
Praha, ročník 2011

Vážené členky a vážení členové Společnosti 
Národního muzea,

letošní rok byl rokem valného shromáždění, které se uskutečnilo 
2. 6. 2011. Protože se někteří členové nemohli osobně zúčastnit, 
seznámíme vás s naplněním programu v dílčích zprávách jednotlivých 
sekcí a z přiloženého výtahu o hospodaření získáte přehled o finanční 
situaci Společnosti. 

V úvodu shromáždění pohovořil PhDr. L. Sršeň o své chystané 
knize - Nad obrazy ze sbírek NM, restaurovanými zásluhou Matice 
České. Společnost finančně podpoří vydání této knihy příspěvkem 
cca 70 000,-Kč. 

Mgr. Dagmar Fialová, jako náměstkyně pro sbírkotvornou a 
výstavní činnost, pohovořila o budoucí rekonstrukci historické budovy 
NM a zodpověděla i četné dotazy z řad účastníků shromáždění. 

Zvolili jste si i nový výbor Společnosti, který na svém prvním 
zasedání 15. 9. potvrdil ve funkcích předsedkyni Mgr. Petru Burdovou, 
první místopředsedkyni PhDr. Magdalénu Pokornou, CSc., jednatelku 
Mgr. Janu Dobisíkovou a hospodáře Mgr. Jaromíra Koubu. Ostatními 
členy výboru byli zvoleni tito navržení kandidáti: Doc. RNDr. Jan Hus 
Bernard, CSc. a Ing. Jiří Čížek za sekci mineralogickou, PhDr. Karel 
Sklenář za sekci prehistorickou, PhDr. Lubomír Sršeň a JUDr. Miloš 
Vošta za Matici Českou, RNDr. Václav Němec a PhDr. Olga Mojžíšová 
za Společnost B. Smetany, Mgr. Milan Libertín za paleontologickou 
sekci, PhDr. Pavel Onderka za Společnost přátel starověkých civilizací 
a Bc. Jan Prošek za Společnost I. Borna. PhDr. Helena Svobodová a 
Jiří Štemberk byli potvrzeni jako revizoři účtů.

Výbor Společnosti přijal návrhy jmenovat paní Dr. Helgu 
Turkovou, paní Doc. Mariku Dufkovou, pana Dr. Karla Sklenáře 
a pana Doc. Miroslava Prokopce čestnými členy naší Společnosti 
za dlouholetou práci pro Společnost a valné shromáždění udělení 
čestného členství schválilo.

Valné shromáždění schválilo menší úpravu ve Stanovách a 
novou výši členských příspěvků (viz dále v Usnesení).

Součástí našich zpráv jsou i organizační informace, členské 
výhody a novinky.

Za nově zvolený výbor Společnosti vám přeji do nového roku 
hlavně zdraví, hodně úspěchů v osobním i profesionálním životě 
a hodně skvělých zážitků při akcích, které si vyberete z bohatého 
programu Společnosti NM. 

Petra Burdová
předsedkyně Společnosti Národního muzea

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA
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USNESENÍ
z valného shromáždění Společnosti Národního muzea
konaného dne 2. 6. 2011 v přednáškovém sále H nové budovy

Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
1. Valného shromáždění se zúčastnilo 61 členů Společnosti 

Národního muzea (Společnosti) a shromáždění bylo dle stanov 
usnášeníschopné.

2. Valné shromáždění schválilo navržené členy návrhové (Doc. Dr. 
M. Pokorná, CSc. a Dr. J. Čížek) a volební komise a skrutátory 
(Dr. M. Vošta a Ing. Dr. V. Němec, CSc.).

3. Valné shromáždění přijalo zprávu o činnosti Společnosti 
v uplynulých dvou letech, přednesenou Dr. Petrou Burdovou.

4. Valné shromáždění schválilo zprávu o hospodaření za uplynulé 
období, přednesenou Mgr. Jaromírem Koubou.

5.  Valné shromáždění schválilo revizní zprávu, přednesenou 
PhDr. Helenou Svobodovou.

6. Valné shromáždění schválilo navržené kandidáty do nového 
výboru Společnosti.

7. Valné shromáždění schválilo změnu ve stanovách Společnosti 
v § 8, kde se mění text v první větě v závorce na: „(jednou za 
čtyři roky)“ a v § 9, kde se mění text písmene c) na: „pověřuje 
výbor Společnosti hospodařením s vyrovnaným rozpočtem ve 
správním období“.

8. Valné shromáždění schválilo návrh na novou výši členského 
příspěvku od roku 2012 na 150,-Kč pro studenty a seniory, 
250,- Kč pro ostatní.

9. Valné shromáždění souhlasilo s udělením čestného členství 
Společnosti Doc. PhDr. Marii Dufkové, CSc., PhDr. Helze 
Turkové, PhDr. Karlu Sklenářovi, DrSc. a Doc. RNDr. Miroslavu 
Prokopcovi, DrSc.

10. Usnesení bylo přijato jednohlasně.
Zapsal: RNDr. Jiří Čížek

Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2010
V roce 2010 neplánovala Společnost Národního muzea 

mimořádné výdaje s výjimkou nákladu na zakoupení vlastního 
projekčního přístroje a projekčního plátna, které nutně potřebovala 
pro zajištění osvětové a přednáškové činnosti, která v roce 2010 
probíhala v obou budovách Národního muzea (v budově bývalého 
federálního shromáždění a v historické budově NM).

Po určitém propadu ve výběru členských příspěvků v roce 
2009, došlo v roce 2010 k výraznějšímu zlepšení a to především 
v počtu příspěvků poukazovaných složenkou, kde nárůst činil cca 
15.000 Kč. Tím celková výše vybraných příspěvků opět překročila 
hranici 100.000 Kč. 

Ve výdajích většina položek čerpaných v rámci provozní 
režie odpovídala trendu minulých let a nedošlo zde k výraznějším 
výkyvům. Protože značná část členstva využívá internetových 
informací, došlo v roce 2010 ke snížení nákladů na tisk. Podrobnější 
údaje o hospodaření Společnosti Národního muzea najdete v níže 
uvedené zprávě o hospodaření v roce 2010.

Příjmy :
bezhotovostní : členské příspěvky 45830,00 Kč

úrok 295,52 Kč
hotovostní : členské příspěvky 58680,00 Kč 
Příjmy celkem : 104805,52 Kč

Výdaje :
bezhotovostní : faktury 5000,00 Kč

odvody daně 2411,00 Kč
bankovní poplatky 2555,00 Kč

hotovostní : dohody o provedení práce 14100,00 Kč
provozní režie 31359,00 Kč

Výdaje celkem : 55425,00 Kč

Banka počátek :     260751,42 Kč       banka konec :       297014,94 Kč

Pokladna počátek :  92015,00 Kč       pokladna konec : 105236,00 Kč

Finanční prostředky SNM k 31. 12. 2010 celkem :         402250,94 Kč
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Rozpis výdajových položek proplácených hotovostně :
Kancelářské potřeby : 4241,00 Kč
zájezdy : 5000,00 Kč
sazba a tisk : 1515,00 Kč
květiny : 2410,00 Kč
knihy : -------------
cestovné : 998,00 Kč
občerstvení : 1164,00 Kč
různé :                                 16031,00 Kč

                    Z toho 15996,00 Kč projektor a plátno
Celkem : 31359,00 Kč

Mgr. Jaromír Kouba, hospodář SNM

Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí SNM za rok 2011 s 
výhledem na další rok

Přírodovědné sekce

Mineralogická sekce

V roce 2011 pokračovala mineralogické sekce pod vedením 
Petry Burdové a Jiřího Čížka v pravidelných nedělních mineralogických 
besedách, při kterých jsou prezentace a přednášky doplněny 
promítáním fotografií nebo videí a většinou i ukázkami nerostů, 
převážně z vlastních sběrů našich členů. Při těchto besedách jsou 
aktivními přednášejícími zejména kolegové Z. Běhal, I. Běťák, M. 
Glykner, R. Kolář, F. Slabý a J. Strnad, kteří tak přispívají k výraznému 
oživení nedělních besed. Celkem bylo v roce 2011 uspořádáno 
10 mineralogických besed, při kterých byly aktuálně předávány 
informace 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. V rámci 
besed probíhá také určování donesených ukázek minerálů.

Mineralogická sekce se dále podílela na pořádání jarního 
a podzimního cyklu odborných přednášek, jejichž obsahem byly 

zejména nové poznatky z výzkumu našich předních badatelů 
v oborech mineralogie a geologie. Významnou akcí našeho člena 
pana M. Glyknera byla již tradiční 7. pražská Amatérská burza 
nerostů, kterou pořádá na začátku roku ve spolupráci se Základní 
školou Brigádníků v Praze Strašnicích. Tyto akce pomáhají propagaci 
sběratelství minerálů v řadách mládeže. Velice zajímavá a úspěšná 
byla i exkurze v polovině května do lomů v jižních Čechách - Lišného 
u Rabí, Nezdic a na haldu u štoly v Daměticích, při které nás provázel 
pan Aleš Červený z muzea v Horažďovicích. Proběhla také dvě kola 
soutěže o nový nejhodnotnější mineralogický nález členů sekce na 
našich i zahraničních lokalitách. Vzhledem k zahájené rekonstrukci 
budovy Národního muzea ale nemohly být již všechny oceněné 
ukázky vystaveny v sále mineralogických expozic, a proto bude nutné 
najít jiný způsob jejich prezentace. Činnost mineralogické sekce se 
tak daří i přes komplikace s přesunutím přednášek a besed do Nové 
budovy Národního muzea nadále rozvíjet.

Naše sekce věnovala významnou pozornost i publikační 
činnosti svých členů v našich i zahraničních periodikách a publikacích 
s cílem propagovat nové poznatky z oboru mineralogie a geologie. 
Většina článků byla uveřejněna zejména v časopisech Minerál a 
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM. Členové sekce 
darovali do sbírkového fondu NM několik ukázek nerostů ze svých 
sběrů, čímž naplnili i základní ideu, s níž byla Společnost národního 
muzea v 19. století založena.

V roce 2012 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. V plánu je i uspořádání 8. ročníku Amatérské burzy 
nerostů v lednu 2012, exkurze na mineralogické lokality, jarní a 
podzimní soutěž o nejhodnotnější mineralogický nález a pokračování 
v šíření osvěty v oboru mineralogie a geologických věd.

Zprávu sestavil RNDr. Jiří Čížek, předseda mineralogické sekce
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Společenskovědní sekce

Matice česká

V jarních měsících se Matice česká zaměřila na lužickosrbskou 
problematiku, které věnovala i celý jarní přednáškový cyklus pod 
názvem Lužickosrbská literatura včera a dnes (doc. PhDr. Petr Kaleta, 
Ph.D. - Historie Horní a Dolní Lužice a lužickosrbského národa, 
Prof. Dr. Dietrich Scholze/Šołta - Lužickosrbské divadlo/přednáška 
byla pronesena v lužické srbštině, PhDr. Richard Bígl, Ph.D. - Stará 
literatura a počátky národního obrození Lužických Srbů, PhDr. Helena 
Ulbrechtová, Ph.D. - Moderní literatura Lužických Srbů). Přednáškový 
cyklus, připravený ve spolupráci se Společností přátel Lužice, 
doplnily dvě exkurze. Jedna směřovala do Lužického semináře na 
Malé Straně, kde jsme si připomenuli zvláště česko-lužické kontakty 
v době národního obrození. Druhá květnová exkurze směřovala 
přímo do Lužice, a to na pozvání Matice srbské v Budyšíně, která byla 
po vzoru Matice české založena v roce 1847. Po přivítání předsedou 
Matice srbské Janem Malinkem v Srbském domě v Budyšíně 
následovala prohlídka Srbského muzea s jeho ředitelem Tomaszem 
Nawkou a Jurijem Łušćanskim, který je tajemníkem lužickosrbské 
organizace Domowina pro zahraniční styky. Ten nás pak provedl i po 
lužickosrbském venkově. 

Podzimní přednáškový cyklus připomenul 200. výročí narození 
českého básníka a vědce Karla Jaromíra Erbena (PhDr. Dalibor Dobiáš, 
Ph.D.: K. J. Erben a V. Nebeský v české literatuře 40. a 50. let 19. 
století, PhDr. Milena Běličová: Karel Jaromír Erben - první archivář 
Národního muzea, Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.: Nač se nás 
ptá Erbenova Kytice). 

Rok 2011 byl však pro Matici českou významný především tím, 
že na knižní trh přivedla dvě kvalitní knihy, aby tak navázala na své 
původní poslání nakladatelské instituce. V sobotu 24. září v Hořátvi u 
Nymburka představila veřejnosti knihu PhDr. Věry Brožové Karafiátovi 
Broučci v české kultuře, která na 144 stranách s bohatou obrazovou 
přílohou seznamuje s osudy Jana Karafiáta a jeho nejslavnější knihy, 

která se brzo zařadila mezi kultovní díla české literatury a stala se 
předmětem zájmu českých ilustrátorů. Druhá kniha, připravená 
ve spolupráci s Nakladatelstvím Vyšehrad a Národním muzeem, 
pod názvem Nevšední příběhy portrétů je výsledkem mnohaletého 
vědeckého výzkumu předního historika umění PhDr. Lubomíra Sršně. 
Kniha je rozdělena do pěti kapitol, které představují pět podobizen 
osobností českých národních dějin 19. století - Boženy Němcové, 
Bohuslavy Rajské, Václava Hanky, Antonína Jaroslava Puchmajera 
a Josefa Vojtěcha Sedláčka, a to na 144 stranách s barevnými 
reprodukcemi obrazů ze sbírek Národního muzea, jejichž osud je 
opentlen téměř detektivními zápletkami. Slavnostně byla kniha 
uvedena dne 8. prosince v nové budově Národního muzea za účasti 
téměř 190 osob a je pro všechny členy Společnosti Národního muzea 
dostupná za nižší prodejní cenu v úředních hodinách SNM. 

I v roce 2011 byly pro členy MČ připraveny četné poznávací 
akce, které se tradičně zaměřují na kulturní a literární dějiny českých 
zemích. Začátkem roku se uskutečnily komentované prohlídky 
výstav a expozic NM - Staré pověsti české v historické budově 
NM a Křižovatky české a československé státnosti v Národním 
památníku na Vítkově, rovněž i exkurze do Archivu České národní 
banky, Všeodborového archivu ČKOS, Zemědělské a potravinářské 
knihovny a Technického a dokumentačního muzea pražské 
energetiky. Březnové Kulturní toulky Poděbrady byly úvodem k sérii 
poznávacích výletů po regionech České republiky (Krajem Máchova 
Máje, Za Michalem Máchou, bratrem velkého básníka, Kulturní 
toulky Žambereckem, Hradní zříceniny západních Čech, Za sklářskou 
tradicí v Podkrkonoší). Dalších pět autobusových výletů bylo spojeno 
s odhalováním informačních panelů, které Matice česká připravuje 
od roku 2006. V Měšicích u Prahy byl za účasti vedení obce odhalen 
informační panel připomínající především zdejší pobyty Josefa 
Dobrovského. V nedalekém Dolínku je od října k vidění informační 
panel věnovaný zdejšímu rodákovi Vítězslavu Hálkovi. V Hořátvi u 
Nymburka, kde Jan Karafiát nalezl inspiraci k napsání Broučků, se 
od září rovněž nachází literárně zaměřený panel. Poslední letošní 
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panel byl umístěn v blízkosti rodného domku Josefa Lindy v Nových 
Mitrovicích na Plzeňsku. Jeho odhalení doprovázel kulturní program, 
velkolepě připravený místní radnicí. 

Na konci listopadu proběhla po úvodní přednášce PhDr. Mileny 
Secké o Vojtovi Náprstkovi výroční schůze Matice české, spojená 
s volbou nového výboru na další čtyři léta. Novým členem výboru 
se stal PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., vedoucí Oddělení pro výzkum 
literatury 19. století Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Významným 
propagačním krokem se v tomto roce stal pro Matici českou 
dvojdílný devadesátiminutový rozhlasový pořad na ČRo 3 - Vltava, 
který se pokusil představit její mimořádný a často klíčový význam 
v českých národních dějinách až po současnou činnost. Z iniciativy 
členů Matice české došlo ke generální opravě značně sešlého hrobu 
spisovatele Jarmila Krecara z Růžokvětu na pražských Olšanech, což 
bylo rovněž mediálně propagováno Národním muzeem. 

Na rok 2012 se plánují tradiční přednáškové cykly a do regionů 
informační panely (Josef Čapek, Josef Kožíšek, Václav Hrabě, Růžena 
Svobodová), jejichž slavnostní odhalení budou spojena s poznávacími 
exkurzemi. Snahou rovněž bude pokračovat v nakladatelských 
projektech, které se v roce 2010 slibně rozvinuly.

Zprávu sestavil Bc. Pavel Muchka, jednatel Matice české

Společnost Ignáce Borna

Společnost Ignáce Borna v období příprav a stěhování KNM 
z původní budovy NM přerušila svou přednáškovou činnost. Pro rok 
2012 se počítá s postupným obnovením činnosti - v jarním cyklu to 
má být přednáška na téma „andělé ve výtvarném umění“.

Bc. Jan Prošek

Společnost Bedřicha Smetany

Na prvním pořadu (1. února) připomenul Dr. Václav Němec 
kulatá výročí některých významných událostí v životě B. Smetany. 
V hudební části se představil nositel Ceny Viléma Zítka a laureát 1. 
ceny v kategorii OPERA z Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 
v Karlových Varech v roce 2010 barytonista MgA. Jan Morávek 
(klavírní doprovod: doc. Ladislava Vondráčková); o průběhu soutěže 
a laureátech pohovořil člen poroty Dr. Jan Králík, CSc. - Pořad 22. 
února připomenul dvě legendární české pěvkyně: Martu Krásovou 
(*1901) a Marii Tauberovou (*1911), o kterých besedovali Dr. 
Václav Němec a Dr. Jan Králík, CSc., který také připravil autentické 
gramofonové nahrávky. - 1. března vystoupili ve smetanovských 
áriích posluchači Pražské konzervatoře (klavírní doprovod Pavel 
Matyáš); pořadem provázela prof. Jitka Soběhartová, - V den 187. 
výročí narození Bedřicha Smetany 2. března bylo uspořádáno 
tradiční pietní shromáždění u skladatelova hrobu na Vyšehradském 
hřbitově. - 22. března se konala beseda s dirigentem prof. Radomilem 
Eliškou o jeho provozování Smetanovy Mé vlasti v Japonsku. - 26. 
dubna plánovaná beseda s basisty Jaroslavem Horáčkem (k 85. 
výročí narození) a jeho synem Pavlem se vzhledem k úmrtí Jaroslava 
Horáčka změnila ve vzpomínkový pořad na významného umělce, 
kterého se vedle jeho syna aktivně zúčastnila také Libuše Márová. 
- V sobotu 30. dubna se uskutečnil celodenní zájezd po trase Český 
Dub - Jablonné v Podještědí - Lemberk. - 10. května se konala valná 
hromada Společnosti Bedřicha Smetany s volbou nového výboru SBS 
a zástupců SBS ve výboru SNM. Odbornou část tvořila přednáška 
Dr. V. Němce: J. B. Foerster - pamětník a ctitel Bedřicha Smetany 
(k 60. výročí úmrtí) s připomínkou jeho první choti - pěvkyně Berty 
Foersterové - Lautererové (+1936).

Podzimní sezónu zahájila 13. září prezentace 5. dílu kompletní 
nahrávky Smetanova klavírního díla v podání Jitky Čechové. 
Moderátor pořadu Dr. V. Němec v úvodu připomenul historii nahrávek 
celého Smetanova klavírního díla i některá jubilea související s 
touto závažnou částí Smetanova odkazu i s její interpretací; besedy 
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se aktivně zúčastnili Dr. Olga Mojžíšová, profesor Jan Novotný, 
zástupce Supraphonu Matouš Vlčinský a Jitka Čechová, která několik 
skladeb uvedla v živém přednesu. - Na 11. října připravil předseda 
SBS prof. Jan Novotný pořad o Vlachově kvartetu a jeho nahrávkách 
obou Smetanových kvartetů. Na programu 1. listopadu byl komorní 
koncert, který připravilo Muzeum B. Smetany ve spolupráci se SBS 
a s Kruhem přátel hudby Praha - Nebušice; členové Kocianova 
a M. Nostitzova kvarteta a klavírista Boris Krajný zahráli klavírní 
kvintet B-dur Karla Šebora a Smetanův smyčcový kvartet č. 1 e-moll 
(Z mého života). - Pořad k letošnímu jubileu A. Dvořáka (*1841) pod 
názvem „Bedřich Smetana a Antonín Dvořák“ byl 29. 11. výjimečně 
uskutečněn v Muzeu A. Dvořáka. Úvodní a průvodní slovo měl Dr. 
Václav Němec, s výsledky svého výzkumu k danému tématu přítomné 
seznámil dvořákovský badatel David R. Beveridge; pořad doplnily živé 
ukázky z díla obou skladatelů. - 13. prosince v přednáškovém sále 
nové budovy Národního muzea se konal tradiční společný adventní 
pořad s Maticí Českou: Jan Neruda - přítel Bedřicha Smetany (ke 120. 
výročí úmrtí Jana Nerudy). Úvodní a průvodní slovo zajistil Dr. Václav 
Němec. Zazněly ukázky z korespondence, vzpomínek současníků, 
též dílo básníkovo zhudebněné mnoha českými skladateli. Setkání 
zakončily vánoční koledy.

Připravuje se vydání Zpravodaje Společnosti Bedřicha Smetany 
za rok 2011, který bude zařazen na web stránky Společnosti 
Národního muzea. Program SBS pro další rok se připravuje v rozsahu 
a tradici dosavadní činnosti, bude však ve dnech 16. - 24. června 2012 
rozšířen o zájezd s CK Scandiatour do jižního Švédska s připomínkami 
tamního působení B. Smetany, které bylo ukončeno právě před 150 
roky. Přibližná celková cena (včetně dopravy autokarem, polopenze, 
ubytování ve 2-lůžkových pokojích) 8000 Kč. Vhodné i pro seniory. 
Zájezd bude spojen s návštěvou Göteborgu a dalších památných míst 
i s poznáním severské přírody a tradičních oslav letního slunovratu 
(midsomar). - Zájemci si mohou vyžádat podrobnější informace a 
přihlášku e-mailem na adrese lidmila.nemcova@quick.cz . 

Zprávu sestavil Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel SBS

Prehistorie a protohistorie

Pro své členy sekce uspořádala ve spojení s Českou 
archeologickou společností jako hlavním pořadatelem informační 
kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách 2010“. Akce 
celostátního významu se konala ve dnech 12.-13. dubna 2011 a byly 
na ní - jako každoročně - předkládány výsledky terénních výzkumů, 
které v uplynulém roce prováděli archeologové z akademických, 
muzejních i památkových institucí v Čechách. 

Již podruhé se kolokvium odehrávalo v přednáškovém sále 
nové budovy Národního muzea v Praze. 42 přednášejících během 
dvou dnů předneslo 56 referátů o práci jednotlivců i kolektivů, 
týkající se Prahy i všech českých regionů, navíc i některé příspěvky 
metodické. Během obou uvedených dnů navštívilo kolokvium 
celkem 182 účastníků, mezi nimiž byli profesionální archeologové 
i neprofesionální zájemci, studenti archeologie z pražské i jiných 
českých univerzit a také studenti příbuzných oborů. Podle zvyku 
z posledních let 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 podzimních měsících roku 2011 bude (opět jako každoročně) 
v řadě Supplement při Zprávách České archeologické společnosti 
vydán samostatný sborník „Archeologické výzkumy v Čechách 2010“, 
obsahující výtahy ze všech přednesených referátů. 

Zprávu sestavil PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
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Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2012?

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PŘÍŠTÍ ROK JSOU NOVĚ VE VÝŠI 250,- KČ, 
PRO STUDENTY A DŮCHODCE 150,- KČ

1. Nejjednodušší způsob je platba přímo u zástupců sekce, kteří 
jsou tím pověřeni během akcí, přednášek apod., člen obdrží originál 
příjmového dokladu.
2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České 
spořitelny. Číslo účtu je 19 2304 6319/0800 a konstantní symbol 
je 0379, pro 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.

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. 281 029 173 - 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

Antropologická sekce: Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc.; 
e-mail: m.prokopec@yahoo.com

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 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 

Zprávy Společnosti Národního muzea 2011 Zprávy Společnosti Národního muzea 2011

13 14



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
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. 266 710 039, 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.

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2011. Pro své členy 
a příznivce vydala v prosinci 2011 Společnost Národního muzea. 
K vydání připravily Petra Burdová, Jana Dobisíková a Blanka Šreinová
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