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Praha, ročník 2014 

Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,

výbor Společnosti NM si Vám dovoluje předložit zprávu o své čin
nosti a hospodaření a jednotlivé sekce připomenou akce, které uskuteč
nily v letošním roce nebo které chystají v roce příštím.

V uplynulém roce se výbor sešel celkem pětkrát. V červnu proběh
lo také setkání s vedením NM, na kterém předsedkyně SNM představila 
GŘ PhDr. M. Lukešovi, PhD. novou jednatelku Společnosti Mgr. Lenku 
Kaloušovou (nyní Koubovou). Na schůzce, které byla přítomná i Mgr.D. 
Fialová jsme projednali jednak formální problémy se vstupem členů 
SNM do Nové budovy, ale i současný stav rekonstrukce Hlavní budovy 
NM, budoucnost nových expozic i starého mobiliáře.

Příští rok nás čeká velmi náročný úkol -  uspořádání valného shro
máždění a zvolení výboru pro další období. Tato nutnost vyplývá nejen 
z našich stanov, ale hlavně proto, že uvedením v platnost nového Občan
ského zákoníku bude nutné přijm out některé změny, které z něho vyplý
vají pro spolkovou činnost. Změny je nutné projednat a zapracovat do 
nových stanov Společnosti. Předběžný term ín valného shromáždění je 
čtvrtek 4. června od 15:30 hodin v přednáškové síni „H " v Nové budově 
NM (býv. Federální shromáždění). Pozvánka bude zaslána všem členům 
SNM včas poštou nebo e-mailem, také bude oznámena na webu SNM.

S končícím rokem by vám výbor Společnosti chtěl popřát klid při 
adventním rozjímání, radost a příjemné prožití svátků vánočních a do 
nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí, dobré nápady a k je jich uskuteč
nění dostatek sil!

Petra Burdová
Předsedkyně Společnosti Národního muzea
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Hospodaření Společnosti Národního muzea v roce 2013

Rozpočet Společnosti Národního muzea na rok 2013 předpoklá
dal, že výdaje budou oproti předchozímu roku vyšší o částku 14.000,00 
Kč. Výdajová stránka rozpočtu byla stanovena na 104.000,00 Kč

Přibližně 56 % z té to  částky bylo určeno pro Matici českou. Zbý
vajících 46 % bylo rozděleno na výdaje ústředí Společnosti NM, sekci 
mineralogickou, Společnost Bedřicha Smetany a Společnost přátel sta
rověkých civilizací.

Podle zkušeností z minulých let se očekávalo, že příjmy Společ
nosti NM, tvořené výhradně členskými příspěvky, by mohly dosáhnout 
částky 108.000,00 Kč. Jednalo by se tedy o vyrovnaný rozpočet s mírným 
přebytkem.

V průběhu roku 2013 se hospodaření vyvíjelo příznivě. Vybra
né členské příspěvky dosáhly výše 116.700,00Kč. Při výběru členských 
příspěvků se projevil mírný vzestup příspěvků vybíraných hotovostně 
(84.000,00 Kč). Prostřednictvím banky bylo vybráno 32.700,00 Kč, což 
tvoří přibližně 28 % z vybrané částky.

Výdaje v roce 2013 tvořily  především dohody o provedení práce. 
Jejich počet oproti roku 2012 mírně stoupl. Bylo uzavřeno celkem 56 
dohod o provedení práce a byla za ně vyplacena částka 30.250,00 Kč. 
Ostatní provozní náklady vyplácené v hotovosti byly ve výši 20.300,00 
Kč.

Ve vydáních realizovaných prostřednictvím banky tvořily největ- 
ší položku faktury za informační panely věnované českým literátům 
umísťované v místech jejich působení, sponzorský příspěvek ve výši
10.000,00 Kč na Sborník Národního muzea, odvody z daně z příjmu fi
nančnímu úřadu a poplatky za vedení účtu České spořitelně, vše v celko
vé výši 39.438,00 Kč.

Stav finančních prostředků
Banka stav k 1. 1. 2013 274.270,59 Kč
Banka stav k 31.12. 2013 392.441,38 Kč

Pokladna stav k 1.1. 2013 105.179,00 Kč
Pokladna stav k 31.12. 2013 29.862,00 Kč

Celkem finanční prostředky SNM 31. 12. 2013 422.303,28 Kč
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Výhled na rok 2014

Vzhledem k příznivému výsledku hospodaření v roce 2013 
odsouhlasil výbor SNM navýšení výdajů v roce 2014 na částku
110.000,00 Kč. Podle současných údajů se příjmové i výdajové po
ložky pohybují v předpokládaných mezích. Přestože op ro ti roku 2013 
mírně vzrůstá počet dohod o provedení práce, neobjevily se žádné 
další m im ořádné výdaje a je  předpoklad, že i závěr roku se neodchýlí 
od současného trendu. Očekáváme, že rozpočet v roce 2014 bude 
vyrovnaný, popř. s m írným  přebytkem .

Mgr. Jarom ír Kouba, hospodář SNM

Mineralogická sekce

Členové mineralogické sekce se v roce 2014 každou první neděli 
v měsíci scházeli na pravidelných mineralogických besedách, při kterých 
se většinou prezentují zajímavé poznatky o minerálech a jejich sběru. 
Zároveň jsou v úvodu těchto besed aktuálně informováni o přednáš
kách, výstavách, burzách a dalších akcích v oblasti mineralogie či geolo
gie, pořádaných na našem území nebo v zahraničí. Většinou jsou besedy 
doplněny ukázkami sbíraných nebo zakoupených nerostů. Mezi nej
aktivnější přednášející patří zejména Zdeněk Běhal, Ivan Běťák, Marie 
Čcheidzeová, Michal Glykner, Petr Havránek, Radoslav Kolář, František 
Slabý, Jan Strnad a mnozí další, kteří tak přispívají k výraznému oživení 
těchto setkání. Zároveň se diskutuje o zkušenostech sběratelů se sou
časným stavem našich lokalit a možnostech nových nálezů nerostů nebo 
nově vydaných knížkách a časopisech. Zejména panu Ivanu Běťákovi pa
tř í velký dík za pravidelné půjčování časopisu Lapis k prohlídkám během 
besed. V lednu 2014 uspořádal pan Michal Glykner ve spolupráci s dal
šími členy mineralogické sekce již desátou pražskou Amatérskou burzu 
nerostů v Základní škole Brigádníků v Praze 10 -  Strašnicích. Tato burza 
je velmi dobře hodnoceným neformálním setkáním sběratelů z celé Čes
ké republiky.

Další významnou akcí mineralogické sekce byla exkurze, která se 
uskutečnila na konci května opět do oblasti Krušných hor, tentokrát po
prvé i se sběrem minerálů v sousedním Německu, v lokalitách Hamme- 
runterwiesenthal a Rittersgrün. Účastníci exkurze, kterou znovu skvěle
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vedl pan Mgr. Roman Gramblička, mohli sbírat minerály i na české loka
litě Horní Blatná. Mnozí účastníci exkurze nalezli krásné ukázky zeolitů, 
zejména natrolitu, dále barytu, fluoritu  a pyroluzitu. - viz následující fo
tografie.

Sběr nerostů v lom u Ham m erunterw iesenthal

Nejlepší nalezená ukázka n a tro litu  z loka lity  H am m erunterw iesenthal

V měsících červnu a v prosinci 2014 proběhla dvě kola soutěže 
o nový nejhodnotnější mineralogický nález členů sekce na našich i za
hraničních lokalitách. Vzhledem k uzavření historické budovy Národního 
muzea ale nemohly být vítězné ukázky vystaveny, a proto se stále hledá 
jiný způsob jejich prezentace. Mnozí naši členové přispívají svými články 
do českých i zahraničních periodik a publikací a pomáhají tak propago
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vat nové poznatky z oboru mineralogie a geologie, zejména v časopisech 
Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM, čímž na
plňují základní ideu, se kterou byla Společnost národního muzea v 19. 
století založena. 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.

V roce 2015 budou pokračovat pravidelné nedělní určovací bese
dy v Nové budově Národního muzea a odborné přednášky na minera
logická, petrologická a paleontologická témata, zajišťovaná především 
pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 
V plánu je i uspořádání 11. ročníku Amatérské burzy nerostů v lednu 
2015, exkurze na mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěž o nej
hodnotnější mineralogický nález a pokračování v šíření osvěty v oboru 
mineralogie a geologických věd.

RNDr. J iří Čížek, předseda mineralogické sekce

Paleontologická sekce

V roce 2014 paleontologická sekce Společnosti Národního mu
zea navázala úzkou spolupráci s občanským sdružením Palaia, která 
vyústila ve společnou organizaci několika populárně-paleontologických 
přednášek „Setkání v Čajovně Setkání" (přednášky: „Jak rozmnožit tr ilo 
bity", „Pleistocení nosorožci České republiky" a „Cestovatelské zápisky 
z Číny"). Přednášky budou pod společnou záštitou obou společností po
kračovat i v roce následujícím, tentokrát ovšem v Nové budově Národ
ního muzea. Jsou plánovány na každé první úterý v měsíci, s výjimkou 
letních prázdnin, vždy od osmnácté hodiny.

Během roku 2014 probíhaly rovněž záchranné paleontologické 
sběry v okolí Koněprus, Jinců a Tušimic. V té to  činnosti bude paleonto
logická sekce pokračovat za účasti soukromých badatelů i v následujícím 
roce. Na příští rok jsou rovněž v přípravě exkurze na paleontologický 
zajímavé lokality ČR určené pro širokou veřejnost. Rovněž jsou pláno
vány určovací besedy pro všechny zájemce o paleontologii a začínající 
sběratele. V případě jakýchkoli otázek ohledně detailního programu pa
leontologické sekce SNM, popř. žádost o zasílání aktualit pište na e-mail 
lukas_laibl@nm.cz.

Mgr. Lukáš Laibl, jednate l paleontologické sekce
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Matice česká

Matice česká se v roce 2014 více zviditelnila v některých krajích 
České republiky, a to  především zásluhou své výstavy. Tato výstava pod 
názvem Matice česká a Národní muzeum, původně připravená do pro
stor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013, se to tiž v roce 
2014 stala putovní. Nejdříve se představila veřejnosti v prostorách 
Městské knihovny v Novém Městě nad M etují (3. 6 -  28. 6.), následně 
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (1. 9. -  27. 10.) a 
nakonec ve Vědecké knihovně v Olomouci (18. 11. -  31. 12.). Na všech 
výše uvedených místech se setkala s nečekaným zájmem veřejnosti, 
byla i častým cílem návštěv středoškolských studentů.

Úspěšně pokračoval i projekt Čeští spisovatelé v regionech ČR, je
hož výstupem jsou v roce 2014 informační panely v pěti lokalitách. Jako 
první byl v sobotu 17. května odhalen informační panel před rodným 
domem Ferdinanda Břetislava Mikovce ve Sloupu v Čechách. Matice 
česká zde zároveň veřejně vyhlásila sbírku na generální opravu náhrob
ku F. B. Mikovce na zdejším hřbitově. Finanční prostředky na opravu 
díky vedení obce, Vlastivědnému spolku Českolipská, kastelánovi hradu 
Sloup, Klubu Za starou Prahu a několika členům Matice české se poda
řilo ve velmi krátké době dát dohromady, takže kompletní rekonstruk
ce náhrobku mohla být dokončena již v září 2014. Za účasti příslušníků 
české šlechty, zástupce Ministerstva kultury ČR a vedení města Jilemni
ce proběhlo v pátek 23. května 2014 odhalení panelu Jana Nepomuka 
Františka hraběte Harracha, který předsedal Matici české v letech 1862 
až 1890, před budovou gymnázia v Jilemnici. K odhalení došlo v rám
ci celodenních městských oslav, v jejichž rámci se uskutečnila i pietni 
vzpomínka v rodové hrobce Harrachů v Horní Branné, kde také zástupci 
Matice české položili květiny. V sobotu 7. června 2014 byl slavnostně od
halen na budově Spolkového domu na Husově náměstí v Novém Městě 
nad M etují za účasti vedení města informační panel, připomínající ka
tolického kněze, historika a velkého českého vlastence Jana Karla Rojka, 
a zároveň proběhla vernisáž výstavy Matice česká a Národní muzeum 
v novoměstské knihovně. K dobrému zviditelnění Matice české v Novém 
Městě nad Metují výrazně přispěli Vladimír Klofáč a Markéta Mrázková, 
která je i autorkou textu na informačním panelu. V rámci každoročních 
Hrubínových Lešan proběhlo před místní základní školou odhalení pane
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lu Františka Hrubína, kde vedle recitačního pásma žáků místní základní 
školy vystoupila i Iva Málková, autorka informačního textu na panelu, 
která seznámila přítomné se vztahem Františka Hrubína k Lešanům. 
Další dva p a n e ly -J iří Stanislav Guth-Jarkovský od Dalibora Dobiáše pro 
Rychnov nad Kněžnou a Zdeněk Kalista od Renaty Ferklové pro Benátky 
nad Jizerou, jejichž výroba proběhla také v roce 2014, budou osazeny 
v nejbližší možné době. Jejich vznik by nebyl myslitelný bez úzké spo
lupráce s Památníkem národního písemnictví. Jako reklama v rámci ČR 
posloužil i článek Pavla Muchky o minulosti a současnosti Matice české 
ve Věstníku Asociace muzeí a galerií, číslo 4, který se tematicky věnoval 
spolkům přátel muzeí.

Člen výboru Matice české pro zahraniční styky Dalibor Dobiáš 
se účastnil třetího kongresu slovanských Matic, jenž byl svolaný M ati
cí slovinskou k 150. výročí jejího vzniku na 4. února 2014 do slovinské 
Lublaně. Bylo zde mj. rozhodnuto, že v roce 2015 bude vydána publikace 
k dějinám a současnosti Matic.

Vedle opravy hrobu Ferdinanda Břetislava Mikovce ve Sloupu 
v Čechách uskutečnila Matice česká v říjnu 2014 i generální opravu hro
bu Aloise Jiráska v Hronově, a to  ve spolupráci s místní radnicí, Společ
ností Aloise Jiráska a také vnukem slavného spisovatele, doc. Václavem 
Jiráskem.

Během roku připravila Matice česká pro své členy bohatý kultur
ní program. Jarní přednáškový cyklus reflektoval výročí vypuknutí první 
světové války -  Česká společnost a první světová válka (Josef Tomeš: 
Dusno před bouří. Atmosféra v české společnosti na ja ře  1914; Lucie 
Peisertová-Kořínková: František Gellner -  ztracený na frontě ; Zdeněk 
Hojda -  Milada Sekyrková: Polní pošta. Dopisy do neznáma). Podzim
ní přednáškový cyklus představil ruralismus v českém prostředí ve 20. 
století -  Ruralismus v české literatuře  (Jaroslav Med: Ruralismus v české 
literatuře; Zdeněk Beneš: Obraz venkova v české historiografii v první 
polovině 20. století; Renata Ferklová: František Křelina, Josef Knap a 
Václav Prokůpek -  odsouzeni v brněnském procesu v červnu 1952). Také 
pokračoval po celý rok cyklus literárních vycházek Prahou, připravený 
Evou Havlovcovou a Hasanem Zahirovičem (Betlémské náměstí a jeho  
lite rárn í historie; Po stopách b ra tří Čapků -  Náměstí M íru b ra tří Čapků, 
Tiché území b ra tří Čapků, Národní třídou Karla Čapka; Blízko Staroměst
ského náměstí možná potkáme Franze Kafku; Za Bohumilem Hrabalem a
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jeho dílem po Libni; Jaroslav Hašek -  po stopách spisovatele; Kde stávala 
proslulá Bouda -  Václavské náměstí a okolí).

Cílem Matice české je také propagovat Národní muzeum a jeho 
aktivity. Vedle pravidelné dobrovolnické činnosti členů v Knihovně Ná
rodního muzea je třeba zmínit systematickou propagaci aktuálních vý
stavních projektů Národního muzea. Na začátku roku se uskutečnily tři 
komentované prohlídky výstav, realizované v rámci výstavního projektu 
Peníze, později i prohlídka unikátní výstavy Země černých faraónů. Se 
středověkými uměleckými díly ze sbírek Národního muzea se členové 
Matice české seznámili na plzeňské výstavě Gotika v jihozápadních Če
chách. Proběhla také v režii Matice české prezentace nové knihy místo
předsedy Matice české, Lubomíra Sršně Malované drobné portré ty  ve 
sbírkách Národního muzea a také knihy Luboše Kafky Lidové podmalby 
na skle ze sbírek Národního muzea. I v roce 2014 se uskutečnily odbor
né komentované prohlídky historických objektů (Clam-Gallasův palác, 
Bílkova vila), dále samostatné přednášky (M artin C. Putna: Jan Kollár
-  Slávy dcera; Martin Krummholz: Dílo sochaře Stanislava Suchardy) a 
tř i autobusové výlety, z nichž červnový se zaměřil na poznání méně na
vštěvovaných částí Horní Lužice ve spolupráci s Maticí lužickosrbskou. 
Do matičního programu byly zařazeny i komponované literární pořady 
- Z  Povídek malostranských a nová nastudování děl českých spisovatelů 
Dismanovým rozhlasovým dětským souborem.

V roce 2015 se bude činnost Matice české ještě více rozšiřovat. Dva 
návrhy členů výboru Matice české na vznik stálých literárně zaměřených 
expozic byly kladně přijaty a finančně podpořeny dotací EU: nová expo
zice Josefa Jungmanna v jeho rodném domku v Hudlicích u Berouna a 
Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích u Nymburka, kde vznikne 
i prostor na krátkodobé výstavy se zaměřením na českou knižní kulturu. 
Příští rok dojde i k osazení panelů na několika místech ve Středočeském 
kraji, jehož současné vedení podporuje jejich realizaci (František Nepil
-  Stradonice; Julius Grégr -  Máslovice; Karel Slavoj Amerling -  Budeč u 
Zákolan). Díky dobré spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici zde 
bude v roce 2015 umístěn panel věnovaný spisovateli a zdejšímu rodá
kovi Jaroslavu Havlíčkovi, a to  v souvislosti i s otevřením výstavy o Matici 
české, která i v příštím roce putovně navštíví několik míst v Čechách.

Pavel Muchka, jednate l sekce
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Společnost Bedřicha Smetany

Činnost SBS byla poznamenána 190. výročím narození sklada
tele a zahájením příprav na důstojné oslavy velikého jubilea v r. 2024. 
V sobotu 1. března se SBS podílela na organizaci matiné v Národním 
divadle s úvodním projevem místopředsedy a jednatele SBS Dr. Vác
lava Němce a s uměleckým programem, v němž vedle předsedy SBS 
prof. Jana Novotného vystoupili přední sólisté opery ND za klavírního 
doprovodu D. Švece. Večer téhož dne v Salesiánském divadle v Pra
ze -  Kobylisích byla SBS spolupořadatelem „sokolského" nastudování 
Prodané nevěsty v podobě lidové hry se zpěvy a tanci režiséra Bohumila 
Gondíka. V úvodním projevu Dr. Václav Němec připomenul též blízké 
200. výročí narození libretisty opery Karla Sabiny. V neděli 2. března na 
Vyšehradském hřbitově na tradičním pietním shromáždění u hrobu skla
datele pronesl projev předseda SBS prof. Jan Novotný. Slavnostní atm o
sféru měl také 4. března v Muzeu B. Smetany pěvecký koncert laureátek 
Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech 2013 Eliš
ky Gattringerové (1. cena soutěže Opera -  jun io r -  ženy) a Terezy Ho
řejšové (Cena Jarmily Novotné) za klavírního doprovodu doc. Kataríny 
Bachmannové a spoluúčinkování Lukáše Bařáka. Pořad moderoval Dr. 
Václav Němec s obvyklou připomínkou letošních smetanovských výročí 
a s besedou s přítomným Mistrem Ivanem Kusnjerem i s ředitelem kar
lovarské soutěže p. Aloisem Ježkem, který se pořadu zúčastnil spolu s 
dlouholetou tajemnicí soutěže paní Marií Drlíkovou. - V úterý 18. března 
se konal v Muzeu B. Smetany pěvecký koncert posluchačů konzervatoře, 
který uváděla prof. Jitka Soběhartová. Tradiční zájezd SBS v sobotu 24. 
května sledoval trasu Praha - Chlumec n./C. - Všestary (Archeopark) - 
Hořice (místo svatby Smetanových rodičů) - M iletín - Lázně Bělohrad 
- Nová Paka - Jičín - Kopidlno - Poděbrady -  Praha. Dne 11. listopadu v 
Muzeu B. Smetany se uskutečnil smetanovský klavírní workshop ku 
120. výročí narození vynikajícího smetanovského klavíristy prof. Emi
la Mikelky (1894-1949). Moderátor pořadu Dr. Václav Němec v úvodu 
podal informace o umělci a o studiu jeho archívu doplněné vzpomín
kami na jeho koncerty. Workshopu se zúčastnili dědici smetanovské 
klavírní tradice prof. Jan Novotný a Marek Kozák. Na sobotu 6. pro
since je v nové budově Národního muzea plánován tradiční společný 
adventní pořad SBS s Maticí Českou k Roku české hudby: Čeští hu
debníci -  literáti. Připravuje se také vydání Zpravodaje SBS za r. 2014.
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V jubilejním  smetanovském roce byla zintenzívněna viditelnost SBS 
také na různých festivalech a akcích k Roku české hudby mimo Prahu. 
Společnost zastupoval je jí místopředseda a jednatel Dr. Václav Němec s 
přednáškami nebo pozdravnými projevy: koncem dubna na festivalu Vý
chodočeské Athény v Chrudimi (během exkurze do Vápenného Podola 
připomínka pobytů J. B. Foerstera, O. Ostrčila a Viléma Zítka ve zdejším 
kraji), v květnu pronesl dvě přednášky na Regionální hudebně-historic- 
ké konferenci v Karlových Varech: „B. Smetana, A. Dvořák a L. Janáček 
v Karlových Varech z různých pohledů" a „Reflexe tř í léčebných karlo
varských pobytů Edvarda Griega", v sobotu 31. května pozdravil festi
val Foerstrovy Osenice, v červnu se zúčastnil 2. premiéry nově nastu
dované Čertovy stěny v Ostravě a smetanovských dnů v Luhačovicích 
(mj. vystoupení v Muzeu luhačovického Zálesí spolu se Smetanovým 
pravnukem Ing. Petrem Heyduškem na besedě „Rodina B. Smetany v 
Luhačovicích"). V září pozdravil v Městské galerii v Roudnici nad Labem 
shromáždění připomínající 150. výročí křtu praporu jednoty Říp (jehož 
se v r. 1864 zúčastnil vedle autora praporu Josefa Mánesa také Bedřich 
Smetana a kde po boku starosty pořádající organizace MUDr. Martina 
Kalaše stála jeho dcera Klementina -  pozdější slavná pěvkyně). V ne
děli 9. listopadu byl pořádán v Pusté Kamenici (blízko Poličky) varhanní 
koncert Marka Kozáka ke 120. výročí narození místního rodáka Emila 
Mikelky. Jubileu téhož umělce byly věnovány 18. listopadu 2 koncerty 
Kruhu přátel hudby v Poličce v sále Tylova domu: dopoledne pro školy, 
večer pro veřejnost. Vystoupil Marek Kozák, laureát Mezinárodní sme- 
tanovské klavírní soutěže v Plzni 2014; průvodní slovo Dr. Václav Němec.

Členka výboru SBS Jitka Čechová se jako sólistka i jako členka kla
vírního Smetanova tria během roku zúčastnila jak v ČR, tak i v zahraničí 
mnoha koncertů, na nichž hrála skladby Bedřicha Smetany i dalších čes
kých skladatelů. Dokončila rovněž kompletní nahrávku (8 CD) Smetano
va klavírního díla.

Ve dnech 4.- 5. listopadu byl Dr. Němec v Brně hostem VIII. celore
publikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a 
proměny společnosti", které pořádala Asociace muzeí a galerií ČR; jako 
oficiální zástupce Společnosti Národního muzea vystoupil s přednáškou 
na téma „Poslání neziskových organizací v kultuře -  příklad Společnosti 
Národního muzea".

Dr. Václav Němec, jednate l Společnosti Bedřicha Smetany
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Sekce prehistorie a protohistorie

Hlavním bodem činnosti bylo dvoudenní informační kolokvium 
„Archeologické výzkumy v Čechách 2013", jehož byla sekce spolupořa
datelem společně s Českou archeologickou společností. Akce se konala 
ve dnech 8.-9. dubna 2014 v přednáškovém sále nové budovy Národ
ního muzea v Praze. Jako každoročně na ní archeologové z akademic
kých, muzejních i památkových institucí v Čechách předkládali výsledky 
terénních výzkumů prováděných v uplynulém roce. Akce byla tentokrát 
mimořádně úspěšná: 55 přednášejících během dvou dnů předneslo 66 
stručných referátů o práci jednotlivců i kolektivů, týkající se Prahy i všech 
českých regionů, v auditoriu se během obou uvedených dnů objevilo 
minimálně 186 účastníků, mezi nimiž byli profesionální archeologové i 
neprofesionální zájemci, studenti archeologie z pražské i jiných českých 
univerzit a také studenti příbuzných oborů. Jak je při té to  akci zvykem, 
byly přednášky rozděleny do čtyř půldenních tématických bloků, nazva
ných tentokrát Polykulturní lokality, Pravěk a raný středověk, Středověk 
a novověk a Povrchové průzkumy a dokumentace. Dva bloky kolokvia 
řídil PhDr. Karel Sklenář, DrSc., druhé dva PhDr. Ondřej Chvojka z Jiho
českého muzea v Českých Budějovicích.

V listopadu 2014 byl (opět jako každoročně) v řadě Supplement 
při Zprávách České archeologické společnosti vydán samostatný sborník 
„Archeologické výzkumy v Čechách 2013", obsahující výtahy ze všech 
přednesených referátů.

PhDr. Karel Sklenář, DrSc., předseda sekce

Sekce přátel starověkých civilizací

uskutečnila na jaře 2014 přednáškový cyklus nazvaný „Nové ar
cheologické výzkumy v oblastech starověkého světa", který sestával 
z těchto přednášek:

1. Obrazy v krajině, krajina v obrazech. Skalní umění severovýchodní 
Afriky -  4. 3. 2014 Lenka Suková

2. Zavlažovací systémy v egyptské Západní poušti. Nálezy z posledních 
le t -1 1 .  3. 2014 Jiří Musil

3. Nové nálezy pečetí z Pistiru v Thrákii. Řecké sochařství 4. stol. př. Kr. 
-1 8 .  3. 2014 Jan Bouzek
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4. Co je nového v Pompejích -  25. 3. 2014 Pavel Titz

5. Waldgirmes -  „římské" město v Germánii - 1 .  4. 2014 Karel Kút

K expozici Umění starověku v paláci Kinských v Národní galerii 
(Staroměstské nám. 12., Praha 1) byly připraveny tř i přednášky: z cyklu 
Svět bohů a lidí -  Příběhy starověkého světa 
22. 10. 2014 Peter Pavúk -  Trója. Mýtus věčně živý 

26.11. 2014 Ladislav Stančo Gandhárské um ěn í- helénistické vlivy v Indii 

17. 12. 2014 Pavel Titz -  Náboženství starověké Itálie skryté ve vystave
ných předmětech

PhDr. Heleno Svobodová, jednatelka sekce

Společnost Ignáce Borna

Společnost Ignáce Borna se hlásí k odkazu Ignáce Antonína Borna 
(1742 - 1791), osvícenského přírodovědce a zakladatele Královské české 
společnosti nauk.

Společnost koná přednášky zaměřené především na osvícenskou 
vzdělanost a dějiny zednářství v našich zemích, z dějin vědy a vědec
kých společností, přednášky z historie esoterických učení, ale třeba také 
přednášky o zkušenostech se stále živými rituály kultur, které je možno 
poznávat osobně, nejenom z literatury.

Během stěhování Knihovny NM z historické budovy NM přerušila 
Společnost Ignáce Borna svou přednáškovou činnost.

Zájemci o pokračování činnosti SIB mohou přicházet s vlastními 
náměty.

Be. Jan H. Prošek, jednate l sekce

Kontakty:

PhDr. Luboš Antonín, předseda Jan H. Prošek, jednate l
Knihovna Národního muzea e-mail: prosekj@ gmail.com
e-mail: lubos_antonin@ nm.cz te l.: 728 378 728
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Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2015?

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 příjmové
ho dokladu.

2. Jednoduchý je i bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České 
spořitelny. Číslo účtu je 1923046319/0800 a konstantní symbol je 0379, 
pro správnou identifikaci platby ie nutné uvádět iako variabilní symbol 
číslo členské legitimace člena SNM.

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

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.

Mgr. Lenka Koubová, jednatelka SNM 
http://www.nm.cz/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 
předložení legitimace Společnosti Národního muzea a dokladu o zapla
cení členského příspěvku za příslušný rok. Aktuální seznam nakladatel
ství a knihkupectví naleznete vždy na webových stránkách Společnosti 
NM.
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Členům Společnosti Národního muzea je poskytována sleva 10 % 
na brýle a měření zraku v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2 (po-pá 9 -18  
hod.), tel.: 224 919 487,e-mail: jan.matl@ optikalutea.cz, www.optika- 
lutea.cz

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu:

Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství 
Hellichova 7, Praha 1 - Malá Strana 
tel./fax: 251 510 840, 222 363 749 
e-mail: arsci@arsci.cz, www.arsci.cz 
Prodejní doba: po-pá 11 -1 2 ,1 3  -1 7  hod.

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 -1 6  hod.
Požadovaný t itu l 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 titu l je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé 
skladové kapacity v sídle 
nakladatelství.

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 -1 8  hod.
Klapkova 2, Praha 8 - Kobylisy,
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz
Prodejní doba: po-pá 9 -1 7  hod.
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Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20% ve svém sídle 
Novorossijská 16, Praha 10 
tel. 271752 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 -1 8  hod.

Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle 
Neklánová 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 -1 5  hod., st 9 -1 7  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 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 -1 7  hod.
Na e-shopu knihkupectví je  možné získat 15% slevu na produkci nakla
datelství Karolinum a 10 % slevu na produkci ostatních nakladatelství.
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Hrob Aloise Jiráska v Hronově, na jehož opravě se podíle la také 
Společnost Národního muzea

Z PRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA. Roč. 2014. Pro své členy 
a příznivce vydala v prosinci 2014 Společnost Národního muzea. 
K vydání připravily Petra Burdová a Blanka Šreinová
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