
Z P R A V O D A J
MATICE ČESKÉ
sekce Společnosti Národního muzea

Číslo 14 Praha, duben 2008

Zpráva z výroční schůze Matice české, 
konané dne 16. října 2007

Výroční schůzi Matice české moderovala dr. Eva Ryšavá. Schůze
se účastnilo celkem 26 členů MČ a dále zástupci nakladatelství
ARSCI. Úvodem zazněla velice zajímavá přednáška dr. Magdalény
Pokorné, CSc. – Cenzura v prvních letech Matice české
(1830–1848).

Po skončení přednášky dr. Ryšavá připomenula, že vypršelo
funkční období výboru Matice české, které je vždy dvouleté, a je
proto nutné zvolit nový výbor MČ na funkční období 2007–2009.
Požádala P. Muchku, jednatele MČ, aby přednesl zprávu o činnosti
Matice české v letech 2005 až 2007 a zprávu o hospodaření MČ
v letech 2006 až 2007.

P. Muchka informoval, že poslední výroční schůze MČ se usku−
tečnila dne 18. října 2005. Připomenul, že v roce 2005 došlo k ob−
novení vydavatelské činnosti Matice české (vydání životopisu F. Pa−
lackého od J. Pekaře). Kniha byla vydána v nákladu 700 ks, 350 ks
zaplatila Matice česká a 350 ks spolek Svatobor. Matice česká
během jednoho roku 350 ks zcela prodala. Veškeré náklady spojené
s vydáním knihy této knihy tak byly zcela uhrazeny. Část nákladu
dále prodává nakladatelství ARSCI (zisk z prodeje zde vytvořil tzv.
fond Matice – vydáním barevného prospektu MČ byl v únoru 2008
však fond zcela vyčerpán).

Dále P. Muchka seznámil s další osvětovou činností MČ (před−
nášky, vycházky apod.). V září 2005 se poprvé jako příloha Zpra−
vodaje Matice české objevily Matiční listy, kde jsou otiskovány
krátké příspěvky z české literární historie. Podařilo se získat pra−
videlné přispěvatele, např. v současnosti velice oblíbenou Ivanu
Mudrovou, dále Mgr. Marcelu Hutarovou apod. Podzimní před−
náškový cyklus v roce 2005 pod názvem Slavní jubilanti při−
pomenul výročí tří slavných spisovatelů 20. století (V. Holan, Jan
Zahradníček, J. Čapek). Do konce roku se uskutečnilo ještě něko−
lik zajímavých exkurzí do expozic Národního muzea, např. do



Náprstkova muzea. Zajímavé bylo setkání s akad. mal. Vladimírem
Tesařem, ilustrátorem Babičky B. Němcové. Příjemné bylo i před−
vánoční setkání v národopisné expozici NM – Musaionu s dr. Lang−
hammerovou. V lednu 2006 se uskutečnila prezentace digitální
podoby Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského,
která vznikla díky finanční podpoře Matice české a Spolku
Svatobor. Jarní přednáškový cyklus pod názvem Literatura 19. sto−
letí a dnešní čtenář připomněl netradiční formou tři slavné osob−
nosti české literatury, Josefa Kajetána Tyla, K. H. Máchu a
Z. Wintra. Zajímavé byly i návštěvy krátkodobých výstav a hlavně
depozitářů NM. Mimopražské vycházky směřovaly do Říčan, za dr.
Josefem Thomayerem, za S. Čechem do Ostředku a do Obříství.
Uskutečnili se i kulturně literární zájezdy, mimořádně úspěšný byl
zájezd po stopách III. odboje na Příbramsku, kde nám byl průvod−
cem bývalý politický vězeň František Zahrádka. Červnové literární
toulky jižními Čechami nás přivedly do kláštera ve Zlaté Koruně
s novou stálou expozicí Písemnictví v jižních Čechách a do poutní−
ho areálu v Římově, kde působil prvorepublikový český nakladatel
Alois Dyk, nedávno Národním muzeem znovu připomenutý. Na
pozvání Matice slezské v Opavě se uskutečnil týdenní poznávací
pobyt ve Slezsku, nabitý bohatým kulturním programem. Na konci
září došlo díky finanční dotaci Matice české k odhalení informační
tabule o životě a díle Václava Bolemíra Nebeského nedaleko jeho
rodiště v obci Kokořín na Mělnicku. Bohatou návštěvnost měly
i kulturní toulky Českým Brodem a Kladnem. Podzimní přednáš−
kový cyklus přiblížil historii českého exlibris, činnost známého sou−
časného bibliofilského nakladatelství Aulos a Sdružení českých
umělců grafiků Hollar. Tradiční předvánoční setkání bylo při−
praveno ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny. Proběhla
prezentace ediční řady Česká knižnice, kde vycházejí základní díla
české literatury, a třetího dílu nově vydávané korespondence Bo−
ženy Němcové. K propagaci činnosti Matice české v roce 2006 přis−
pěly i vystoupení předsedkyně MČ v Českém rozhlase a jednatele
MČ v rámci semináře knihoven muzeí a galerií ČR. V lednu 2007
byly zahájeny literární toulky Prahou (Hradčany a později Staré
Město) s Ivanou Mudrovou za velikého zájmu nejen členů Spo−
lečnosti Národního muzea. Uskutečnily se také komentované
prohlídky výstav v hlavní budově Národního muzea (např. Cesty
českých spisovatelů do pravěku). Zajímavé byly únorové exkurze do
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru nebo Strahovské
knihovny. V březnu proběhla prezentace knihy Trvání v proměně.
Česká literatura 19. století ve spolupráci s Knihovnou Národního
muzea, která zároveň bude sloužit široké veřejnosti jako základní
antologie české literatury 19. století. Členové měli rovněž možnost
seznámit se na jaře se sbírkami oddělení knižní kultury Knihovny
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NM či knihovnou Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Jarní před−
náškový cyklus pod názvem Česká literatura v ženských rukách
představil literární činnost žen, které ovlivnily a stále ovlivňují
podobu a vnímání české literatury i v zahraničí. Mimopražské kul−
turní vycházky směřovaly do kraje Josefa Lady, na Podblanicko, za
A. M. Tilschovou do Dobříše a V. Dykem do Mělníka. Uskutečnily se
prohlídky Státního oblastního archivu a Státního okresního ar−
chivu Praha−západ. V červenci se konal vydařený týdenní pobyt
v Českém Dubu, zaměřený na poznávání památek a přírodních
krás severních Čech. Podzimní program MČ byl zahájen prohlídkou
knihovny Evangelické teologické fakulty UK. Vedle tradičního
Zpravodaje MČ dostali členové i nové již čtvrté číslo Matičních listů
se zajímavými příspěvky s literárně historickým obsahem. 

Dále P. Muchka nastínil zásadní úkoly nového výboru MČ –
příprava na převzetí vedení celé Společnosti Národního muzea (jed−
natelství) v roce 2009, pokusit se více probudit zájem studentů
o činnost MČ. Pokračovat v popularizaci české literární historie
(umisťování informačních panelů – např. S. Čecha v Obříství začát−
kem roku 2008). Zachování klasické struktury činnosti MČ, která
se ustálila koncem roku 2005. Tedy dva přednáškové cykly – jarní
a podzimní, exkurze – pražské a mimopražské literární vycházky,
příležitostně uspořádat autobusový výlet. Zveřejňování čtvrtletního
programu MČ ve formě Zpravodaje. Vždy v dubnu vydání jarního
čísla a v září podzimního čísla Matičních listů. Měsíčně uspořádat
cca 5 akcí, přednášky, návštěvy knihoven a archivů apod. Vždy
v červenci uskutečnit týdenní poznávací pobyt (Podještědské mu−
zeum v Českém Dubu nebo pobyt v Opavě u Matice slezské). 

Za zde nepřítomnou M. Brusovou, pokladní MČ, přednesl
P. Muchka zprávu o hospodaření Matice české. V roce 2006 měla
MČ celkem 343 členů, z toho nově přihlášených 36. V hotovosti by−
lo vybráno 20.300,− Kč na členských příspěvcích. Výdaje MČ v ho−
tovosti činily celkem 12.980,− Kč. Z bankovního účtu SNM bylo
uhrazeno zhotovení informační tabule o životě a díle V. B.
Nebeského v Kokoříně (8.000,− Kč). Do konce září 2007 bylo přijato
57 nových členů, takže v současné době má MČ již přes 400 členů.
Na členských příspěvcích bylo vybráno 26.140,− Kč. Dále připo−
mněl, že členství v MČ ztrácejí ti, kteří 2 roky neplatili členský
příspěvek.

Následně bylo přistoupeno k volbě nového výboru MČ. Dr. Ry−
šavá navrhla volit aklamací, což bylo jednomyslně přijato. Dr. Ry−
šavá dále představila kandidáty do nového výboru MČ. Nejdříve
zcela nové zájemce o činnost ve výboru MČ – PhDr. Magdalénu
Pokornou, CSc. (FF UK, Historický ústav AV ČR) a Ing. Františka
Laudáta (poslanec Parlamentu ČR), dále pak členy dosavadního
výboru MČ, kteří opět kandidují – Olgu Rohelovou, Miloše Voštu,
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Milenu Brusovou, Evžena Lukeše, Lubomíra Sršně, Pavla Muchku.
Dr. Eva Ryšavá a dr. Helga Turková již znovu do výboru MČ nekan−
didovaly. Následovalo hlasování o novém složení výboru MČ, návrh
byl jednomyslně přítomnými členy přijat. 

P. Muchka poděkoval dr. Ryšavé za její dlouholetou činnost pro
MČ. 

Na závěr uvedl novou knihu nakl. ARSCI – Odkrytá tajemství
podzemních chodeb z pera Karla Pokorného. O knize krátce po−
hovořil sám autor a zástupce nakl. ARSCI Ing. Jarmila Lach−
mannová. P. Muchka poděkoval všem za účast a pozval všechny na
akce Matice české.

Dne 2. listopadu 2007 na zasedání výboru Matice české byla
novou předsedkyní Matice české jednomyslně zvolena PhDr. Mag−
daléna Pokorná, CSc., místopředsedou nadále zůstává PhDr.
Lubomír Sršeň. 

Čeští mecenáši
Čtvrtek 17.dubna 2008: doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Josef Hlávka (1831–1908)

Čtvrtek 24. dubna 2008: PhDr. Eva Ryšavá a kol.
Bohuslav a Hermína Duškovi – mecenáši nové doby

Středa 30. dubna 2008: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
Počátky Matice české

Přednášky se konají od 17 hod. v zasedací síni hlavní budovy
Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.

Úterý 22. dubna 2008. Státní okresní archiv Praha – východ
v Přemýšlení u Klecan
Vede: Mgr. Roman Kolek, ředitel archivu
Sraz zájemců bude ve 14.30 hod. v dolním vestibulu stanice metra
trasy C – Kobylisy (následně odjezd busem č. 371 do Přemýšlení).
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DUBEN 2008

JARNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

MIMOPRAŽSKÉ KULTURNĚ LITERÁRNÍ VYCHÁZKY



Sobota 26. dubna 2008. Středověké Benešovsko I.
Vede: Michal Klacek, Národní muzeum
Sraz: 8.40 hod. u východu ze stanice metra trasy C – Roztyly. Odjezd
autobusem do Poříčí nad Sázavou v 8.50 hod. Návrat do Prahy kolem
17 hodiny. Možnost oběda.
Program: Mrač – prohlídka tvrze (gotické sklepení), Poříčí nad Sázavou
– prohlídka unikátních románských kostelů a dalších místních pamá−
tek. 

Kulturně historické zájezdy

Přihlášky na zájezdy včetně uhrazení účastnického poplatku se
přijímají v úředních hodinách Matice české (první středa v měsíci
od 15 do 17 hod. v zasedací síni Národního muzea) nebo po domlu−
vě na tel. 224 497 333, a to nejpozději 14 dní před konáním zájez−
du. Zrušit přihlášku na zájezd po zaplacení je možné nejpozději tý−
den před odjezdem, po tomto termínu se uplatňují stornopoplatky
(50% z ceny zájezdu pět dní před odjezdem, 100% den před odjez−
dem). Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu. Vstupné do
památkových objektů se nezapočítává do ceny zájezdu. 

Sobota. 31. května 2008. Kulturní toulky středočeským krajem.
Ostrá – Botanicus – prohlídka repliky středověké vesničky s ukázkami
starých řemesel, Jabkenice – prohlídka Památníku Bedřicha Smetany
v bývalé myslivně (stálá expozice Národního muzea), Loučeň – prohlíd−
ka nedávno zpřístupnělého zámku, Labyrintárium v zámeckém parku.
Dětenice – prohlídka zámku s bohatě vybavenými interiéry.
Odjezd: 7.45 hod. od Lékařského domu na nám. I. P. Pavlova. Cena:
200,− Kč (pro členy SNM), 250,− Kč – ostatní. Možnost oběda. Návrat do
Prahy bude kolem 19 hodiny. 

Osmičková výročí – dr. Edvard Beneš (1884–1948), 
politik, vědec a spisovatel

Středa 14. května 2008. Promítání dokumentárního filmu – Dr.
Edvard Beneš – život a dílo. Připravilo Husitské muzeum v Táboře
v roce 2005. Autor projektu: PhDr. Miloš Drda, CSc. (80 minut).
Šest krátkých filmových dokumentů, které seznamují s hlavními eta−
pami života a díla dr. E. Beneše (mladá léta, zrození diplomata, po boku
Masaryka, československým prezidentem, podruhé v exilu, epilog
1945–1948), které doplňuje krátký film o vile manželů Benešových
v Sezimově Ústí.
Přednáškový sál Národního muzea od 17 hodin. 
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Sobota 17. května 2008. Literární vycházka do Sezimova Ústí za
dr. Edvardem Benešem
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz zájemců bude v 7.45 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží
v Praze. Návrat do Prahy kolem 19 hodiny.
Program: Sezimovo Ústí – vila a památník dr. Edvarda Beneše, park,
vzpomínka u hrobu E. Beneše. Možnost občerstvení. Klokoty – vý−
znamný barokní areál s poutním kostelem Nanebevzetí P. Marie. Cca
2 km pěšky lipovou alejí do Tábora, prohlídka historického centra města.

Středa 28. května 2008. Komentovaná prohlídka výstavy PORTAE
VITAE JOSEFA HLÁVKY – stoletý odkaz mecenáše s autorem vý−
stavy bc. Karlem Ksandrem, náměstkem generálního ředitele
Národního muzea.
Sraz zájemců bude v 15.30 hod. před hlavním vchodem do Lob−
kovického paláce na Pražském hradě.

Středa 4. června 2008. Archiv Českého rozhlasu – opakování
exkurze pro velký zájem členů
Vede: Jaroslava Nováková
Sraz zájemců bude ve 14 hod. před novou budovou Českého rozhlasu
(Římská 13). 

Středa 18. června 2008. Galerie umění ve Chvalském zámku (nová
stálá expozice Národního muzea v Praze). Komentovaná prohlídka vý−
stavy, spojená s prohlídkou historických prostor Chvalského zámku.
Sraz zájemců bude v 15.30 hod. ve vestibulu konečné stanice metra
trasy B – Černý Most

Sobota 14. června 2008. Krajem Zapadlých vlastenců. Lázně
Bělohrad – rodiště K. V. Raise – Památník K. V. Raise (1859−1926),
prohlídka muzejní expozice, pomník a škola K. V. Raise. Vysoké nad
Jizerou – prohlídka Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a
okolí, setkání s pamětníky, kostel sv. Kateřiny, rodný dům Karla
Kramáře. Paseky nad Jizerou – Památník zapadlých vlastenců –
prohlídka expozice věnované působení vlasteneckého písmáka a hou−
slaře Věnceslava Metelky (1807–1867). Nístějka – rozsáhlá zřícenina
gotického hradu nad Jizerou, postaveného pravděpodobně Valdštejny.
Odjezd: 7.00 hod. od Lékařského domu na nám. I. P. Pavlova. Cena:
350 Kč (pro členy SNM), 400 Kč – ostatní. Možnost oběda. Návrat do
Prahy bude kolem 20 hodiny. 
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ČERVEN 2008

KULTURNĚ HISTORICKÉ ZÁJEZDY



Pondělí 14. července až neděle 20. července 2008. Kulturně
literární toulky Slezskem III.
Závěrečné putování po památných místech českého Slezska.
Přihlášky na týdenní pobyt se přijímají nejpozději do 30. května 2008
na tel. 224 497 333. Ubytování bude zajištěno opět v Domově mládeže
na Kolofíkově nábřeží v Opavě. Veškeré náklady spojené s pobytem ve
Slezsku si každý účastník plně hradí.
Program: Český Těšín – muzeum, Cieszyn, Dolní Lomná – národopisný
areál, Havířov – muzea, památník Životické tragédie, vodní nádrž
Těrlicko, Larischův letohrádek, archeopark Chotěbuz. Opava –
Švédská kaple, podrobná prohlídka opavského hřbitova, Raduň –
zámek. Chuchelná – zámek, Velké Hoštice – zámek, Štáblovice –
zámek, vodní nádrž Kružberk. Pěší procházka romantickým údolím
Moravice od hradu Vikštejna do Hrádku nad Moravicí. Fulnek – ka−
pucínský klášter, muzeum J. A. Komenského, Odry, Hynčice – rodný
dům J. G. Mendela, Heřmánky – významné poutní místo, Potštát.
Frenštát pod Radhoštěm – muzeum, Trojanovice, Kunčice pod
Ondřejníkem – zámek, muzeum, Čeladná, Nová Dědina – srub Petra
Bezruče, Frýdlant nad Ostravicí.

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: U příležitosti 177. výročí založení Matice české a 190. výročí
vzniku Národního muzea vydala Matice česká výroční turistickou
známku, kterou získáte v úředních hodinách MČ. Dále každý člen ob−
drží barevný propagační materiál s historií Matice české.

V roce 2007 byla znovu obnovena pražská pobočka Literárněvědné
společnosti při AV ČR v Praze. Literární badatelé a jednotlivci z řad
veřejnosti, kteří mají zájem se přihlásit za člena, musí kontaktovat
PhDr. Alenku Jensterle−Doležalovou, PhD. (Ústav slovanských a vý−
chodoevropských studií FF UK, nám. J. Palacha 1, 116 38 Praha 1,
tel. 284 680 780, dolezalova.l@volny.cz). Členové po vyplnění přihlášky
obdrží pozvánku na jednotlivé akce (především na přednášky, které se
konají v budově Filozofické fakulty UK).
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ÚŘEDNÍ HODINY MATICE ČESKÉ



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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SEZNAM ČLENSKÝCH VÝHOD

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 Brána 
poskytuje slevu 35% na knihy v sídle nakladatelství.
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313, e−mail: info@brana−knihy.cz

Nakladatelství Deus
D−CONSULT
poskytuje slevu 35% na knihy v sídle nakladatelství.
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313

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

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.

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

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

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.

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.

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu



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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Čeští mecenáši
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Bohuslav Dušek (1886–1957)

Josef Hlávka (1831–1908)

Sezonní výstavy v Muzeu knihy

Stránky plné motýlů. 
Entomologická ilustrace v průběhu věků
(květen – říjen 2008), letní refektář

Výstava představí bohatství knižních fondů Knihovny Národního
muzea, včetně fondu zámeckých knihoven v oblasti historické lite−
ratury, specielně v oboru entomologie. Tyto knihy bývaly v 17. až
19. století bohatě ilustrovány, hojně kolorovány, což samo o sobě
budí značný zájem odborné, ale i laické veřejnosti. Výstava bude
doplněna autentickými preparáty motýlů a jiného hmyzu.

Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou (zámek dr. R. Kinského)
591 02 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 625 970, e−mail: alenajakubcova@seznam.cz
http://www.nm.cz/knihovna−nm/muzeum−knihy.php

Otevřeno:
IV. a X. so–ne: 8.00−12.00 a 12.30−16.00 hod,
V.,VI. a IX. út–ne: 8.00−12.00 a 12.30−16.00 hod.
VII. a VIII. út–ne: 9.00−12.00 a 12.30−17.00 hod.

Zavřeno: 
XI.–III. a pondělí
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Nová stálá expozice Národního muzea – Galerie umění

CHVALSKÝ ZÁMEK
· původně středověká gotická tvrz se zachovalými střílnami, rene−

sančně a barokně upravená pražskými jezuity
· nová stálá expozice Národního muzea – Galerie umění:
· rekonstrukce ateliéru akad. mal. Ludmily Jiřincové, „první dámy

české grafiky“ (historický mobiliář, obrazy, osobní předměty)
· galerie děl a sbírek akad. mal. L. Jiřincové (grafika, obrazy, ilus−

trace,unikátní historické předměty)
· krátkodobé výstavy s výtvarnou tematikou

Řešetovská 857/3, Praha 20, 193 00
tel.: 271 071 611, e−mail: urad@pocernice.cz, www.pocernice.cz

Otevřeno Út–Ne 10.00–17.00 hod.

Vstupné základní 30 Kč
snížené 20 Kč
(děti od 6 do 15 let, důchodci, studenti, osoby ZTP) 
rodinné 70 Kč
skupinové (skupina nad 10 osob) 20 Kč/osoba
školní skupiny do 15 let 10 Kč/osoba
děti do 6 let zdarma

Zavřeno Pondělí


