během obou dnů se akce zúčastnilo přes 120 zapsaných účastníků pro−
fesionálů i zájemců o archeologii (zejména studentů); členové sekce měli
vstup zdarma. Na programu bylo 36 referátů o výsledcích záchranných, před−
stihových i systematických terénních výzkumů, rozvržených jako obvykle do
čtyř na sebe navazujících polodenních bloků, věnovaných polykulturním
lokalitám, monokulturním výzkumům na lokalitách pravěku a raného stře−
dověku, archeologii měst a vesnic a archeologii opevněných míst; řídili je
PhDr. K. Sklenář, DrSc. a Mgr. O. Chvojka. Přednášky se zabývaly kromě
konkrétních výzkumných výsledků i aktuální problematikou archeologické
památkové péče či spoluprací archeologie s přírodními a technickými vědami.
Dodané texty referátů vydává právě Česká archeologická společnost v rámci
svých Zpráv (jako Supplementum 6).
Sekce přátel starověkých civilizací. Od ledna do začátku února 2005
pokračoval každý čtvrtek v Náprstkově muzeu přednáškový cyklus zahájený
na podzim 2004, který byl doprovodným programem k výstavě Abúsír –
tajemství pouště a pyramid. Dne 18. ledna se konal přednáškový večer věno−
vaný novým archeologickým objevům. Přehled o nových výzkumech za
uplynulý rok v Pistiru v Bulharsku a Uzbekistánu podali dr. J. Musil a
Mgr. Lad. Stančo. Večer byl spojený s krátkou výroční schůzí Sekce přátel
starověkých civilizací.
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Na jaro byl připraven přednáškový cyklus nazvaný Východní Středomoří za
helénismu a v římské době. V rámci tohoto cyklu se uskutečnilo sedm před−
nášek, které se konaly vždy v úterý v přednáškovém sále Národního muzea.
Podzimní přednáškový cyklus v Náprstkově muzeu věnovaný městům staro−
věkého Předního východu byl nazvaný Metropole starověkého Předního
východu. 
Na jaro 2006 se připravuje přednáškový cyklus Metropole antického světa,
který bude tematicky navazovat na loňský podzimní cyklus v Náprstkově
muzeu.
Společnost Ignáce Borna. V roce 2005 uspořádala sekce šest odborných
přednášek, zvláště pozoruhodný byl přednáškový cyklus Pojetí božství
v náboženských tradicích světa (Pojetí božství v předhelénistické Mezo−
potámii – Dalibor Antalík, Dr., Pojetí božství v judaismu – PhDr. Milan
Lyčka, Pojetí božství v Indii – Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, Pojem boha
u starých Germánů – Mgr. Jiří Starý).

JAK ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2006?

Členské příspěvky na příští rok jsou 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 kopii příjmového dok−
ladu.

2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České spořitel−
ny. Číslo účtu je 19 2304 6319/0800 a konstantní symbol je 0379, variabil−
ní symbol je číslo členské legitimace člena SNM.

3. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále zbývá platba poš−
tovní 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
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pro členy SNM jsou každou první středu v měsíci od 14 do 16 30 hod.
v zasedací síni hlavní budovy NM, kde úřadují členové výboru, nebo v pra−
covně jednatelky ve 2. patře. Úřední hodiny Matice české jsou ve stejný den
od 16 do 18 hodin.

Petra Burdová, jednatelka SNM 
Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
tel.: 224 497 264, fax: 224 226 488
e−mail: petra.burdova@nm.cz
http://www.nm.cz/snm/
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SEZNAM ČLENSKÝCH VÝHOD

Nakladatelství Paseka
poskytuje slevu 20 % na většinu vlastní produkce.
Ibsenova 3, Praha 2, tel. 222 518 176.
Prodejní doba: po−pá 9.30−19 hod.
Nakladatelství Brána
poskytuje slevu 20 %.
Hradešínská 30, Praha 2, tel. 271 740 586.
Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichova 7, Praha 1 − Malá Strana.
Tel./fax: 251 510 840,
aktuální přehled na www.arsci.cz,  
e−mail: arsci@arsci.cz.
Prodejní doba: po−pá 10−17 hod.
Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 %, Vinohradské knihkupectví –
ul. Jana Masaryka 58, Praha 2 – Vinohrady, 
tel. 224 250 365.
Prodejní doba: po−pá 8.30−18 hod.
Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství
poskytuje slevu 10 % na produkci nakladatelství
Vyšehrad. Jindřišská 23, Praha 1 – Nové Město, 
tel. 224 212 376. 
Prodejní doba: po−pá 9−19 hod., so 9−13 hod.
Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
v Drtinově 8, Praha 5 – Smíchov (4. patro) v době
od 9 do 15 hod., tel. 257 018 358.

Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % jen na své knihy ve své prodej−
ně v hlavní budově Národního muzea.
Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 15 % − 25%
v sídle nakladatelství 
Na Hutmance 7, Jinonice,
tel. 251 613 119.
Prodejní doba: po−pá 9−16 hod.
Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Jungmannova 9, Praha 1, tel. 224 947 505.
Prodejní doba: po−pá 9−18 hod., so 10−14 hod.
Nakladatelství Janua 
poskytuje slevu 20 %. V Háji 32, Praha 7 − Holešovice,
tel. 220 803 491, 602 648 107,
cajova@telecom.cz.
Nakladatelství Portál 
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 30, Praha 1, tel. 224 213 415.
Prodejní doba: po−pá 9−18 hod.
Klapkova 2, Kobylisy, tel. 283 028 203.
Prodejní doba: po−pá 9−17 hod.
Nakladatelství Karolinum 
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Celetná 18, Praha 1, tel. 224 491 448.
Prodejní doba: po−pá 9−19 hod., 
so−ne 11−17 hod.

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu:



➤ 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 legiti−
mace Společnosti Národního muzea (popř. i dokladu o zaplacení členského
příspěvku). Seznam nakladatelství a knihkupectví naleznete také na
webových stránkách Matice české (www.nm.cz/snm/matice.htm).

➤ Členové Společnosti Národního muzea jsou osvobozeni od registračního
poplatku ve studovně Knihovny Národního muzea, jestliže se prokáží legiti−
mací SNM a dokladem o zaplacení členského příspěvku za příslušný rok.

➤ ARS VIVA cesty za uměním (specializovaná cestovní kancelář) poskytuje
slevy na všechny zájezdy po předložení legitimace SNM na adrese – Pod
Kaštany 3, Praha 6 (po−čt 10−13 hod., pá 10−15 hod.), tel.: 233 324 099, 
arsviva@arsviva.cz, www.arsviva.cz.

➤ Knižní produkci českou i zahraniční s 20% slevou je možno získat
i prostřednictvím Lukáše Smoly, distributora Matice české. 
Objednávky přijímá přes e−mail: knihysmola@centrum.cz 
nebo telefonicky na čísle 776 271 599.

➤ Členům Společnosti Národního muzea je poskytována sleva 10% na brýle,
vyšetření zraku a kontaktní čočky v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2 (po−pá
9−18 hod.), tel.: 224 919 487, jan.matl@optikalutea.cz, www.optikalutea.cz.

Zprávy Společnosti Národního muzea. Roč. 2005. Pro své členy a příznivce
vydala v listopadu 2005 Společnost Národního muzea. K vydání připravili:
Petra Burdová a Pavel Muchka. Sazba nakladatelství ARSCI, Hellichova 7,
118 00 Praha 1.
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