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Zpravodaj Matice české. Roč. 2009. Číslo 17. Pro své členy a příznivce
vydala v říjnu 2009 Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea.
Odpovědná redakce: Magdaléna Pokorná, Pavel Muchka. Typografie
nakladatelství ARSCI, Hellichova 7, 118 00 Praha 1.

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

Číslo 17 Praha, říjen 2009

Vážení členové Matice české, 

letošním podzimním číslem našeho Zpravodaje Vás
chceme pozvat na pravidelný přednáškový cyklus. Inspi−
rovaly nás k němu hřejivé vzpomínky na dětská léta, kdy
nám všem otevíraly svět kolem nás v mnohém právě knížky.
Každému bezesporu jiné, a přesto se z některých staly sym−
boly pro více generací a jsou dodnes živé. 

Průhled do světa knih pro děti, které bychom mohly umís−
tit na osu mezi výchovou a zábavou, přednese paní prof.
Milena Lenderová z Univerzity Pardubice. Paní PhDr. Věra
Brožová z Pedagogické fakulty UK v Praze nám pak představí
jeden z těch výše zmíněných symbolů dětské literatury, a to
Karafiátovy Broučky. A protože nezůstáváme pouze u vzpo−
mínek, nabídneme, díky panu doc. Jaroslavu Provazníkovi
(DAMU Praha), přehled současné situace v dětské literatuře. 

Zveme Vás také na výroční schůzi Matice české, která se
uskuteční ve středu 25. 11. v zasedací síni Národního
muzea, kde dosavadní výbor MČ zhodnotí své dvouleté pů−
sobení a představí všechny plánované projekty, zaměřené na
podporu české literatury a českého národního vědomí. Dojde
zde zároveň k volbě nového výboru MČ, který povede tento
nejstarší český spolek v období 2009 až 2011. 

Samozřejmě jste všichni také srdečně zváni na tradiční
předvánoční setkání spojené s hudebním zážitkem, jež se
uskuteční ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany.
Kromě toho se s Vámi můžeme podělit i o radost z příprav
dalších informačních tabulí o českých spisovatelích a dalších
představitelích českého kulturního života (např. Václav
Beneš Třebízský, Magdalena Dobromila Rettigová, Antonín
Marek, František Vavák, Bohuslav Dušek atd.). Připravujeme

Novinky z Nakladatelství ARSCI

Poprvé u nás vychází výpravná
publikace, která se zabývá mě−
děnými formami na pečení bá−
bovek, piškotů, pudinků, paš−
tik. Kniha je určená nejen pro
sběratele, ale i čtenáře, kde se
dozvídáme o úžasných mědě−
ných formách a nádobách. Na−
hlédneme do dílen uměleckých
měditepců, kteří od století 17.
vdechovali svůj um a fantazii do
předmětů, v kterých se pokrmy
dělaly. Zařadili jsme i dobové
recepty, které s klidem můžeme
pro zpestření použít i v dnešním
našem jídelníčku.
váz. 136x200 mm, 176 s, bar.
c. 298 Kč pro členy MČ 240 Kč

Kniha se věnuje především
přírodní, přirozené magii. Jsou
v ní shrnuty nové poznatky
o dějinách magie a jejích souvi−
slostech s počátky vědy a nábo−
ženství. V publikaci naleznete
řadu krásných fotografií a
obrázků. Magií je mnoho, exis−
tují dva vrcholy magického
umění: prvním je nejstarší sym−
bol mateřství a ženství vůbec –
věstonická Venuše. Tuto sym−
boliku má i magický letohrádek
Hvězda v Praze.
váz., 156 x 200 mm, 288 stran,
c. 298 Kč pro členy MČ 240 Kč



Knihovna Národního muzea
Adresa: Knihovna Národního muzea, Václavské náměstí 68,
115 79 Praha 1
Studovna KNM v hlavní budově Národního muzea je otevře−
na v pondělí až čtvrtek od 9 do 19 hod., v pátek od 9 do
17 hod. Díla ze sbírkových a vzácných fondů (rukopisy, staré
tisky, archiválie, bibliofilie, obrození) se půjčují do studovny
pouze registrovaným uživatelům, kteří vyplní tzv. badatelský
list. Půjčování knih je pouze prezenční! 
Na webových stránkách Národního muzea 
(http://listky.nm.cz/cataloque/index.php)
naleznete naskenovaný generální jmenný katalog (část česká
do r. 1981, část cizojazyčná do r. 1981, část slovanská do
roku 1981, dodatky do roku 1981, část od roku 1982 do roku
2001, katalog knihovny Státního nakladatelství). 

Na stránkách oddělení služeb KNM
(http://www.nm.cz/knihovna−nm/oddeleni−sluzeb.php)
je přístupný on−line katalog, který obsahuje záznamy knižních
přírůstků od roku 2002 (OPAC). Objednávky je možné posílat
i elektronicky. 

Knihovní služby jsou zpoplatněny a řídí se Ceníkem služeb
Knihovny NM.

Poskytují se kopírovací služby, zhotovují se na objednávku
digitální kopie. 

V tzv. počítačové studovně KNM je možné využívat připojení
k internetu až 1 hodinu zdarma. Dále zde je přístup k řadě
on−line databázím.
Meziknihovní výpůjční služba

Jestliže žádané dílo nenajdete ve fondech Knihovny NM,
zprostředkuje Vám knihovna na žádost výpůjčku tohoto díla
prostřednictvím 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)
Detašované oddělení časopisů KNM
(býv. Místodržitelský zámeček)
U královské obory 56, 170 76 Praha 7.
Studovna periodik je otevřena vždy ve středu od 9.00 do 18.45
hod. (kromě letních měsíců).
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Výroční schůze Matice české

Středa 25. listopadu 2009.
Zasedací síň Národního muzea od 17. hod.

Program: Zpráva o činnosti a hospodaření Matice české
za léta 2007 až 2009

Představení zajímavých projektů MČ
(literární expozice, informační panely)

Prezentace nové práce dr. Lubomíra Sršně
o Václavu Hankovi a nové knihy dr. Magdalény
Pokorné o Josefu Němcovi

Volba nového výboru MČ na období 2009 až 2011

Diskuse

Sobota 12. prosince 2009: Josef Bohuslav Foerster a
česká literatura (adventní pořad s hudebními ukázkami ve
spolupráci se Společností Bedřicha Smetany).

Přednáškový sál Národního muzea od 15 hod.

č. 17, říjen 2009 Zpravodaj Matice české

3

PROSINEC 2009



je ve spolupráci s významnými literárními historiky a spo−
lečně se tak můžeme těšit na jaro, kdy tyto tabule budeme
v Klecanech, Všeradicích, Libuni, Milčicích či ve Strachujově
a na dalších místech slavnostně odhalovat. Vrátíme se také
do Obříství za Svatoplukem Čechem, kde ve spolupráci
s místním obecním úřadem připravujeme expozici tohoto čes−
kého spisovatele v roubeném domku, který si sem nechal
převézt z pražské Národopisné výstavy. Čeká nás i slavnost−
ní otevření expozice známého knihtiskaře Jiřího Melantricha
v jeho rodišti, v Rožďalovicích u Nymburka. Všechny tyto
projekty mohly a můžou být uskutečněny díky státní účelové
dotaci přes MK ČR a Národní muzeum. 

Součástí tohoto Zpravodaje nejsou Matiční listy, které ten−
tokrát budou zcela věnovány Rožďalovicím, a to z toho důvo−
du, že je obdržíte až ke konci roku poprvé v barevné tištěné
verzi spolu se Zprávami Společnosti NM. 
Nashledanou při našich společných akcích se těší

Váš Výbor Matice české

Pro děti to nejlepší? 
Dítě a kniha v minulosti a dnes

Středa 4. listopadu 2009:
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)
Dětská četba 19. století: mezi výchovou a zábavou

Středa 11. listopadu 2009:
PhDr. Věra Brožová (Pedagogická fakulta UK v Praze)
Karafiátovi Broučci a jejich dobové interpretace

Středa 18. listopadu 2009: 
Doc. Jaroslav Provazník (DAMU Praha)
Dětská literatura dnes

Přednášky se konají od 17 hod. v zasedací síni hlavní budovy
Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.
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Poskytuje také kopírovací služby.
(tel. 233 323 289, e−mail: zamecek@nm.cz)
http://www.nm.cz/knihovna−nm/casopisy.php

Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou
591 02 Žďár nad Sázavou
tel. 566 625 370, e−mail: muzeumknihyzdar@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

Návštěvníci si mohou v expozici vytisknout na ručním lisu
emblém Muzea knihy a dále vyplnit pracovní listy, které prověří
jejich znalosti především z oblasti české knižní kultury.
Sezónní výstava
Architektura čtyř staletí v zrcadle zámeckých knihoven 
29. 4. – 1. 11. 2009, letní refektář
Knihovna Národního muzea se rozhodla představit veřejnosti
bohatství literatury zámeckých knihoven – literatury věnované
architektuře. Šlechta byla největším pobělohorským staveb−
níkem v zemích Koruny české a objednavatelé staveb čerpali
náměty nejen z toho, co spatřili na svých „kavalírských ces−
tách“, ale také z knih. Zájem o architekturu, často spojený se
studiem geometrie, nalézáme již v renesanci, kdy dochází
i k vydávání knih o Vitruviovi, antickém vzoru renesančních
stavitelů a architektů. Vrcholem knižní ilustrace o architektuře
je doba barokní, 19. století přináší již řadu knih ovlivněných
vlnou romantického historismu. V zámeckých knihovnách
však můžeme nalézt i klasické dílo Violeta le Duc, zakladatel−
ské osobnosti památkářské a restaurátorské péče. Ilustrované
knihy o architektuře patří k výtvarně nejhodnotnějším starým
tiskům v zámeckých knihovnách, které mohou vedle od−
borníků zaujmout pro své estetické vyzařování i okruh širší
kultivované veřejnosti. 

Výstava probíhá v Muzeu knihy, umístěném v areálu
zámku hrabat Kinských ve Žďáru nad Sázavou, který sám je
architektonickým skvostem a se kterým jsou integrálně spoje−
ny stavby G. Santiniho.
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LISTOPAD 2009

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS



Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek
výhradně každou první středu v měsíci od 14 do 16,30 hod.
v zasedací síni hlavní budovy Národního muzea na
Václavském náměstí. 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.

 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−
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.
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ÚŘEDNÍ HODINY MATICE ČESKÉ

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
WWW.ARSCI.CZ/E−SHOP

návštěvní doba: po–pá 11–12, 13–17 hod.

Nakladatelství ARGO
poskytuje slevu 20% na knihy v sídle nakladatel−
ství – Milíčova 13, Praha 3, 
tel. 222 781 601, www.argo.cz. Prodejní doba: 
9 – 16 hod. Požadovaný titul je třeba si předem
telefonicky zamluvit z důvodu malé skladové ka−
pacity v sídle nakladatelství.

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 GRANIT
poskytuje slevu 20% ve svém sídle
Novorossijská 16, Praha 10
tel. 271 752 381
e−mail: info@granit−publishing.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 Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice,
tel. 251 613 113, 251 612 302
prodejní doba: po–pá 9–15 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.

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 266 710 039, 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,
www.portal.cz, e−shop − http://obchod.portal.cz/.
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


