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Praha, září 2002

Vážení členové Matice české,
výbor Matice české oznamuje, že 25. června 2002 zemřel náhle
ve věku 68 let její místopředseda
PhDr. Josef Hanzal, CSc.
historik a archivář

Dr. J. Hanzal se narodil 11. března 1934 v Radhosticích u Vlachova Březí. V letech 1953–58 studoval na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze historii a archivnictví a po skončení
studií nastoupil do archivu v Libochovicích – pobočky Státního
archivu v Litoměřicích. Jeho dalším působištěm byl Archiv
Univerzity Karlovy v Praze, kde pracoval v letech 1962–70. V roce
1970 byl z politických důvodů propuštěn a nastoupil na nové místo
v Kabinetu Zdeňka Nejedlého, který byl později připojen k Ústavu
pro českou a světovou literaturu ČSAV. I odtud musel roku 1985
pro politickou nespolehlivost odejít. Pět let pak působil v Archivu
Národní galerie na Zbraslavi. V roce 1990 přešel do Historického
ústavu Akademie věd ČR, kde pracoval až do důchodu.
Dr. Hanzal zastával řadu významných funkcí – v Historickém
klubu, jehož byl v letech 1990–93 starostou, ve vědecké archivní
radě ministra vnitra, v Čs. historické společnosti a v Masarykově
společnosti. V posledních letech aktivně pracoval jako místopředseda Matice české, sekce Společnosti Národního muzea. Jeho poslední dny byly s Maticí těsně spojeny – ještě 22. června se zúčastnil
matičního zájezdu za A. Puchmajerem na Radnicko a v den svého
úmrtí již nedošel na schůzi výboru Matice české. Delegace výboru se
zúčastnila jeho pohřbu 3. července do rodinného hrobu ve Lštění.
Hlavním objektem vědeckého zájmu dr. Hanzala byly české
dějiny 17. až 20. století a historie českého dějepisectví. Výsledky
své práce ukládal do četných publikací a článků, věnoval se též popularizační a přednáškové činnosti. Z jeho hlavních prací jmenujeme: F. A. Sporck a počátky osvícenství v Čechách (1977), Od baroka k romantismu (1987), Ferdinand Kindermann von Schulstein,
školský reformátor a osvícenský duchovní (1988), Cesty české his-
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toriografie 1945–89 (1999), Deníky Josefa Pekaře 1916–1933
(2000) a Josef Pekař – život a dílo (2002).
Matice česká ztrácí v dr. J. Hanzalovi osobnost, jejíž vědecké
kvality a přímý charakter jí pomáhaly v obnovení její činnosti v za
kladatelském duchu F. Palackého. ČEST JEHO PAMÁTCE!
K uctění památky dr. J. Hanzala pořádá Matice česká vzpomínkový
večer, který se bude konat v úterý 8. října 2002 od 17 h v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea na Václavském
nám.
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LITERATURA, JAK JI MÁLO ZNÁME

Přednášky se konají ve čtvrtek od 17 h v zasedací síni Národního muzea.
14. listopadu 2002
PhDr. Lenka Kusáková
Raně obrozenské časopisy
28. listopadu 2002
Mgr. Václav Petrbok
České obrození očima Rakušanů a Němců do roku 1848
5. prosince 2002
PhDr. Eva Ryšavá
Po stopách českých básníků v kramářských tiscích

P ŘEDVÁNOČNÍ

SETKÁNÍ

Středa 11. prosince 2002. Zasedací síň Národního muzea od 17 h.
Beseda s „ženou tří staletí“, paní Věrou Štollovou, dcerou
prvního nuselského starosty, pamětnicí návštěvy Františka Josefa
I. v Praze r. 1907, první světové války a dalších dějinných událostí.
Upozornění: Protože se neúnosně zvýšily poštovní poplatky, nebudeme již posílat na přednášky Matice české zvláštní pozvánky.

E XKURZE

DO EXPOZIC

N ÁRODNÍHO

MUZEA

Konají se ve čtvrtek od 16.30 hod. Sraz zájemců je 15 minut před
začátkem prohlídky. Výklad podají odborní pracovníci Muzea české
hudby.
3. října 2002: Muzeum Bedřicha Smetany. Novotného lávka, Praha 1.
17. října 2002: Muzeum Antonína Dvořáka. Ke Karlovu 20, Praha 2.

M IMOPRA ž SKÉ

VYCHÁZKY A ZÁJEZDY

Všechny akce plánované na období září – prosinec 2002 byly pro
povodňovou kalamitu odloženy; uskuteční se v příštím roce.
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ČLENSKÝCH VÝHOD

Členové Matice české vedle volného vstupu do všech expozic Národního muzea
v České republice mají i nárok na slevy v některých pražských nakladatelstvích a
knihkupectvích, a to vždy po předložení legitimace Společnosti Národního muzea
(popř. i dokladu o zaplacení členského příspěvku).
Nakladatelství Paseka poskytuje sle- Nakladatelství Libri poskytuje slevu
vu 20 % na většinu své knižní produkce 15 % na své knihy (na některé až 25 %)
ve svém knihkupectví v Ibsenově 3 na v sídle nakladatelství Na Hutmance 7
Vinohradech. Prodejní doba: po–pá v Jinonicích. Prodejní doba: po–pá
9.30–19 hod. (tel. 222 518 176).
9–16 hod. (tel. 251 613 113).
Nakladatelství Brána poskytuje slevu Nakladatelství Kalich poskytuje slevu
20 % na své knihy v sídle nakladatel- 20 % na své knihy ve svém knihkuství v Hradešínské 30 na Vinohradech pectví v Jungmannově 9 na Novém
(tel. 271 740 586).
Městě. Prodejní doba: po–pá 9–18
Nakladatelství ARSCI poskytuje sle- hod., so 10–14 hod. (tel. 224 947 505).
vu 20 % na své knihy v sídle naklada- Nakladatelství Janua poskytuje slevu
telství v Hellichově 7 na Malé Straně. 20 % na své knihy na adrese Vozová 8,
Prodejní doba: po–pá 10–17 hod. Praha 2 – Vinohrady (tel. 222 729 196).
(tel. 251 510 840−3, aktuální přehled na Národní muzeum poskytuje slevu
www.arsci.cz, e−mail: arsci@arsci.cz). 10 % na své knihy ve své prodejně
Nakladatelství Lidové noviny posky- v hlavní budově Národního muzea.
tuje slevu 10 % na své knihy ve Vino- Nakladatelství Portál poskytuje slevu
hradském knihkupectví, ul. Jana Masa- 10 % na své knihy ve svých pražských
ryka 58 na Vinohradech. Prodejní doba: knihkupectvích: Jindřišská 30, Praha 1
po–pá 8.30–18 hod. (tel. 224 250 365). (prodejní doba: po–pá 9–18 hod., tel.
Knihkupectví U svatého Jindřicha. 224 213 415) a Klapkova 2, Kobylisy
Karmelitánské nakladatelství poskytuje (prodejní doba: po–pá 9–17 hod., tel.
slevu 10 % na všechny knihy v Jind- 283 028 203), www.portal.cz.
řišské 23 na Novém Městě. Prodejní Nakladatelství Karolinum poskytuje
doba: po–pá 9–19 hod., so 9–13 hod. slevu 10 % na své knihy v knihkupectví
(tel. 224 212 376).
v Celetné 18 na Starém Městě. Prodejní
Nakladatelství Granit poskytuje slevu doba: po–pá 9–19 hod., so–ne 11–17
20 % na své knižní publikace v sídle hod. (tel. 224 491 448,
nakladatelství v Drtinově 8 na Smícho- e−mail: jana.padevetova@ruk.cuni.cz,
vě (4. patro) v době od 9 do 15 hod. http://cupress.cuni.cz).
(tel. 257 018 358).

Ú ŘEDNÍ

HODINY

M ATICE
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Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek každou první středu v měsíci od 17 do 18.30 hod. ve studovně
Knihovny Národního muzea. Obracejte se zde na paní Milenu
Brusovou, pokladní Matice české (tel. 723 731 429). Členské příspěvky
a přihlášky se také přijímají v době konání jednotlivých akcí Matice
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české. Nové legitimace (příp. duplikáty) se vystavují až po schválení výborem Společnosti Národního muzea.
Upozornění!!! Ten, kdo dva roky nezaplatil členský příspěvek
Společnosti Národního muzea, přestává být jejím členem.
Své dotazy, připomínky a návrhy zasílejte na adresu: Matice česká,
sekce Společnosti Národního muzea, Václavské náměstí 68, 115 79
Praha 1, nebo e- mail: matice.ceska@nm.cz.
Telefonní spojení:
PhDr. Eva Ryšavá, předsedkyně Matice české (tel. 224 497 366)
Pavel Muchka, jednatel Matice české (tel. 286 881 065, 608 512 309).
Informace o činnosti Matice české a Společnosti Národního muzea
získáte také na webových stránkách Národního muzea: www.nm.cz
(Společnost Národního muzea – Matice česká).
Matice česká ráda přijme nové členy, kteří mají zájem o její činnost.

P ATRON M ATICE

ČESKÉ

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
Výpůjční protokol — tel. 224 497 342
Studovna — tel. 224 497 337, fax 224 497 331
Oddělení služeb — e- mail: marie.klucinova@nm.cz, www.nm.cz
Členové Matice české jsou osvobozeni od registračního poplatku ve
studovně KNM, jestliže se prokáží legitimací SNM a dokladem o za
placení členského příspěvku.
Návštěvní doba knihovny a studovny v hlavní budově NM:
Výpůjční protokol: po–čt 9–16 hod., pá 9–15 hod.
Studovna: po–pá 9–19 hod. Studovat je možné (od 15 let) pouze
prezenčně.
Návštěvní doba studovny v detašovaném oddělení časopisů KNM:
Královská obora 56 (býv. Místodržitelský letohrádek), 170 76 Praha 7
(tel. 233 323 289, e- mail: zamecek@nm.cz): středa 9–18.45 hod.
Matice česká pomůže podle svých možností Knihovně Národního
muzea peněžním příspěvkem na záchranu knihovních fondů,
postižených katastrofální srpnovou povodní.
Zpravodaj Matice české. Roč. 2002. Číslo 3. Pro své členy a příznivce vydala v září 2002
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Na titulní straně je otisk historického razítka Matice české z první poloviny 19. století.

