ZPRAVODAJ

MATICE ČESKÉ

sekce Společnosti Národního muzea
Číslo 6

Praha, duben 2004

Vážení členové a příznivci Matice české,
s nadcházejícím jarem nabývá na intenzitě i činnost Matice české.
Rádi bychom Vás seznámili s bohatým programem, který jsme pro
Vás připravili na období od dubna do září. Doufáme, že svou roz−
manitostí uspokojí Vaše zájmy a že se našich akcí budete v hojném
počtu zúčastňovat. Počet členů Matice české stále roste – byli by−
chom rádi, kdyby tomu odpovídala i návštěvnost a ohlas všech na−
šich programů. Velmi si vážíme aktivních členů; jsou důkazem toho,
že dobrovolná práce členů výboru, vykonávaná v jejich volném čase,
je společnosti prospěšná a přináší své ovoce.
Byli bychom rádi, kdybyste svůj zájem o členství v Matici české pro−
jevili i pravidelným a včasným placením členských příspěvků. Jejich
výše je ve srovnání s obdobnými organizacemi a například i vstup−
ným do Národního muzea (100 Kč) skutečně minimální, a proto
uvítáme každé dobrovolné zvýšení podle Vašich možností. Jak jsme
Vám již několikrát sdělili, Společnost Národního muzea je ve své čin−
nosti závislá pouze na členských příspěvcích, takže množství našich
akcí je přímo úměrné platební kázni našich členů (i když jméno Ma−
tice české nám mnohdy pomáhá získat mnohé věci a služby zdarma
nebo s velkou slevou).
Ve výboru Matice české došlo ke změně – do funkce místopředsedy
Matice české po zesnulém PhDr. Josefu Hanzalovi byl zvolen vědec−
ký pracovník oddělení starších českých dějin Historického muzea
NM PhDr. Lubomír Sršeň. Hlavním oborem dr. Sršně jsou dějiny umě−
ní. Členové Matice české ho poznali v minulých letech při exkurzi do
budovy Národního muzea a při přednášce o portrétech Josefa Do−
brovského. Přejeme novému místopředsedovi, aby mu práce ve výbo−
ru přinášela osobní uspokojení, a věříme, že jeho znalosti a zkuše−
nosti přispějí k dalšímu rozvoji Matice české.
Páteří našich programů jsou vždy přednáškové cykly, pro něž se nám
daří získávat přední odborníky z daných oborů. Jarní cyklus má název
Zapomínaní slavní. Jde o tři spisovatele 19. století, kteří stáli ve své

době na vrcholu popularity, jejich díla četly a milovaly všechny
vrstvy české společnosti a tato díla v mnoha případech ovlivňovala
i politický život našeho národa. Dnes jsou známá pouze jejich jména
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a názvy některých jejich knih, jež občas najdou svého čtenáře. Jaká
je příčina tohoto ústupu do zapomnění? Proč na výsluní přízně veřej−
nosti zůstávají někteří spisovatelé, zatímco jiní propadají sítem doby
a stávají se jen tématem pro historiky? Nemají už dnešku co říci?
Vrátí se ještě někdy jejich popularita? Na to nám odpovědí naše
přednášející – literární historičky, jež věnovaly uvedeným osobnos−
tem svůj zvláštní odborný zájem.
První přednáška je věnována Václavu Beneši Třebízskému, jehož
Jan Neruda označil za nejnárodnějšího českého spisovatele své do−
by. Třebízský s neobyčejným citovým zápalem působil na národní
vědomí čtenářů a v historické próze se stal spojnicí mezi Tylem a
Jiráskem. O tom, jak tehdejší mladá generace vnímala Třebízského
dílo, svědčí citát z dopisu studenta, pozdějšího významného histori−
ka Josefa Pekaře: „Sám čtu nejraději Třebízského s povzdechem…
co mohl ještě napsati, kolik duší našemu staroslavnému království
zachovati!… Píše ovšem krásně i Jirásek, Řezníček, Rais, ale není
nad zlatého Beneše. Kdo čte jeho řádky, pozná tu jeho drahou duši.“
(J. Hanzal, Josef Pekař – život a dílo, Praha 2002).
Dalším zapomínaným autorem je Ignát Herrmann. Dnešní generace ho
spojuje ponejvíce s představitelem bodrého měšťanství Kondelíkem,
v čtenářském povědomí ještě zůstává jeho sociální román U snědené−
ho krámu. Jen málokdo ale zná jeho četné povídky a fejetony, v nichž
zachytil barvitě a s množstvím cenných dobových podrobností mize−
jící svět staré Prahy. Významné jsou také jeho memoáry.
Cyklus uzavírá dílo básníka a spisovatele Svatopluka Čecha, ve své
době mluvčího českých národních snah. Jeho buřičské Písně otroka
vyšly v jednom roce ve 24 vydáních a ovlivnily český politický život.
Další dílo, Lešetínský kovář, bylo hned po svém vydání roku 1883
zkonfiskováno a mohlo opět vyjít až po 16 letech. Čechův vlastenec−
ký a sociální patos časem vyvanul – v dnešní době žije jeho jméno zej−
ména v souvislosti s typem dalšího maloměšťáka, pražského domácího
pána Matěje Broučka z Výletů pana Broučka. Letošní oslavy 150 let od
narození Leoše Janáčka připomněly Svatopluka Čecha právě v souvis−
losti s tímto komickým hrdinou Janáčkovy opery.
Přejeme všem našim členům a příznivcům bohaté zážitky ze všech akcí
Matice české a těšíme se na shledání.
Výbor Matice české, sekce Společnosti Národního muzea

J ARNÍ

CYKLUS PŘEDNÁŠEK

M ATICE

ČESKÉ

Zapomínaní slavní
Přednášky se konají v úterý od 17 hod. v zasedací síni Nár. muzea.
Úterý 13. dubna 2004. PhDr. Věra Brožová
Václav Beneš Třebízský (1849−1884)
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Úterý 20. dubna 2004. Doc. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Ignát Herrmann (1854−1935)
Úterý 27. dubna 2004. PhDr. Věra Menclová
Svatopluk Čech (1846−1908)
Neděle 20. června 2004. Uctění památky Václava Beneše Tře−
bízského na vyšehradském hřbitově při příležitosti 120. výročí spi−
sovatelova úmrtí (ve spolupráci s Městským úřadem v Klecanech).
Sraz zájemců bude 9.50 hod. před hlavním vstupem do kostela
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Městský úřad v Klecanech uspořádá řadu vzpomínkových akcí na
Václava Beneše Třebízského (vzpomínkový večer s ukázkami z díla,
malá výstavka archivních dokumentů, návštěva Třebíze). Podrob−
nější informace k těmto aktivitám získáte od jednatele Matice české.

VODA

A ŽIVOT
(doprovodné akce Matice české v rámci projektu Národního muzea)
Doprovodné akce zajišťuje Pavel Muchka (Knihovna Národního muzea)
Pondělí 26. dubna 2004
(17 hod., přednáškový sál Národního muzea)
Prameny a studánky v Čechách (přednáška)
Seznámení s historií využívání pramenů, prameny v literatuře,
stavby studánek a jejich okolí /kapličky, kostelíky, podzemní chod−
by/. Popis jednotlivých pramenů a studánek v Čechách.
Středa 28. dubna 2004 (odpolední vycházka) – sraz v 16.45 hod.
na stanici autobusu č.160 − Lysolaje, autobus jede v 16.25 hod. od
stanice metra trasy A − Dejvická. Ukončení vycházky v 18.30 hod.
Poutní studánky na území Prahy – Zázračná studánka v Lysolajích
Přiblížení historie poutních /léčivých/ studánek v Čechách, sezná−
mení s historií lysolajské studánky (kaple P. Marie z roku 1836,
pramen Lysolajského potoka) a procházka romantickou skalní strží
Housle.
Sobota 15. května 2004 (odpolední vycházka) – sraz ve 13.15 hod.
na stanici autobusu č. 109 – Palmovka, výstup z metra trasy B.
Ukončení vycházky v 18.30 hod.
Za historií rybníkářství na území Prahy
Seznámení s vývojem budování rybníků na území dnešní Prahy,
povídání o jednotlivých pražských lokalitách /historie a dnešek,
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památné stavby v okolí rybníků, historické události na březích
pražských rybníků/.
Program:
Dolní Počernice – Počernický rybník /největší pražský rybník/.
Přírodní památka Lítožnice /soustava rybníků na Říčanském po−
toce, pozůstatky zaniklé středověké vesnice s tvrzí/. Dubeč – ryb−
ník V Rohožníku (na břehu rybníka tvrziště). Rybník Slatina (při−
pomínka bitvy u Štěrbohol v roce 1757). Podleský mlýn (mlýn
středověkého původu). Podleský rybník (třetí největší rybník v Pra−
ze). Uhříněves.
Sobota 29. května 2004 (celodenní vycházka) – sraz v 9.45 hod.
na stanici autobusu č. 307 – Zličín, výstup z metra trasy B. Návrat
do Prahy okolo 18. hodiny.
Za klapotem starých mlýnů. Údolí Černého (Švarcava) a Lodě−
nického (Kačák) potoka
Procházka romantickou krajinou s řadou historicky cenných mlýnů
s bohatou historií.
Povídání o dějinách mlynářství v Čechách /počátky mlynářství, dě−
jiny mlýnů v Čechách, mlýny v českých pověstech, mlynáři a české
národní obrození/.
Program:
Unhošť – návštěva vlastivědného Melicharova muzea /dějiny měs−
ta a mlýnů na Unhošťsku/ a soukromého mlynářského muzea
/provozovatel K. Boček/. Oběd. Údolí Černého potoka /Kalivodův
mlýn, Suchý mlýn, Nový mlýn/. Údolí Loděnického potoka /Mar−
kův mlýn, Červený mlýn, Dědkův mlýn, Proškův mlýn, Roučmídův
mlýn/. Kaplička ve Žlábku /významná poutní studánka se zají−
mavou historií/. Unhošť.

V ÝZNAMNÉ

OSOBNOSTI VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ

Úterý 4. května 2004. Jan Masaryk očima svého tajemníka
dr. Antonína Suma (pořádáno ve spolupráci s Českou televizí)
Zasedací síň Národního muzea od 14 do 16 hod.

K ULTURNĚ

LITERÁRNÍ ZÁJEZDY

Přihlašovat se a platit zájezdy bude možno v úředních hodinách
Matice české (první středa v měsíci, 14−16.30 hod. v zasedací síni
hlavní budovy Národního muzea) nebo po telefonické domluvě
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(224 497 346) nejpozději měsíc před konáním zájezdu. Zrušení při−
hlášky na zájezd po zaplacení je možno nejpozději týden před odjez−
dem, po tomto termínu se uplatňují storno poplatky (50 % z ceny
zájezdu pět dnů před odjezdem, 100 % den před odjezdem). Odjezdy
autobusů budou v 7.00 hod. od budovy Lékařského domu na nám.
I. P. Pavlova. Příjezdy do Prahy se plánují mezi 20. až 22. hod. Vždy
je počítáno s přestávkou na oběd.
Sobota 12. června 2004. Krajem Bedřicha Smetany
(pořádáno při příležitosti 180. výročí narození a 120. výročí úmrtí
tohoto hudebního skladatele)
Vede: Marta Čermáková (Knihovna Národního muzea)
Odjezd: 7.00 hod. od budovy Lékařského domu na nám. I. P. Pavlova
Cena: 200 Kč pro členy Společnosti Nár. muzea, 250 Kč pro ostatní
Program:
Zápy−Stránka – rodiště právníka, politika a spisovatele Pavla Strán−
ského /1583−1657/, pozůstatky pozdně gotického dvorce, tvrz Ostrov.
Jabkenice – prohlídka Památníku B. Smetany /býv. myslivna/,
pomník skladatele od F. Bílka, gotický kostel Narození P. Marie,
dřevěná zvonice z 15. století. Jabkenická obora /530 ha/ – pro−
hlídka. Loučeň – barokní zámek /exteriér/, anglický park s hod−
notnými barokními plastikami, barokní kostel P. Marie. Pěší pro−
cházka – Loučeň – myslivna Loučeňka – Smetanův dub –
studánka Dobrá voda − Fűrstenberský pomník – pomník „Helma“ –
Mlýnský rybník /5 km/. Chloumek – Smetanova myslivna, hra−
diště. Vinec – hřbitovní kostel sv. Mikuláše z doby kolem r. 1210
/hodnotná pozdně románská tribunová stavba/.
Sobota 26. června 2004. Za východočeskými obrozenci
Vede: PhDr. Josef Johanides
Odjezd: 7.00 hod. od budovy Lékařského domu na nám. I. P. Pavlova
Cena: 250 Kč pro členy Společnosti Nár. muzea, 300 Kč pro ostatní
Program:
Rychnov nad Kněžnou (rodiště F. M. Pelcla /1734−1801/, pobyt
M. D. Rettigové /1785−1845/). Barokní zámek /kolovratská rodová
umělecká sbírka/, zámecký kostel Nejsv. Trojice, Památník Karla
Poláčka, Muzeum Orlických hor, Orlická galerie, děkanský kostel
sv. Havla, lidová architektura. Kvasiny (rodiště J. S. Rettiga /1774−
1842/). Solnice (rodiště M. S. Patrčky /1787−1838/, rodiště Josefa
Doubravského – otce J. Dobrovského). Dobruška (rodiště F. V. He−
ka−Věka /1769−1847/, působiště M. Z. Poláka /1788−1856/), rod−
ný dům F. V. Heka, městské muzeum, muzejní expozice Laich−
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terova nakladatelství, barokní kostel sv. Václava, renesanční rad−
nice, hřbitovní kostelík sv. Ducha. Slavoňov – unikátní dřevěný
roubený kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553.
Sobota+neděle 18.−19. září 2004. Literární toulky jižní Moravou
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Odjezd: 7.00 hod. od budovy Lékařského domu na nám. I. P. Pavlova
Cena: 900 Kč pro členy Společnosti Nár. muzea, 1400 Kč pro ostatní
(cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, večeři se snídaní,
ochutnávku vín ve vinném sklepě v Čejkovicích včetně vystoupení
cimbálové muziky Zádruha)
Program:
Sobota 18. září 2004. Hustopeče – prohlídka městského muzea,
vinařské expozice, návštěva hřbitova /hrob rodičů T. G. Masary−
ka/, kostela sv. Václava a sv. Anežky České. Kurdějov – prohlídka
opevněného gotického kostela sv. Jana Křtitele se systémem
podzemních chodeb (baterky s sebou!). Diváky – prohlídka Památ−
níku bratří Mrštíků, barokního kostela sv. Františka a hřbitova.
Klobouky u Brna – prohlídka dřevěného otočného mlýna s expozicí
mlecího zařízení. Čejkovice – ubytování, večerní program.
Neděle 19. září 2004. Čejkovice – prohlídka pamětní síně T. G.
Masaryka a kostela sv. Kunhuty. Hodonín – prohlídka pamětní síně
T. G. Masaryka v tzv. zámečku a kostela sv. Vavřince. Moravský
Krumlov – prohlídka zámku /Slovanská epopej od Alfonse Muchy/,
anglického parku, prohlídka farního kostela Všech svatých, kláš−
terního kostela sv. Bartoloměje a kaple sv. Floriána nad městem.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Neděle 30. května 2004. Sukovy Křečovice
(pořádá Muzeum Antonína Dvořáka ve spolupráci s mezinárodním
festivalem Pražské jaro)
Cena: autobusová přeprava zdarma
Přihlášky na zájezd se přijímají na tel. 224 923 363 (Muzeum
Antonína Dvořáka v Praze)
Program:
Návštěva Památníku Josefa Suka v Křečovicích, rodný dům, ko−
morní koncert v kostele sv. Lukáše a pietní akt u hrobu J. Suka.
Neděle 30. května 2004. Palackého Lobkovice
(pořádá Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích)
Sraz: 7.45 hod. na autobusovém nádraží Holešovice (Nerabus).
Odjezd v 8.00 hod. do Neratovic
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Program:
Zádušní mše v kostele Nanebevzetí P. Marie v Lobkovicích.
Slavnostní shromáždění u hrobky rodiny Palackých. Odpoledne
(od 13.00 hod.) se uskuteční studentský majáles.
Prohlídka zámku, kde v letech 1852 až 1860 F. Palacký pobýval,
bude umožněna členům Matice české díky dobrým vztahům se sou−
časným majitelem objektu.

POZVÁNKA

NA VÝSTAVU

Čaromoc lékáren
Výstava k 190. výročí narození vysockého lékárníka, starosty a čle−
na Matice české Josefa Kramáře /1814−1895/.
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí (23. března –
31. srpna 2004). Vernisáž výstavy: 12. června 2004 od 15 hod.
Otevírací doba: denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hod.

P RAŽSKÉ

VYCHÁZKY

Sobota 5. června 2004. Pražská muzejní noc – Národní muzeum
Podobně jako velká zahraniční muzea i Národní muzeum poprvé
zpřístupní své sbírky v nočních hodinách. K působivé atmosféře přis−
pějí speciální programy připravené pouze pro tuto příležitost. Vybí−
ráme z programu našeho patrona – Knihovny Národního muzea.
Prezentace sbírek oddělení knižní kultury KNM v hlavním de−
pozitáři Knihovny NM
(19.30; 20.30; 21.30; 22.30 hod.). Sraz zájemců bude vždy ve ves−
tibulu hlavní budovy NM.
Stručná charakteristika sbírek oddělení s ukázkou nejvýznamněj−
ších fondů (kramářské tisky, ilustrace, exlibris, nakladatelské pozůs−
talosti) – cca 30 minut.
Autorské čtení (studovna Knihovny NM) – ukázky z díla
František Hais, Vzpomínky pražského písničkáře (1818−1897), Pra−
ha 1985
(21.00 − 22.00 hod.)
Před začátkem autorského čtení seznámí přítomné PhDr. Eva Ry−
šavá s historií vzniku tohoto díla (ze sbírek Národního muzea), s osob−
ností jeho autora a jeho významem pro dějiny české lidové tvorby
19. století.
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Pondělí 14. června 2004. Prohlídka Mac Nevenova paláce
v den výročí narození Františka Palackého (Památník Františka
Palackého a Františka Ladislava Riegra) v Palackého ulici 7, Praha 1.
Sraz zájemců bude v 16 hod. před vstupem do paláce (omezený
počet návštěvníků, nutná rezervace!). Přihlášky přijímá Jan Prošek,
Národní muzeum (tel. 728 378 728, e−mail: prosekj@volny.cz).

M IMOPRAŽSKÉ

VYCHÁZKY

Sobota 24. dubna 2004. Pyšely a okolí. Putování za Eduardem
Grégrem
Vede: Michal Klacek (Knihovna Národního muzea)
Sraz: 8.00 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží (odjezd vlakem
v 8.22 hod., příjezd do Čtyřkol (9.16 hod.). Návrat do Prahy okolo
18. hodiny.
Program:
Lštění – prohl. pamětihodností /dům s pamětní deskou E. Grégra,
barokní kostel sv. Klimenta, hradiště, vzpomínka u hrobu Eduarda
Grégra/. Vysoká Lhota – zámeček. Pyšely – prohlídka pamětihod−
ností /muzeum, kostel Povýšení sv. Kříže, barokní sochy, zámek,
útulek sv. Josefa, pozdně barokní fara, bývalá synagoga, barokní
loretánská kaple z roku 1699, boží muka/.
Pěšky cca 10 km. Možnost občerstvení.
Neděle 16. května 2004. Putování na Velíz za Josefem
Leopoldem Zvonařem (1824−1865) – hudebním skladatelem, au−
torem písně Vlastenské hory (Čechy krásné, Čechy mé) a za Karlem
Stádníkem (nar. 28. 4. 1924) – akademickým malířem, sochařem
a restaurátorem
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz: 8.20 hod. u konečné stanice trasy metra B – Zličín
(odjezd autobusem č. 384 v 8.40 hod. do Berouna, přestup v Be−
rouně, v 9.35 hod. odjezd do Kublova). Návrat do Prahy v 18.30 hod.
Program:
Kublov – výstup na vrch Velíz /595 m/. Pietní akt u hrobu J. L.
Zvonaře, prohlídka románsko−gotického kostela Narození sv. Ja−
na Křtitele. Beseda s Karlem Stádníkem. Prohlídka Památníku
J. L. Zvonaře v bývalé škole v Kublově.
Pěšky cca 5 km. Možnost obědu v restauraci Slovanka.
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S EZNAM

ČLENSKÝCH VÝHOD

• Členové Matice české vedle volného vstupu do všech expozic
Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy v něk−
terých pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy po
předložení legitimace Společnosti Národního muzea (popř. i dok−
ladu o zaplacení členského příspěvku). Seznam nakladatelství 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.
• Knižní produkci českých nakladatelství s 20% slevou je možno
získat i prostřednictvím Lukáše Smoly, distributora Matice české.
Objednávky přijímá přes e−mail: knihysmola@centrum.cz nebo
telefonicky na číslech 737 575 408, 776 271 599.
Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % na své knihy ve své
prodejně v hlavní budově Národního muzea
Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 15 % − 25%
v sídle nakladatelství Na Hutmance 7,
Jinonice, tel. 251 613 119.
Prodejní doba: po−pá 9−16 hod.
Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Jungmannova 9, Praha 1, tel. 224 947 505
Prod. doba: po−pá 9−18 hod., so 10−14 hod.
Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 − Holešovice
(tel. 220 803 491, cajova@telecom.cz)
Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 30, Praha 1, tel. 224 213 415
Prodejní doba: po−pá 9−18 hod.
Klapkova 2, Kobylisy
tel. 283 028 203
Prodejní doba: po−pá 9−17 hod.
Nakladatelství Karolinum
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Celetná 18, Praha 1
tel. 224 491 448
Prodejní doba: po−pá 9−19 hod.,
so−ne 11−17 hod.

Nakladatelství Paseka
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Ibsenova 3, Praha 2, tel. 222 518 176
Prodejní doba: po−pá 9.30−19 hod.
Nakladatelství Brána
poskytuje slevu 20 %.
Hradešínská 30, Praha 2, (tel. 271 740 586)
Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichově 7, Praha 1 − Malá Strana.
Prodejní doba: po−pá 10−17 hod.
(tel./fax: 251 510 840−3, aktuální přehled na
www.arsci.cz, e−mail: arsci@arsci.cz).
Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Vinohradské knihkupectví – ul. Jana Masa−
ryka 58, Praha 2 − Vinohrady
tel. 224 250 365
Prodejní doba: po−pá 8.30−18 hod.
Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 23, Praha 1 − Nové Město,
tel. 224 212 376. Prodejní doba:
po−pá 9−19 hod., so 9−13 hod.
Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
v Drtinově 8, Praha 5 − Smíchov (4. patro)
v době od 9 do 15 hod., tel. 257 018 358
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Tip z produkce
nakladatelství ARSCI
JAN NERUDA: POVÍDKY MALOSTRANSKÉ
Nové, rozšířené vydání s barevnými ilus−
tracemi akad. mal. K. Bittmanové. Tradiční
soubor je poprvé doplněn o typicky malo−
stranskou povídku Pan Zeiler, kterou znalec
Nerudova díla profesor Aleš Haman našel
mezi autorovými fejetony. Kniha je doplněna
nerudovsko−malostranským místopisem a
podrobnými vysvětlivkami dobových reálií.
cena 285 Kč (228 Kč pro členy SNM)
Ukázka ilustrace z „Přivedla žebráka na
mizinu“

Ú ŘEDNÍ

HODINY

M ATICE

ČESKÉ

Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek
každou první středu v měsíci od 14 do 16.30 hod. v zasedací síni
hlavní budovy Národního muzea. 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 při−
jímají v době konání jednotlivých akcí Matice české. Nové legitimace
(příp. duplikáty) se vystavují až po schválení výborem Společnosti
Národního muzea.
Upozornění: Ten, kdo dva roky nezaplatil členský příspěvek Spo−
lečnosti Národního muzea, přestává být jejím členem.
Různé:
Spolek Svatobor ve spolupráci s Maticí českou připravil sborník
Spolky národního obrození, který nabízíme členům Společnosti Ná−
rodního muzea za zvýhodněnou cenu 60 Kč (pro ostatní 80 Kč).
Bude k dostání v úředních hodinách Matice české.
Své dotazy, připomínky a návrhy zasílejte na adresu:
Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, e−mail: matice.ceska@nm.cz
Prosíme všechny členy, kteří mají nově zřízenou e−mailovou adresu,
aby ji sdělili co nejdříve prostřednictvím e−mailové adresy Matice
české (tato forma umožňuje rychlejší informování členů nejen o čin−
nosti Matice české).
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Informace o činnosti Matice české získáte také na webových
stránkách Národního muzea: http://www.nm.cz/snm/matice.htm
Matice česká ráda přijme nové členy, kteří mají zájem o její činnost.

PATRON M ATICE

ČESKÉ

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 ak−
tuální čísla běžného ročníku vědeckých a populárně naučných
časopisů.
Pracoviště v hlavní budově Národního muzea
Studovna je otevřena v pondělí až pátek 9−19 hod.
(v letních měsících je provoz omezen).
Poskytuje mj. bibliografické a faktografické informace.
Studovat je možné (od 15 let) pouze prezenčně.
Výpůjční protokol – přijímá objednávky a zjišťuje signatury v ge−
nerálním katalogu v pondělí až čtvrtek 9−16 hod. a v pátek 9−15 hod.
(tel. 224 497 342). Na webových stránkách Národního muzea je
k dispozici naskenovaný generální jmenný katalog (část česká) –
obsahuje všechny tituly, které jsou ve fondu základní knihovny do
roku 1981: http://www.nm.cz/knm/katalog.htm.
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 a mikrofilmy.
Výstavy v Kabinetu knižní kultury Knihovny NM (předsálí stu−
dovny):
Pohádkové vodní bytosti v knižní ilustraci
(únor−červen 2004)
Zahradní architektura v knihách ze zámeckých knihoven
(červen−září 2004)
Autor výstav: PhDr. Luboš Antonín
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Hlavní budova Národního muzea (pravá chodba v přízemí):
Muzeum knihy ve fotografii (srpen−říjen 2004)
Autor výstavy: Jan Michálek
Detašované oddělení časopisů KNM (býv. Místodržitelský zámeček)
Královská obora 56, 170 76 Praha 7
(tel. 233 323 289, e−mail: zamecek@nm.cz).
Studovna periodik je otevřena vždy ve středu od 9 do 18.45 hod.
(s výjimkou letního provozu). Poskytuje také kopírovací služby.
Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou (zámek dr. R. Kinského)
591 02 Žďár nad Sázavou
(tel. 566 625 970, e−mail: alenajakubcova@seznam.cz).
Expozice dějin knihy, písma a knihtisku je otevřena:
IV. a X.
V.,VI. a IX.
VII. a VIII.
Zavírací den:

so+ne: 8.00−12.00 a 12.30−16.00 hod,
út−ne: 8.00−12.00 a 12.30−16.00 hod.
út−ne: 9.00−12.00 a 12.30−17.00 hod.
pondělí

Od května do října 2004 se zde bude konat výstava 50 let oddělení
zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea.

Muzeum knihy ve
Žďáru nad Sázavou

Zpravodaj Matice české. Roč. 2004. Číslo 6. Pro své členy a příznivce vy−
dala v březnu 2004 Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea.
Sazba nakladatelství ARSCI, Hellichova 7, 118 00 Praha 1.
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