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ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NÁRODNÍHO MUZEA, z.s.

 Vá c l av s ké  n á m ě s t í  6 8 ,  1 1 0  0 0  P ra h a  1

Praha, ročník 2019

Vážené členky a vážení členové Společnosti Národního muzea,
jménem výboru Společnosti NM si Vám dovoluji předložit roční rekapi-

tulaci programů sekcí Společnosti NM, které pro Vás velmi obětavě a nezištně 
zajišťují jejich zástupci. Také se zde dočtete o členských výhodách a změnách 
kolem platby členského příspěvku na rok 2020. 

Dne 6. června 2019 se uskutečnila řádná členská schůze Společnosti 
Národního muzea, která mj. zvolila na další období nový výbor (podrobnosti 
k ní naleznete níže v připojeném usnesení). Znovu již nekandidovala dosavad-
ní předsedkyně Společnosti NM Petra Burdová, jejíž mimořádná a dlouho-
letá obětavost pro náš spolek byla oceněna i čestným členstvím. Po skonče-
ní jednání členské schůze ve stejný den nově zvolený výbor Společnosti NM 
přikročil k volbě jeho úzkého vedení, za předsedu si vybral Pavla Muchku, 
místopředsedy nově budou Magdaléna Pokorná a Jiří Čížek, jednatelkou Irena 
Jančaříková a hospodářem Jan Přikryl. Do konce roku 2019 se ještě výbor Spo-
lečnosti NM sešel dvakrát. Projednal řadu zásadních změn – mj. schválil jed-
notný grafický manuál Společnosti NM, jehož cílem je mj. i zvýšit popularizaci 
akcí Společnosti NM, rozhodl o nových moderních členských legitimacích, 
ke kterým zde najdete podrobnější informace v části placení příspěvků na rok 
2020. S vedením Národního muzea projednal vzájemnou podporu v projek-
tech, které také rozšíří nabídku pro členy Společnosti NM. Výbor Společnosti 
NM se rovněž zavázal k přípravě akcí, jež připomenou v roce 2022 dvousté 
výročí existence Společnosti NM. Dále činí kroky k obnově již delší dobu ne-
fungujících sekcí ve snaze tak pokrýt zájem veřejnosti o další obory především 
v oblasti přírodních věd. 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků s rodinou a spokojenost 
v novém roce 2020, ke které snad přispěje stále se zvětšující nabídka progra-
mů Společnosti Národního muzea.

PhDr. Pavel Muchka, předseda 
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USNESENÍ z členské schůze Společnosti Národního muzea, z. s.

konané dne 6. 6. 2019 v zasedací místnosti TOP Nové budovy Národního 
muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

1.  Členské schůze se zúčastnilo 67 členů Společnosti Národního muzea, z.s. 
(dále jen Společnosti) a členská schůze byla dle stanov usnášeníschopná.

2.  Členská schůze schválila zapisovatele (RNDr. Irena Jančaříková), dále 
skrutátory (RNDr. Jiří Čížek, PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.), a verifikátory zá-
pisu (PhDr. Pavel Muchka, Bc. Jan Prošek).

3.  Členská schůze přijala zprávu o činnosti Společnosti v uplynulých čtyřech 
letech, přednesenou Doc. PhDr. Magdalenou Pokornou, CSc.

4.  Členská schůze schválila zprávu o hospodaření Společnosti za uplynulé ob-
dobí, přednesenou Ing. Janem Přikrylem, CSc.

5.  Členská schůze schválila zvýšení ročního členského příspěvku na 450,- Kč 
pro pracující a 250,- Kč pro seniory a studenty s platnosti od 1. 1. 2020. 
Schválila také převedení poloviny finančních prostředků na bonitní účet.

6.  Členská schůze schválila zprávu revizní komise, přednesenou PhDr. Hele-
nou Svobodovou, Ph.D.

7.  Členská schůze schválila navržené kandidáty do nového výboru Společnos-
ti na čtyřleté období, jmenovitě RNDr. Janu Bruthansovou, Ph.D., RNDr. 
Jiřího Čížka, RNDr. Irenu Jančaříkovou, PhDr. Olgu Mojžíšovou, Ph.D., PhDr. 
Pavla Muchku, RNDr. Václava Němce, CSc., Mgr. Radima Němečka, doc. 
PhDr. Magdalenu Pokornou, CSc., Bc. Jana Proška, Ing. Jana Přikryla, CSc., 
PhDr. Karla Sklenáře, DrSc., PhDr. Lubomíra Sršně a JUDr. Miloše Voštu.

8.  Členská schůze schválila navržené revizory účtů, jmenovitě PhDr. Helenu 
Svobodovou, Ph.D. a Ing. Jiřího Mejstříka.

9.  Členská schůze na návrh výboru Společnosti přijala udělení čestného člen-
ství Společnosti Petře Burdové, p.g. a MgA. Janu Novotnému, ocenila dále 
dlouholetou činnost Mileny Brusové o rozvoj Společnosti. 

10.  Usnesení bylo přijato všemi přítomnými.

Zapsala: RNDr. Irena Jančaříková

Usnesení verifikují: PhDr. Pavel Muchka, Bc. Jan Prošek
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Hospodaření Společnosti Národního muzea za rok 2018

Pokladna Kč 
Převod zůstatku z r. 2017 21.115,00 
Příjmy za r. 2018 90.331,00 
Výdaje za r. 2018 96.341,00 
Převod hotovosti na BÚ r. 2018 48.000,00 
Zůstatek za r. 2018 15.105,00

Běžný účet 
Převod zůstatku z r. 2017 461.404,92 
Příjmy za r. 2018 144.792,77
Výdaje za r. 2018 76.523,02 
Zůstatek za r. 2018 529.674,67

Příjmy celkem – rozpis
Členské příspěvky r. 2018 (pokladna) 88.200,00 
Členské příspěvky na BÚ r. 2018 28.450,00
Úrok r. 2018 52,77 
Vratky záloh r. 2018 2.921,00 
Dar r. 2018 67.500,00 
Celkem za r. 2018 187.123,77 

Výdaje celkem – rozpis 
Dohody r. 2018 24.000,00 
Faktury r. 2018 72.958,00 
Poplatky r. 2018 3732,02
Režie r. 2018 12.995,00 
Záloha na bus r. 2018 7.000,00 
Odvod daně r. 2018 4.179,00 
Celkem za r. 2018 124.864,02 

Dary na BÚ r. 2018 67.500,00 
Sestavila: E. Liberská 

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2019
Činnost mineralogické sekce pokračovala v roce 2019 v několika oblastech. 

Základní jsou pravidelné nedělní mineralogické besedy, které jsou spojené s promí-
táním prezentací o sběru minerálů, případně fotografií z různých akcí našich členů 
v České republice nebo v zahraničí. Na těchto besedách jsou účastníci aktuálně in-
formováni o nově vydaných publikacích, přednáškách, výstavách, burzách a dalších 
akcích pořádaných v následujícím období. Také se diskutuje o zkušenostech sběra-
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telů se současným stavem našich i cizích lokalit a o možnostech nových nálezů ne-
rostů. Při těchto besedách je také možnost určování přinesených ukázek minerálů 
pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea.

Pokračoval jarní a podzimní přednáškový cyklus, který byl zaměřen na 
mineralogické a geologické zajímavosti z těchto oborů. Další významnou akcí 
našich členů pod vedením Michala Glyknera byla tradiční 15. Amatérská burza 
nerostů, kterou pořádáme ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 
10 – Strašnicích. Všechny tyto akce přispívají k propagaci mineralogické sekce, 
Společnosti Národního muzea a obecně sběratelství minerálů u laické veřejnosti 
a zejména mezi mládeží. 

Tradičně se v polovině května uskutečnila mineralogická exkurze do oblasti 
Podkrkonoší, kde jsme navštívili lom Bezděčín „Frýdštejn“, lom Proseč, lom Dou-
bravice a lom Studenec – viz následující fotografie. Některým účastníkům se po-
dařilo najít hezké ukázky známých podkrkonošských polodrahokamů a dalších  
minerálů. Skvělým průvodcem nám byl Jan Bubal, místní znalec těchto lokalit.

V měsících červnu a prosinci se uskutečnila dvě kola soutěže o nejhodnot- 
nější mineralogický nález členů naší sekce z našich nebo zahraničních lokalit. Fo-
tografie vítězných ukázek jsou uveřejňovány na webových stránkách www.minera- 
log.cz.

Někteří členové mineralogické sekce se také podílejí na publikační činnos-
ti v našich i zahraničních časopisech, kde propagují nové poznatky z oboru mine-
ralogie a geologie. Většina článků byla uveřejněna zejména v časopisech Minerál 
a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM.

V roce 2019 byly dokončeny opravy Historické budovy Národního muzea, 
takže poslední besedy a přednášky se konaly již v těchto krásných prostorách.    
Mineralogická sekce bude v příštím roce nadále rozvíjet svoji činnost pro členy SNM 

Instruktáž před vstupem do lomu Proseč. Foto: Jiří Čížek.
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i laickou veřejnost. Je naplánováno deset nedělních určovacích besed a odborné 
přednášky s mineralogickými či obecně geologickými tématy. Zároveň se připravu-
je 16. ročník Amatérské burzy nerostů v lednu 2020, květnová exkurze na mineralo- 
gické lokality, jarní a podzimní soutěž o nejhodnotnější vlastní mineralogický nález 
a další aktivity pro zvýšení osvěty v oborech mineralogie, petrologie a geologie.

RNDr. Jiří Čížek, předseda mineralogické sekce

Zpráva o činnosti paleontologické sekce za rok 2019
Paleontologická sekce v roce 2019 uspořádala šest přednášek pro odbor-

nou i laickou veřejnost. V lednu 2019 zahájil přednáškový cyklus Dr. Vojtěch Turek 
z paleontologického oddělení Národního muzea, zavzpomínal na našeho nedáv-
no zesnulého kolegu Dr. Rudolfa Prokopa, velkého popularizátora paleontologie. 
V březnu do Prahy zavítal Mgr. Vladimír Socha s přednáškou Dinosauří armaged-
don, přes dvě hodiny poutavě vyprávěl o možných teoriích zániku dinosaurů na 
konci druhohor. O měsíc později Prof. Oldřich Fatka z Přírodovědecké fakulty UK 
zaujal auditorium přednáškou o tzv. zamrzlém chování u prvohorních zkamenělin, 
přednáška byla doprovázená mnoha názornými fotografiemi a ilustracemi z odbor-
ných publikací. Na začátku léta se s námi Radek Labuťa z Triloparku podělil o své 
zkušenosti s preparací a konzervací fosílií. V druhé polovině roku následovaly po-

Nalezená ukázka ametystu s jaspisem z lomu Doubravice. Foto: Jiří Čížek.
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slední dvě přednášky Dr. Borise Ekrta z paleontologického oddělení NM o fosilních 
koprolitech a vážený zahraniční host Dr. Kamil Fekete ze Slovenské akademie věd 
vysvětlil přítomným mezozoický vývoj a biostratigrafii Západních Karpat. 

V září roku 2019 jsme pořádali exkurzi pro platící členy paleontologické sek-
ce SNM. Dr. Boris Ekrt nás provedl okolím Vrapic u Kladna, dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí o historii těžby černého uhlí i o životě v křídovém moři.

V letošním roce paleontologická obec slavila významné výročí, v srpnu 
uplynulo 220 let od narození významného francouzského paleontologa Joachima 
Barranda, tuto událost jsme si připomenuli i mimo jiné položením věnce za Společ-
nost Národního muzea na jeho hrob v rakouském městečku Lanzenkirchen.

RNDr. Jana Bruthansová, Ph.D., paleontologická sekce

Paleontolog RNDr. Boris Ekrt z Národní-
ho muzea vedl dne 21. 9. 2019 exkurzi 
paleontologické sekce Společnosti Ná-
rodního muzea do okolí Vrapic u Kladna. 
Foto: Jana Bruthansová.

Dne 25. 7. 2019 byl za Společnost Ná-
rodního muzea slavnostně položen vě-
nec ke hrobu význačného francouzského 
paleontologa Joachima Barranda. Slav-
nostního aktu při příležitosti 220. výročí 
narození J. Barranda se spolu se zástupci 
Společnosti Národního muzea zúčastni-
la i Akademie věd ČR a  paleontologické 
oddělení Národního muzea. Foto: Lenka 
Váchová.
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Zpráva o činnosti Matice české za rok 2019
V roce 2019 Matice česká rozvíjela svůj program, který nachází stále větší 

ohlas u široké veřejnosti. První akci uskutečnila k poctě Julia Grégra (1831–1896) 
v Máslovicích u Prahy dne 30. března. Slavnost, hojně navštívená zvláště potomky 
Julia a Eduarda Grégrových, měla dvě části. První proběhla v obecním společen-
ském sále a ve formě krátkých přednášek nastínila význam Julia Grégra v českém 
národním životě. Následně se účastníci slavnosti přesunuli k Vltavě, před vilu Julia 
Grégra, kde Matice česká ve spolupráci s Obecním úřadem v Máslovicích instalo-
vala informační panel, seznamující s životem a dílem Julia Grégra z pera Jiřího Po-
korného, a originální lavičku, vyřezanou z akátu místním truhlářem Jiřím Švarcem, 
jejíž opěradlo připomíná stránky Národních listů. V levé části lavičky jsou vyřezány 
balíky novin a v pravé ji podpírají knihy s výraznými hřbety. Vše zde ještě dopl-
ňuje osazení kopie busty Julia Grégra na výrazném soklu, kterou dodala sochařka 
Radana Čablová. Na závěr této odpolední akce v krásném slunečním dni umožnil 
Výzkumný ústav včelařský vstup do svého areálu s honosnou vilou Julia Grégra, ve 
které tento novinář a politik dne 4. října 1896 zemřel. 

Slavnostního odhalení za hojné účasti veřejnosti se ale dočkaly také další 
matiční informační panely. Od konce dubna je umístěn v areálu městské knihov-
ny v Poděbradech panel připomínající místního rodáka, básníka Franze Janowitze 

Na slavnost k poctě Julia Grégra, která se uskutečnila dne 30. 3. 2019, byly           
na katastru obce Máslovice instalovány informační panel, originální vyřezávaná 

lavička a busta Julia Grégra. Foto: Pavel Muchka.
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(1892–1917), který pro Matici českou připravila Lenka Kusáková. Dne 15. června se 
ve spolupráci s obcí Nadějkov uskutečnila slavnost u příležitosti dvoustého výročí 
narození spisovatele Prokopa Chocholouška (1819–1864), který v Nadějkově nalezl 
místo posledního odpočinku. Slavnost v horkém letním dni byla zahájena na míst-
ním hřbitově u Chocholouškova náhrobku z roku 1879. Následně pokračovala na 
bývalé farské zahradě, kde za zvuků vlasteneckých písní 19. století v podání souboru 
Ludus Musicus byly odhaleny informační panely, věnované Prokopu Chocholouško-
vi a místnímu faráři Antonínu Čechoslavu Fikarovi (1812–1866), u kterého nalezl 
Chocholoušek výraznou podporu. Texty a obrazový doprovod na oba panely za-
jistila Magdaléna Pokorná. Finančně výrobu Fikarova panelu kryla obec Nadějkov. 
Veřejnost měla možnost při této příležitosti navštívit světničku P. Chocholouška na 
nadějkovské faře, menší výstavu a také zhlédnout loutkové provedení na motivy 
Chocholouškova díla Pan Šimon z Vrchotic. 

Matice česká i v roce 2019 nejen pro své členy připravila jarní a podzimní 
přednáškové cykly. Dubnový reflektoval výročí vzniku Protektorátu Čechy a Mo-
rava a prostřednictvím pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR seznámil 
s tehdejším literárním prostředím (Pavel Janoušek: „Usilovat o pravé drama tedy 
znamená usilovat o pevný mravní řád.“ České drama a proměna komunikačního 
pole za Protektorátu Čechy a Morava; Kateřina Piorecká: „… a do těch stránek krví 
ztřísněných padáme prudce celým obličejem.“ Souvislosti českého literárního ži-
vota za Protektorátu Čechy a Morava; Alena Fialová: „Proto se musíme připnout 
k zemi a milovat ji.“ Česká próza za Protektorátu Čechy a Morava). Listopadový se 
zaměřil na československé legie (Daniela Brádlerová: Legiobanka – podnikatelské 
aktivity československých legií v Rusku; Petr Tvrdý: Anabáze legionářského vlaku 
na českých a slovenských železnicích. Projekt Legiovlak a Československá obec le-
gionářská; Ina Píšová: Transsibiřská odysea. Expedice po stopách československých 
legionářů). 

Matice česká nabídla členům ještě dvě zajímavé akce. První pod názvem 
Chválím tanec… dne 4. dubna umožnila nahlédnout do světa historických tanců 
doby renesance a baroka, a to za vedení Elišky Trojanové a hudebního doprovodu 
souboru staré hudby ALLA BREVE. Druhou nabídkou byl červnový poznávací auto-
busový zájezd do Sepekova, Milevska a Nadějkova, kde proběhlo slavnostní odha-
lení matičních panelů. Především pro členy jsou každoročně připravovány Matiční 
listy, vycházející jako příloha podzimního dvojčísla časopisu Acta Musei Nationalis 
Pragae – Historia litterarum. V roce 2019 se tematicky zaměřily na literární a knižní 
kulturu v době protektorátu. 

V listopadu se uskutečnila výroční členská schůze Matice české, spojená 
s prezentací nedávno vydané knihy Literární kronika první republiky. Zde proběhla 
rekapitulace matiční činnosti za poslední čtyři roky a následně došlo k volbě nové-
ho vedení Matice české na další funkční období. 

Na rok 2020 připravuje Matice česká tradiční přednáškové cykly a aktivity 
v regionech ČR. Realizovány budou například informační panely k poctě Jana Karla 
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Rojka v Budyni nad Ohří a Eduarda Grégra ve Lštění. V plánu je instalace panelů 
Karla Tomana v Kokovicích nebo Jana Nepomuka Harracha v Horní Branné. Rovněž 
se počítá s navázáním na vydavatelskou činnost Matice české, a to publikací Niny 
Milotové připravované v rámci projektu Říp jako národní symbol a místo paměti 
českého národa v období druhé poloviny „dlouhého“ 19. století. 

PhDr. Pavel Muchka, jednatel Matice české

Zpráva o činnosti Společnosti Bedřicha Smetany za rok 2019
V sobotu 23. února uspořádalo Národní divadlo v Praze ve spolupráci se 

Společností Bedřicha Smetany již pošesté tradiční Matiné k aktuálnímu výročí na-
rození Bedřicha Smetany. V úvodním projevu Dr. Václav Němec připomenul dů-
ležitá letošní smetanovská výročí, větší pozornost věnoval klavírní skice Macbeth 
a čarodějnice, vzniklé v roce 1859, kterou následně mistrovsky zahrál Miroslav 
Sekera (v dětství interpret malého W. A. Mozarta ve známém Formanově filmu). 
Ze zahraničních umělců s přátelským vztahem ke Smetanovi byla uvedena Clara 
Schumannová – Wiecková (nar. 1819). V osvědčené dramaturgii Beno Blachuta ml. 
byly uvedeny s výjimkou “evergreenů” z Prodané nevěsty poměrně málo známé 
skladby vztahující se k výročím Smetanova života.

Účinkující smetanovského matiné v Národním divadle dne 25. 2. 2019                           
při závěrečném potlesku nadšeného publika. Foto: Alena Reichová.

V sobotu 2. března v 11.00 hodin na Vyšehradském hřbitově se konala tra-
diční pietní vzpomínka SBS u hrobu Bedřicha Smetany, poprvé jsme připojili stuhu 
s označením naší Společnosti.

V úterý 26. února od 16.30 hod. se v Muzeum B. Smetany konal pěvecký 
koncert Kristýny Kůstkové, laureátky Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 
v Karlových Varech v listopadu 2018 (získala mj. Cenu Jarmily Novotné). V pořadu 
vystoupil také nositel třetí ceny z kategorie Operní naděje – muži Vojtěch Pošvář. 
Původně mělo jít o tradiční koncert laureátů uvedené soutěže s nositelem Ceny 
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Viléma Zítka, který však bylo nutno z vážných důvodů přesunout na 9. dubna. O 
postřehy ze soutěže se podělili vzácní hosté z karlovarského týmu: stálý italský po-
radce Maestro Antonio Carangelo, stálý spolupracovník Dr. Jan Králík a Petr Neko-
ranec – někdejší vítěz soutěže oceněný Cenou Viléma Zítka i mimořádně Cenou 
Otakara Mařáka, v současnosti působící vedle evropských scén i v Metropolitní 
opeře v New Yorku. Pořad moderoval Dr. Václav Němec.

Manželé Lidmila a Václav Němcovi blahopřejí laureátu Ceny Viléma Zítka Robinu 
Červinkovi po jeho koncertu v Muzeu B. Smetany dne 9. 4. 2019 – v pozadí tleská 

členka výboru SBS paní Hana Hrubešová. Foto: Alena Reichová.

V úterý 19. března od 16.30 hod. se v Muzeu B. Smetany konal koncert ku 
40. výročí založení Konzervatoře Pardubice. Pořadem provázel MgA. Tomáš Židek, 
Ph.D., zástupce ředitele tohoto nejmladšího učiliště, které se může pochlubit výraz-
nými úspěchy svých absolventů v různých soutěžích i na mezinárodních scénách. 
V nevšedně sestaveném programu se sympaticky uplatnili posluchači a posluchač-
ky různých oborů.

V úterý 9. dubna od 16.30 hod. se v Muzeu B. Smetany konal odložený pě-
vecký a houslový koncert Robina Červinka, laureáta Mezinárodní pěvecké soutěže 
A. Dvořáka v Karlových Varech v listopadu 2018 (mj. nositele Ceny Viléma Zítka) 
za spoluúčasti Kristýny Grösslové – nositelky třetí ceny v kategorii Operní naděje – 
ženy. Klavírní doprovod doc. Marta Vašková. K výkonům obou soutěžících sdělil své 
postřehy Dr. Jan Králík.

Místopředseda SBS Dr. Němec oficiálně zastupoval SBS na festivalu Athény 
Východních Čech v Chrudimi (dopolední beseda s vedoucím festivalu MgA. Tomá-
šem Židkem, Ph.D. na kůru chrámu Nanebevstoupení Panny Marie 5. května 2019) 
a na festivalu Foerstrovy Osenice aktivní účastí na prologu na Olšanských hřbito-
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vech u hrobu J. B. Foerstera v pondělí 27. května v 16.00 hod. a v sobotu 1. června 
v Osenicích a v Rožďalovicích, kde byl jedním ze slavnostních řečníků na zahájení 
odpoledního pořadu před osenickou školou.

SBS ozdobila květinou se stuhou společnosti Smetanovu bustu v Národním 
divadle při slavnostních představeních Libuše 12. května 2019 a 2. premiéry Dali-
bora 28. června.

Členy SBS hluboce zasáhl nenadálý skon dlouholeté obětavé členky výboru 
paní Hany Hrubešové. Rozloučení se zesnulou v nové síni krematoria na Olšanských 
hřbitovech dne 26. srpna od 11 hodin se zúčastnilo mnoho členů SBS i Matice čes-
ké, smuteční projev přednesla Dr. Olga Mojžíšová a v krásném koncertu na roz-
loučenou mezi nahrávkami zazněla též Smetanova Přívětivá krajina v podání Jitky 
Čechové.

V úterý 5. listopadu se konal v Muzeu B. Smetany klavírní workshop k uctění 
125. výročí narození vynikajícího smetanovského klavíristy Emila Mikelky (*5. 11. 
1894). Úvodní projev přednesl Dr. Václav Němec jako pamětník a zpracovatel ar-
chivní pozůstalosti neprávem zapomínaného umělce. Také doplnil své vystoupení 
jako klavírista 8 komentovanými úryvky ze skladeb B. Smetany, F. Chopina, R. Schu-
manna a P. I. Čajkovského. Za účasti prof. Jana Novotného dále vystoupili Jitka Če-
chová a laureát letošní smetanovské klavírní soutěže v Plzni Vojtěch Trubač. V zá-
věru připomenul 90. narozeniny Dr. Václava Němce vtipným sonetem Dr. Jan Králík.

Na úterý 3. prosince od 16.30 hod. v Muzeu B. Smetany je naplánován po-
řad u příležitosti 110. výročí založení Společnosti Bedřicha Smetany “Od pomní-
ku k muzeu”. O tom, jak společnost vznikla a co všechno vykonala pro Bedřicha 
Smetanu, pohovoří PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D. Pořad bude obohacen výstavkou 
publikací a dalších věcných památek vydaných společností a dále živými hudebními 
vstupy. 

Na sobotu 14. prosince 2019 od 14.00 hod. do Historické budovy Národního 
muzea bylo připraveno tradiční Adventní setkání SBS s Maticí českou. U příležitosti 
160. výročí narození Josefa Bohuslava Foerstera (*30. 12. 1859) pohovořil Dr. Vác-
lav Němec o svých osobních setkáních s tímto významným hudebním skladate-
lem, literátem a smetanologem. Byly zde uvedeny nahrávky některých významných 
skladeb Foersterových, v závěru pak koledy.

RNDr. Václav Němec, CSc., místopředseda Společnosti Bedřicha Smetany

Zpráva o činnosti Sekce prehistorie a protohistorie SNM za rok 2019
Těžištěm činnosti se stejně jako v letech předchozích stalo již pravidelné 

dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách 2018“. Akci, 
jejíž náplní je prezentace výsledků terénních archeologických výzkumů, provádě-
ných v Čechách vždy v uplynulém roce, uspořádala sekce prehistorie a protohis-
torie SNM společně s Českou archeologickou společností a s organizační podpo-
rou Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cyklus 
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referátů, jež připravili a přednesli archeologové, případně i pracovníci z příbuzných 
oborů (např. geofyziky) z akademických, muzejních i památkových institucí na úze-
mí Čech, se konal ve dnech 9. a 10. dubna 2019 v přednáškovém sále H Nové bu-
dovy Národního muzea v Praze. Kolokvia se za oba dny zúčastnilo minimálně 106 
osob (podepsaných v prezenční listině), významná byla účast studentů archeologie 
z pražských i mimopražských univerzit. 

Přednášky byly v souhlase s praxí posledních let rozděleny do čtyř půlden-
ních, ale jen 3 tematických 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 Jihočes-
kého muzea v Českých Budějovicích. Program byl tvořen 34 referáty jednotlivců 
a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, předstihových i systematických 
terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické pa-
mátkové péče, spolupráce archeologie a přírodních věd apod., jež prezentovalo 
34 přednášejících (autorů bylo 44). Dodané výtahy z referátů (včetně těch, jež byly 
na programu, ale nebyly předneseny kvůli absenci referentů, dané vesměs pracov-
ním zaneprázdněním) byly opět shrnuty do sborníku vydaného v rámci Zpráv České 
archeologické společnosti (Supplément 113) a rozeslány zejména archeologickým 
a muzejním knihovnám a institucím.

Jak už se stalo zvykem, bylo součástí programu v prvním dni kolokvia, tj. 
9. 4., také slavnostní předávání Cen Eduarda Štorcha, udílených za zásluhy o po-
pularizaci archeologie a šíření povědomí o významu památek, a to ve dvou kate-
goriích. Za celoživotní práci byl cenou odměněn muzejní pracovník Mgr. Bohumír 
Dragoun, jehož jméno je spojeno hlavně s vytvořením a vedením archeologického 
muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov v oblasti Orlických hor, kde archeologii osobně 
popularizuje, a rovněž s častým pořádáním workshopů sdružujících profesionální 
badatele a laickou veřejnost. Za aktivity roku 2018 získala letošní cenu Ing. Rena-
ta Šmidtová (Ústav pro archeologii FF UK), jež také nad rámec svých pracovních 
povinností organizuje řadu popularizačních akcí (Dětská univerzita, Mezinárodní 
den archeologie). Další ročník této akce se chystá na půdě Národního muzea na 
duben 2020.

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

Zpráva o činnosti Společnosti Ignáce Borna za rok 2019
Během roku 2019 uspořádala Společnost Ignáce Borna celkem čtyři před-

nášky. První z nich s názvem Hladoví bohové, hladoví obětníci, ustavičné války: lo-
gika a praxe lidské oběti v Mezoamerice se konala dne 26. 2., pojednávala o feno-
ménu lidské oběti u indiánských kultur ze všech možných úhlů pohledu. Přednášku 
přednesla Mgr. Zuzana M. Kostićová Ph.D.

Dalším projektem o dva měsíce později bylo uspořádání minikonference 
Patří bible do muzea? Oslovení odborníci hebraista Jiří Hedánek Th.D., Ph.D., pro-
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děkan HTF UK doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. a doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. z katedry 
biblických věd KTF UK diskutovali nad možnostmi a hermeneutikou překladů Bible. 

Červnová přednáška Mirka Vojáčka o úrovních vědomí světoznámého psy-
chiatra Davida R. Hawkinse byla tematickou změnou z našeho programového dis-
kurzu s očekávaným návštěvnickým ohlasem.

Poslední přednáškou v tomto roce byla přednáška Mgr. Veroniky Civínové, 
Ph.D. s názvem Koptská orthodoxní církev a její umění. Byla doplněna četnými ob-
razovými ukázkami a měla u posluchačů opravdu mimořádný ohlas.

Na další rok jsou plánovány další přednášky v obvyklém rozsahu i kvalitě. 
Mgr. Radim Němeček

Zpráva o činnosti Společnosti přátel starověkých civilizací za rok 2019
Na jaře pokračoval v přednáškovém sále Národního muzea přednáškový cy-

klus nazvaný Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách. Celkem bylo připraveno 
a předneseno pět přednášek. Cyklus byl zahájen dne 19. 2., Pavel Titz v úvodní 
přednášce představil Kapitolská muzea v Římě, o sbírkách Národního dánského 
muzea hovořil Petr Juřina, antickým sbírkám Brescie byla věnována přednáška Jo-
sefa Součka, Helena Svobodová představila sbírky Národního etruského muzea ve 
Villa Giulia a Patrik Líbal sbírky Vatikánského muzea v Římě.

Podzimní přednáškový cyklus nazvaný Egypt a antický svět v objetí se tema-
ticky vztahoval k probíhajícím výstavám věnovaným Egyptu a výročí české egypto-
logie. V rámci cyklu byly uspořádány přednášky zaměřené na pestrost vztahů mezi 
civilizacemi starého Egypta a antického Středomoří. Cyklus zahájila Květa Smolári-
ková s přednáškou věnovanou helénistickému Egyptu, Pavel Titz se věnoval vlivu 
Egypta projevujícímu se v římské materiální kultuře, Luděk Wellner dějinám a kul-
tuře Egypta v období Třetí přechodné a Pozdní doby a Petr Juřina dokladům kon-
taktů římského Egypta s vzdálenějšími africkými nebo indickými oblastmi. Zároveň 
byla zajištěna komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu v Náprstkově muzeu 
s odborným výkladem.

PhDr. Helena Svobodová, Ph.D.

Jak zaplatit členský příspěvek na rok 2020?

!!!Členské příspěvky jsou nově od roku 2020 ve výši 450,- Kč pro pracující, 
pro studenty a seniory ve výši 250,- Kč, můžete je uhradit následovně: 
1.  Preferovaná varianta je bezhotovostní převod z účtu na účet SNM u České spo-

řitelny. Číslo účtu je 1923046319/0800, pro správnou identifikaci platby je 
nutné uvádět jako variabilní symbol číslo členské legitimace člena Společ-
nosti Národního muzea. Po obdržení platby Společnost Národního muzea vy-
staví členskou průkazku (plast) s platností na jeden rok, která členovi umožní 
plně využívat všechny členské výhody. Současné papírové legitimace budou 
v platnosti do konce ledna 2020. Nová členská legitimace bude zasílána čle-
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nům poštou nebo předána osobně po předchozí domluvě, ale vždy až po 
uhrazení ročního členského příspěvku. 

2.  Je možný i způsob platby přímo u zástupců sekce, kteří jsou tím pověřeni bě-
hem akcí, přednášek apod., člen obdrží originál příjmového dokladu. 

3.  Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, stále zbývá platba poš-
tovní 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 způ-
sobu placení, obraťte se o pomoc k zástupcům sekce nebo na vedení Společnosti 
Národního muzea (tel. 224 497 333). 

Úřední hodiny pro členy SNM jsou i nadále každou první středu v měsíci 
od 14 do 16.30 hod. v prvním patře Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 
1, Praha 1. 

Prosíme členy o zaslání emailových adres, abychom mohli rychleji infor-
movat o aktualitách a nabídce akcí SNM. 

Upozorňujeme na možnost současného členství ve více sekcích SNM při plat-
bě jednoho poplatku. 

Seznam členských výhod
Členové Společnosti Národního muzea, z. s. vedle volného vstupu do všech 

expozic Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy v některých praž-
ských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy po předložení členské legitimace 
Společnosti Národního muzea. 

Členský průkaz SNM na rok 2020
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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. 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.
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Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci:
Prodejna 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.
Prodejna 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 Na e-shopu knihkupectví je 
možné získat 15 % slevu na produkci nakladatel ství Karolinum a 10 % slevu na 
produkci ostatních nakladatelství. 
Prodejní doba: po–pá 9–19 hod., so–ne 11–17 hod. 
 
Nakladatelství Olympia 
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3, 130 00 
tel: 721 014 343, 233 089 998
e-mail: sklad@iolympia.cz, olysklad@volny.cz Prodejní doba: po–pá 8–16 hod. 
Po telefonické domluvě i o víkendech. 
Slevový kód pro členy: MC2018 (platí pro emailové objednávky a internetový 
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 legitimaci, následně 
Vám bude poskytnuta 35 % sleva.

ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA - ročník 2019. Pro své členy 
a příznivce vydala v prosinci 2019 Společnost Národního muzea, z. s. 
K vydání připravili Pavel Muchka a Blanka Šreinová.


