ZPRAVODAJ

MATICE ČESKÉ

sekce Společnosti Národního muzea
Číslo 13

Praha, září 2007

Pozvánka na výroční schůzi Matice české
dne 16. října 2007
Zveme srdečně všechny členy a příznivce MČ na výroční schůzi,
která se bude konat v úterý 16. října 2007 od 17 hod. v před−
náškovém sále hlavní budovy Národního muzea. Na schůzi zhod−
notíme naši činnost za uplynulé dva roky a připravíme návrh pro−
gramu na další funkční období. Současně zvolíme nový výbor MČ.
Před výroční schůzí přednese krátkou přednášku PhDr. Mag−
dalena Pokorná, CSc. na téma Cenzura v prvních letech Matice
české (1830−1848).
Těšíme se na hojnou účast a Vaše náměty a připomínky.

Ř ÍJEN 2007
Hudební pořady
Út. 30. října 2007. Beseda ke 125. výročí prvního souborného
provedení Mé vlasti. Vzpomínky interpretů. Hudební ukázky.
Pořad připravuje Společnost Bedřicha Smetany.
Od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany (Praha 1, Novotného lávka 1,
I. patro).

P RAŽSKÉ

VYCHÁZKY

St. 10. října 2007. Knihovna Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy
Prohlídka málo známé knihovny v centru Prahy.
Vede: Mgr. Helena Seidlová, správce starých tisků knihovny
Sraz zájemců bude v 15.45 hod. před hlavním vchodem do
Novoměstské radnice.
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St. 24. října 2007. Cesty na Parnas aneb Kam se v Praze chodi−
lo za Múzami. Výstava věnovaná pražským salonům, kavárnám a
hospodám v průběhu 19. a 20. století.
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkami výstavy Věrou
Dykovou a členkou Matice české Yvettou Dörflovou (Literární archiv
Památníku národního písemnictví).
Sraz zájemců bude v 15.30 hod. před hlavním vchodem do
letohrádku Hvězda v Praze 6.

M IMOPRAŽSKÁ

KULTURNÍ VYCHÁZKA

So. 13. října 2007. Za básníkem, dramatikem a publicistou
Fráňou Šrámkem (1877−1952) do Sobotky
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz: 6.50 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží (odjezd vlakem
na Mladou Boleslav v 7.15 hod.).
Program: Sobotka – městská památková zóna, historické roubené
domy, památník a rodný dům F. Šrámka, děkanský chrám Maří
Magdalény, Šulcův dům, hřbitov.
Předpokládaný návrat do Prahy bude kolem 18.45 hod. Dopravu a
vstupy si každý účastník hradí sám. Občerstvení je možné v místní
restauraci nebo cukrárně. Vycházka se koná jen v případě nejméně
10 účastníků na srazu.

L ISTOPAD 2007
P ODZIMNÍ

CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Německá literatura v českých zemích
Út. 13. listopadu 2007
PhDr. Josef Čermák, CSc:
Franz Kafka a Praha
Út. 20. listopadu 2007
PhDr. Václav Maidl:
Dějiny německé literatury v českých zemích
Út. 27. listopadu 2007
PhDr. Helga Turková:
Rainer Maria Rilke a jeho přátelé v českých zámcích
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Přednášky se konají vždy od 17 hodin v zasedací síni Národního
muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.
Doprovodné akce k přednáškovému cyklu
Německá literatura v českých zemích
Archiv Židovského muzea
Knihovna Franze Kafky
Exkurze jen pro omezený počet a předem přihlášené zájemce
na tel. 224 497 333 nebo pavel_muchka@nm.cz.

M IMOPRAŽSKÉ

KULTURNÍ VYCHÁZKY

So. 17. listopadu 2007. Za básníkem, dramatikem Šebestiánem
Hněvkovským (1770−1847) do Žebráku
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz: 8.15 hod. ve vestibulu stanice metra trasy B – Nové Butovice
(odjezd autobusem do Žebráku v 8.30 hod.).
Program: Žebrák – prohl. barokního kostela sv. Vavřince, Městské
muzeum – expozice Z dějin města Žebráku a galerie J. Hněv−
kovského, malíře Indie. Sokolovna, bývalý pivovar, hřbitov (známá
socha anděla od Václava Levého), rodný dům Š. Hněvkovského,
Jana a Vojtěcha Nejedlých.
Příjezd do Prahy kolem 17.30 hod. Občerstvení je možné v restau−
raci. Vstupy a dopravu si každý účastník hradí sám. Vycházka se
koná jen v případě nejméně 10 účastníků na srazu.

P ROSINEC 2007
Hudební pořady
Út. 4. prosince 2007. Nahrávka klavírního díla B. Smetany
v Dánsku
O nahrávce pohovoří a výběr skladeb zahraje prof. Ivan Klánský.
V krátkém úvodu budou připomenuty Smetanovy zastávky
v Kodani před 150 lety (návštěva u skladatele Nielse Gadeho). Pořad
připravuje Společnost Bedřicha Smetany.
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Od 16.30 hod. Muzeum B. Smetany (Praha 1, Novotného lávka 1,
I. patro).
So. 8. prosince 2007. Adventní setkání členů Matice české a
Společnosti Bedřicha Smetany. Na pořadu bude přednáška prof.
PhDr. Jana Trojana, CSc. (Janáčkova akademie muzických umění,
Brno) o "moravském Rybovi" Josefu Schreierovi (nar. 1718
v Dřevohosticích) a Missa pastoralis in C boemica uvedeného skla−
datele. Mgr. Zdeněk Smiřický jako iniciátor a spoluautor uvede kni−
hu prof. Trojana o podivuhodných osudech života a díla za−
pomenutého moravského skladatele a kantora.
Od 15.00 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Národního
muzea.
Upozornění!
Všechny vycházky a exkurze jsou zdarma pouze pro členy
Společnosti Národního muzea. Účast bude umožněna jen řád−
ně platícím členům po předložení legitimace SNM a dokladu
o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok.

Ú ŘEDNÍ

HODINY

M ATICE

ČESKÉ

Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek
každou první středu v měsíci od 15 do 17 hod. v hlavní budově
Národního muzea na Václavském náměstí (z vrátnice volejte linku
333 nebo 346). Prosíme o dodržování úředních hodin!
Obracejte se zde na paní Milenu Brusovou, pokladní Matice české
(tel. 723 731 429). Členské příspěvky a přihlášky se také přijímají
během všech akcí Matice české. Nové legitimace (příp. duplikáty) se
vystavují až po schválení výborem Společnosti Národního muzea,
které předkládá jednatel MČ.
Různé: Členům jsou k dispozici barevné záložky Matice české a za
100 Kč nedávno vydaný životopis Františka Palackého od Josefa
Pekaře (v úředních hodinách a na akcích Matice české).
Své dotazy, připomínky a návrhy zasílejte na adresu:
Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, Václavské ná−
městí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 333
e−mail: matice_ceska@nm.cz, pavel_muchka@nm.cz
Informace o činnosti Matice české získáte také na webových strán−
kách Národního muzea: http://www.nm.cz/snm/matice.htm
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S EZNAM

ČLENSKÝCH VÝHOD

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu
Nakladatelství Paseka

Nakladatelství Libri

poskytuje slevu 20 % na většinu vlastní pro−
dukce.
Ibsenova 3, Praha 2 – Vinohrady
tel. 222 518 176
e−mail: praha@paseka.cz
prodejní doba: po–pá 9.30–19 hod.

poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice,
tel. 251 613 119
prodejní doba: po–pá 9–16 hod.

Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Jungmannova 9, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 947 505
prodejní doba: po−pá 9−18 hod., so 10−14 hod.

Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichova 7, Praha 1 – Malá Strana
tel./fax: 251 510 840, tel. 222 363 749
e−mail: arsci@arsci.cz
aktuální přehled na www.arsci.cz
návštěvní doba: po–pá 10–12, 13–17 hod.

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 220 803 491, 602 648 107
cajova.janua@seznam.cz

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 %,
Vinohradské knihkupectví
ul. Jana Masaryka 58, Praha 2 – Vinohrady
tel. 224 250 365
e−mail: knihkupectvi@nln.cz
prodejní doba: po–pá 8.30–18 hod.

Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 30, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 213 415
prodejní doba: po–pá 9–18 hod.
Klapkova 2, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 283 028 203
prodejní doba: po–pá 9–17 hod.

Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství
poskytuje slevu 10 % na produkci naklada−
telství Vyšehrad.
Jindřišská 23, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 212 376
prodejní doba: po−pá 9−19 hod., so 9−13 hod.

Nakladatelství Karolinum
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Celetná 18, Praha 1 – Staré Město
tel. 224 491 448
prodejní doba: po–pá 9–19 hod.
so–ne 11–17 hod.

Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % jen na své knihy ve své
prodejně v hlavní budově Národního muzea.

Matice česká ráda přijme nové členy, kteří mají zájem o její činnost.
➤ Členové Matice české vedle volného vstupu do všech expozic
Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy v ně−
kterých pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy
po předložení legitimace Společnosti Národního muzea (popř.
i dokladu o zaplacení členského příspěvku). Seznam nakladatel−
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ství a knihkupectví naleznete také na webových stránkách Matice
české.
➤ Členové Společnosti Národního muzea jsou osvobozeni od regis−
tračního poplatku ve studovně Knihovny Národního muzea,
jestliže se prokáží legitimací SNM a dokladem o zaplacení člen−
ského příspěvku za příslušný rok.
➤ ARS VIVA cesty za uměním (specializovaná cestovní kancelář)
poskytuje slevy na všechny zájezdy po předložení legitimace SNM
na adrese: Muchova 9/223, Praha 6 (po–čt 10–13 a 14–18 hod.,
pá 10–15 hod.), tel. 233 324 099, e−mail: arsviva@arsviva.cz,
www.arsviva.cz
➤ 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, jan.matl@optikalutea.cz,
www.optikalutea.cz.
Knihovna Národního muzea
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Vznikla společně s Národním muzeem v roce 1818. Od roku 1891
sídlí v hlavní budově NM na Václavském náměstí. Je jednou z nej−
větších knihoven s historickými knižními fondy (3,6 milionu svaz−
ků) v České republice. Vzhledem k unikátnosti knihovních fondů
jsou výpůjčky umožňovány pouze prezenčně do studovny. Pro stu−
dium některých druhů literatury platí zvláštní podmínky. Bada−
telům je ve studovně k dispozici rozsáhlá příruční knihovna a aktu−
ální čísla běžného ročníku vědeckých a populárně naučných
časopisů.
Pracoviště v hlavní budově Národního muzea
Studovna a výpůjční protokol (přijímá objednávky a zjišťuje sig−
natury) jsou otevřeny v pondělí až čtvrtek od 9 do 18 hod., v pátek
od 9 do 16 hod. Díla ze sbírkových a vzácných fondů (rukopisy,
staré tisky, obrození, bibliofilie) se půjčují do studovny pouze regis−
trovaným uživatelům, kteří vyplní tzv. badatelský list jako doklad
o potřebnosti studia žádaného díla k určitému vědeckému záměru.
Poskytují se také bibliografické a faktografické informace. Studovat
je možné (od 15 let) pouze prezenčně. Na začátku roku 2007 prošly
veřejné přístupné části Knihovny NM rozsáhlou rekonstrukcí.
Vznikla nová počítačová studovna v místnosti bývalého výpůjčního
protokolu. Bývalý Kabinet knižní kultury byl přeměněn ve výpůjční
protokol a šatnu.
Na webových stránkách Národního muzea
(http://katalogy.nm.cz/ListkovyKatalogcely/popis.html)
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naleznete naskenovaný generální jmenný katalog (část česká do
r. 1981, část cizojazyčná do r. 1981, část slovanská do r. 1981, do−
datky do r. 1981, část od r. 1982 do r. 2001, katalog knihovny Stát−
ního nakladatelství) a on−line katalog, který obsahuje záznamy
knižních přírůstků od roku 2002:
http://katalogy.nm.cz/opac/opac/index.html.
Objednávky lze také zasílat elektronickou poštou.
Na webových stránkách Národního muzea (Katalogy a databáze) je
nově vystaven naskenovaný katalog cizojazyčných starých tisků
KNM.
Meziknihovní výpůjční služba
Jestliže žádané dílo není ve fondech Knihovny NM, zprostředkuje
knihovna na žádost svého uživatele výpůjčku tohoto díla prostřed−
nictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR nebo za
pomoci Národní knihovny ČR ze zahraničí.
1. půjčování monografií v rámci knihoven ČR (bezplatná služba)
2. pořizování kopií v rámci knihoven ČR (placená služba)
3. výpůjčka nebo pořízení kopie ze zahraničí (placená služba)
Na počítačích ve studovně je pro badatele připraven soupis kni−
hovny Kinských a Nosticů, které jsou ve správě KNM, dále napřík−
lad digitalizované fondy oddělení časopisů. Přístup k internetu ve
studovně: zdarma 1 hodina denně (pouze pro zaregistrované uži−
vatele NM). Je zde i přístup k on−line databázím.
Od 1. 1. 2005 je platný nový Ceník služeb Knihovny NM, se kterým
se můžete seznámit, stejně tak i s Knihovním řádem KNM platným
od 1. 4. 2004, ve výpůjčním protokole a studovně KNM.
Oddělení služeb vyřizuje požadavky v pondělí až pátek 9–16 hod.
(e−mail: marie_klucinova@nm.cz, tel. 224 497 158).
Poskytují se kopírovací služby, zhotovují se na objednávku černo−
bílé fotokopie, digitální kopie a mikrofilmy.
Rukopisy a staré tisky se již nemikrofilmují, poskytují se pouze di−
gitální kopie. Více informací na:
http://www.nm.cz/knihovna−nm/sluzby.php
Detašované oddělení časopisů KNM (býv. Místodržitelský zámeček)
Královská obora 56, 170 76 Praha 7
Studovna periodik je otevřena vždy ve středu od 9.00 do 18.45 hod.
Poskytuje také kopírovací služby.
(tel. 233 323 289, e−mail: zamecek@nm.cz)
http://www.nm.cz/knihovna−nm/casopisy.php
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Novinky nakladatelství ARSCI se představí na výroční
schůzi Matice české dne 16. října 2007
Odkrytá tajemství podzemních chodeb
Tajné chodby, kterými se dalo uniknout z ohro−
ženého místa, či celá jejich bludiště skrytá
v podzemí jitří lidskou fantazii odedávna. Tato
kniha se pokouší vnést trochu světla do tem−
atiky, kterou pragmatici zařazují do říše bájí
nebo ji dokonce považují za pokleslé téma.
S podzemními chodbami je neodmyslitelně spo−
jováno ukryté bohatství. Proto se text věnuje také
nalezeným i dosud skrytým pokladům. Čtenář se v
knize dozví o místech v podzemí, která nepopisují
ani odborné publikace, a bude překvapen, okolo
jakých úžasných památek chodí a že o nich vůbec netušil.
Autor mnoho let své poznatky nejen shromažďuje, ale sám se akcí
speleologů zúčastňuje. Mnohé fotografie a plánky nebyly ještě pub−
likovány. Je zde uveden i poslední objev tajné chodby, kterou dosud
nespatřili archeologové ani památkáři.
Kniha, která mapuje historická podzemí klášterů, hradů, kostelů a
tvrzí v ČR a v části Evropy. Kromě textů, které vypráví o nejno−
vějších poznatcích z této oblasti, obsahuje kniha desítky fotografií a
plánků podzemí, kam se obyčejný člověk tak snadno nedostane.
Namátkou zmiňme např. kapitoly Vodní štoly a šacht • Královské
stavby • Tajemství hradu Houska • Tajnosti hradu Sovince • Záhadné
podzemí chvalské • Co byla kancléřská štola? • A konečně poklady.
váz. 278 s., 126 X 206 mm, cena 315 Kč, pro členy MČ (SNM) 252 Kč

Odešla M. Bohatcová
Ve věku 88 let zemřela 22. 8. t. r. první dáma české knihovědy,
dlouholetá pracovnice Knihovny Národního muzea a členka Matice
české PhDr. Mirjam Bohatcová, CSc. Dr. Bohatcová obohatila naši
kulturu řadou objevných studií z dějin knihtisku. Soustředila se
zejména na knihtisk 16. a 17. století a na činnost bratrských
tiskáren v Ivančicích a Kralicích. V roce 1990 vydala jako vedoucí
autorského kolektivu souborné dílo Česká kniha v proměnách
staletí. Její poslední práci Obecné dobré podle Melantricha a
Veleslavínů jsme recenzovali v Matičních listech č. 2 roku 2006.
V dr. Bohatcové ztrácí Matice česká aktivní členku, jež byla vždy
ochotna pomoci svými odbornými znalostmi a pracovními
zkušenostmi k rozvoji její činnosti. Čest její památce!
Zpravodaj Matice české. Roč. 2007. Číslo 13. Pro své členy a příznivce vydala v září
2007 Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea. Odpovědný redaktor Pavel
Muchka. Typografie nakladatelství ARSCI, Hellichova 7, Praha 1.
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