ZPRAVODAJ

MATICE ČESKÉ

sekce Společnosti Národního muzea
Číslo 7

Praha, září 2004
NÁVŠTĚVA U MATICE SLEZSKÉ V OPAVĚ

Na pozvání výboru Matice slezské navštívila skupina zástupců
Matice české, vedená její předsedkyní a jednatelem, ve dnech 10.−
17. července Opavu. V Matičním domě byla srdečně přivítána
předsedou Matice slezské PhDr. A. Sommerem, předsedou oblast−
ního výboru MS v Opavě ing. V. Kočvarou a členy opavského výboru
Š. Ježovou a ing. J. Breuerem, kteří nás po celou dobu pobytu obě−
tavě provázeli.
V úvodní besedě jsme byli seznámeni s bohatou historií a pů−
sobením Matice slezské na území českého Slezska. V roce 1877 by−
la v Opavě založena Matice opavská z naléhavé potřeby organizace,

Před Matičním domem v Opavě –
zleva předseda Matice slezské
PhDr. A. Sommer, členka opav−
ského výboru Š. Ježová, předse−
da oblastního výboru MS v Opavě
ing. V. Kočvara.
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která by hájila a uskutečňovala národní zájmy českých obyvatel
Slezska. Jejím předním úkolem bylo české školství, osvětová a
vzdělávací činnost a sběr historických památek. Usilovná a obětavá
práce českých vlastenců nesla přes řadu překážek své ovoce – již za
rok vznikla matiční knihovna a za tři roky byl v Opavě zakoupen
dům, který se stal střediskem národního života a Matici slouží
dodnes. V roce 1883 bylo v Opavě otevřeno první české gymnázium
ve Slezsku, po němž následovala řada dalších českých škol nižších
stupňů. Roku 1901 bylo otevřeno Matiční muzeum a vydavatelská
činnost se rozvíjela zvláště od roku 1908 získáním vlastní tiskárny.
Osvětová práce se soustřeďovala na přednášky, ochotnické divadlo
i spolupráci s pěveckými spolky při organizování společenského ži−
vota.
V době první republiky byly matiční školy zestátněny a Matice
opavská se zaměřila na spolupráci při zakládání dalších škol a na
podporu českých učitelů. Velký rozvoj zaznamenala ediční a kni−
hovnická činnost. V roce 1937 dosáhlo její působení vrcholu – měla
85 místních odborů se 7425 členy. Válka znamenala ukončení její
činnosti.
Za krátkého poválečného období přijala Matice opavská nové úkoly
při obnově těžce postiženého Slezska, ale únor 1948 všechny její
plány zmařil. Matice opavská splynula s novým Slezským studijním
ústavem v Opavě. Příznivé politické situace v roce 1968 bylo využi−
to k obnovení matiční činnosti v rámci nově zřízené Matice slezské,
která měla působit na celém historickém území československého
Slezska. Slibně se rozvíjející práci ukončila normalizace – na nátlak
státních orgánů Matice slezská v roce 1972 svou činnost ukončila.
Ani dlouhé osmnáctileté odmlčení však neznamenalo konec matiční
myšlenky. Již 14. prosince 1989 se sešel přípravný výbor Matice
slezské, který formuloval její úlohu ve svobodné republice, přede−
vším uchování a rozvíjení tradic a propagaci českého Slezska jako
třetí historické země českého státu. Dnes je Matice slezská nepoli−
tickým občanským sdružením, jehož posláním je hlavně šíření os−
věty na území českého Slezska, napomáhání vzdělání zdejších oby−
vatel a spolupráci při ochraně památek. Matice slezská udržuje
styky s obdobnými organizacemi v Horním i Dolním Slezsku v Pol−
ské republice. V současné době má 15 místních odborů, z nichž
největší s 350 členy je v Opavě.
Zástupci obou Matic se shodli na tom, že přes nesrovnatelný objem
hospodaření (například příjmy a výdaje Matice slezské v loňském
roce se pohybovaly v částkách kolem 2,5 mil. Kč), mají naše orga−
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nizace mnoho společného, jak ve svých dějinách, tak i v současných
úkolech. Bližší spolupráce prospěje oběma Maticím – ze strany
Matice české může být mnoho vykonáno pro propagaci Slezska a je−
ho kultury. Jak jsme při besedě konstatovali, znalost Slezska stále
ještě zaostává za znalostmi jiných krajů naší republiky a naše před−
stavy o něm jsou dosud ovlivněny obrazy zakouřených průmyslo−
vých měst a zdevastované krajiny z nedávné minulosti.
Naši hostitelé nás při exkurzích přesvědčili, že skutečnost je dnes
již jiná. Při prohlídce úpravné historické Opavy, obklopené zelení,
jsme se seznámili s bohatým vědeckým a kulturním životem města.
Poznali jsme nejmladší univerzitu v České republice, Slezské zem−
ské muzeum a Památník Petra Bezruče. Hluboké zážitky nám při−
pravil ředitel Zemského archivu dr. Müller, který nás podrobně sez−
námil s fondy třetího největšího archivu v našich zemích.
Pestrá paleta slezských hradů a zámků se nám otevřela Hradcem
nad Moravicí a pokračovala Raduní, Šilheřovicemi, Kravařemi,
Bruntálem, Krnovem a Karvinou – Fryštátem. Ve Fulneku jsme
navštívili Památník J. A. Komenského. Naši průvodci nás zavezli
i na „slezský Říp“ – Ostrou Hůrku, místo památných táborů lidu,
kde již 22. září 1918 manifestovalo třicet tisíc Slezanů pro česko−
slovenský stát. Zasazeno do malebné krajiny je množství poutních
míst a dřevěných kostelíků jako je Cvilín, Frýdek, Dolní Marklovice
nebo Sedliště. Naproti tomu četné boje druhé světové války (Opav−
sko bylo nejpostiženější oblastí republiky) připomíná Památník dru−
hé světové války v Hrabyni a pevnost v Hlučíně – Darkovičkách.
Naši hostitelé nezapomněli ani na návštěvu polské Ratiboře a jejích
památek na opavské Přemyslovce i blízkých Velkých Petrovic s dře−
věným kostelem ze 17. století. Jedním z posledních míst našich
exkurzí byl rodný domek a rozhledna s hrobem Hanse Kudlicha
v Úvalnu. Kudlich jako poslanec říšského sněmu ve Vídni přispěl
roku 1848 ke zrušení poddanství v Rakousku.
Výsledky naší návštěvy u Matice slezské nás utvrdily v přesvědčení,
že navázání bližších styků s Maticí slezskou obohatí činnost Matice
české a otevře jí další oblast ve snaze o zvýšení znalostí národní kul−
tury. Děkujeme našim milým kolegům za neobyčejně přátelské přijetí
a odkrytí množství netušených architektonických a přírodních krás.
Všechny naše členy a příznivce vyzýváme, aby se osobně seznámili
s třetí historickou zemí naší republiky a poznali její kulturu – větší
vzdálenost od Prahy se jim odmění novými a překvapivými zážitky.
PhDr. Eva Ryšavá
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Z ÁŘÍ 2004
M IMOPRAŽSKÉ

VYCHÁZKY

Ne. 5. září 2004. LIII. Dvořákova Nelahozeves. Slavnostní
matiné ke 163. výročí skladatelova narození pod záštitou
Japonského velvyslanectví v České republice
(pořádá Muzeum Antonína Dvořáka, Společnost A. Dvořáka a
Obecní úřad Nelahozeves).
Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi od 11.00 hod.
Vlakové spojení: Praha – Masarykovo nádraží v 9.34 hod., výstup
Nelahozeves – zámek
Vstupné: 50,− Kč
Program:
Dr. Hisako Naitó: Dvořák a Japonsko
Antonín Dvořák: Slovanské tance – pro klavír na 4 ruce
Kóhei Fudžita: Snow Fairy – pro klavír na 4 ruce
Josef Suk: Jaro, op. 22a – pro klavír sólo
Miwako Kawara, Jiří Kollert – klavír

K ULTURNĚ

LITERÁRNÍ ZÁJEZDY

So + ne 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 Národního muzea, 1400 Kč pro
ostatní (cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, večeři se sní−
daní, ochutnávku vín ve vinném sklepě v Čejkovicích včetně vys−
toupení cimbálové muziky Zádruha)
Jestliže nebude dostatečný počet zájemců, zájezd bude bez náhrady
zrušen!
Program:
Sobota 18. září 2004. Hustopeče – prohlídka městského muzea,
vinařské expozice, návštěva hřbitova /hrob rodičů T. G. Masaryka/.
Kurdějov – prohlídka opevněného gotického kostela sv. Jana
Křtitele. Diváky – prohlídka Památníku bratří Mrštíků. Klobouky
u Brna – prohlídka dřevěného mlýna. Čejkovice – ubytování,
večerní program.
Neděle 19. září 2004. Čejkovice – prohlídka pamětní síně T. G.
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Masaryka. Hodonín – prohlídka pamětní síně T. G. Masaryka.
Moravský Krumlov – prohlídka zámku.

VZPOMÍNKOVÉ AKCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI
170. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA NERUDY (1834−1891)
Pá. 24. září 2004. Prahou Jana Nerudy (vycházka po stopách
Povídek malostranských).
Vede: Ing. Petr Lachmann
Sraz v 16.00 hod.u Pomníku obětem komunismu na Újezdě.
Čt. 30. září 2004. Jan Neruda: Povídky malostranské (prezen−
tace nového vydání rozšířeného o zapomenutou povídku).
Prof. Aleš Haman a nakl. ARSCI
Zasedací síň Národního muzea od 17 hod.
ŘÍJEN

M IMOPRAŽSKÉ

2004

VYCHÁZKY

So. 9. října 2004. Za Josefem Václavem Sládkem (1845−1912)
do Zbiroha
Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz: 8.45 hod. u pokladen na Smíchovském nádraží (odjezd
vlakem v 9.04 hod., příjezd do Zbiroha v 10.39 hod.). Návrat do
Prahy okolo 17. hodiny.
Poznámka: oběd není zajišťován
Program:
Zbiroh – prohlídka památníku J. V. Sládka v rodném domku s výk−
ladem dr. Víletové, prohlídka goticko−barokního kostela sv.
Mikuláše, podle možností návštěva zámku nad městem.

P RAŽSKÉ

VYCHÁZKY

Út. 12. října 2004. Archiv hlavního města Prahy (prohlídka
nové archivní budovy na Chodovci).
Vede: Mgr. Jan Vichra
Sraz v 15.15 hod. na zastávce autobusu č. 213 − Chodovec /auto−
bus odjíždí od stanice metra trasy C – Opatov v 15.07 hod./.
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Po. 18. října 2004. Dům U Halánků (prohlídka historického in−
teriéru při příležitosti 110. výročí úmrtí českého vlastence Vojtěcha
Náprstka).
Vede: PhDr. Milena Secká, CSc.
Sraz v 16.00 hod. před vstupem do Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí v Praze.
LISTOPAD

2004

Čt. 4. listopadu 2004. Neznámé stránky národního obrození
(vědecká konference zaměřená na přiblížení národohospodářské
problematiky českého národního hnutí v 19. století).
Pořadatel: Spolek Svatobor a Matice česká, sekce SNM
Zasedací síň Národního muzea od 10 do 14 hod.

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
KULTURA ZA MŘÍŽEMI
V mírových dobách v demokratické společnosti je kultura mnohdy
považována za součást nadstandardu zpříjemňujícího život. Teprve
v období nesvobody a útlaku se ukazuje pravá tvář kultury udržu−
jící lidské hodnoty a často zachraňující životy. O této úloze kultury
v různých dobách 20. století pojednává náš podzimní cyklus.
Út. 9. listopadu 2004. PhDr. Martin Machovec: Svobodná literatu−
ra v době nesvobody (k historii českého samizdatu)
Út. 16. listopadu 2004. Ak. mal. Helga Hošková: Vzpomínky na
kulturní život v terezínském ghettu (beseda s obrazovými ukázkami)
Út. 23. listopadu 2004. PhDr. Zdeněk Pousta: Věda a literatura
v československých věznicích 50. let
Přednášky se konají vždy od 17 hodin v zasedací síni hlavní
budovy Národního muzea, Praha 1, Václavské náměstí.

DOPROVODNÉ AKCE K PŘEDNÁŠKOVÉMU CYKLU KULTURA ZA MŘÍŽEMI
Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků je nutno předem rezervo−
vat prohlídku na tel. 224 497 346.
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Čt. 18. listopadu 2004. Památník Pankrác (prohlídka historické
expozice dokumentující vývoj vězenství na našem území v areálu
Pankrácké věznice).
Vede: PhDr. Aleš Kýr
Sraz v 15.00 hod. před hlavním vchodem do Pankrácké věznice.
Út. 30. listopadu 2004. Knihovna Libri prohibiti (prohlídka kni−
hovny samizdatové literatury).
Vede: Jiří Gruntorád
Sraz v 16.45 hod. na Senovážném náměstí v Praze.
PROSINEC

2004

Út. 14. prosince 2004. Potomci slavných – předvánoční setkání
s potomky slavných spisovatelů 19. století. Součástí setkání bude
prezentace nové knihy Tichý hlas, neznámé texty Karla Čapka
z roku 1938 (nakl. ARSCI).
Zasedací síň Národního muzea od 17 hod.

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.
• ARS VIVA cesty za uměním (specializovaná cestovní kancelář)
poskytuje slevy na všechny zájezdy po předložení legitimace SNM
na adrese – Pod Kaštany 3, Praha 6 (po−čt 10−13 hod., pá 10−15
hod.), tel.: 233 324 099, arsviva@arsviva.cz, www.arsviva.cz
• 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.
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Seznam nakladatelství, která poskytují slevu
Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % na své knihy ve
své prodejně v hlavní budově
Národního muzea

Nakladatelství Paseka
poskytuje slevu 20 % na vlastní pro−
dukci. Ibsenova 3, Praha 2,
tel. 222 518 176
Prodejní doba: po−pá 9.30−19 hod.

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 Brána
poskytuje slevu 20 %.
Hradešínská 30, Praha 2,
tel. 271 740 586
Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle naklada−
telství.
Hellichova 7, Praha 1 − Malá Strana.
tel./fax: 251 510 840−3,
aktuální přehled na www.arsci.cz,
e−mail: arsci@arsci.cz.
Prodejní doba: po−pá 10−17 hod.

Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní pro−
dukci.
Jungmannova 9, Praha 1,
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, cajova@telecom.cz

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 % na vlastní pro−
dukci.
Vinohradské knihkupectví – ul. Jana
Masaryka 58, Praha 2 − Vinohrady,
tel. 224 250 365
Prodejní doba: po−pá 8.30−18 hod.

Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní pro−
dukci.
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.

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 Karolinum
poskytuje slevu 10 % na vlastní pro−
dukci.
Celetná 18, Praha 1, tel. 224 491 448
Prodejní doba: po−pá 9−19 hod.,
so−ne 11−17 hod.

Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20 % v sídle nakla−
datelství 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

Různí lidé
Stále přitažlivé črty lidí, s nimiž se spiso−
vatel na svých cestách setkal a jejichž
drobné příběhy odpozoroval.
(ed. Aleš Haman)
cena 148 Kč (118 Kč pro členy SNM)

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK

Až se jaro vrátí
Nový výbor 35 stále oblíbených a ne−
stárnoucích básniček pro děti, doprová−
zené vtipnými obrázky.
Ilustr. Kateřina Bittmanová
cena 178 Kč (142 Kč pro členy SNM)

N. Bakalářová

Anglická gramatika
Cvičení a testy, česko−anglický výklad
Učebnice k přípravě na zkoušky maturit−
ní, k přijetí na VŠ, státní i FCE a CAE.
Výklad, 8000 vět ke cvičením, 40 testů
znalostí, sestavených podle typických
závěrečných zkoušek na jazykových
školách.
cena 278 Kč (222 Kč pro členy SNM)

Anglické testy
Testy s výkladem. Skvělý pomocník pro
zlepšování znalosti angličtiny.
cena 148 Kč (118 Kč pro členy SNM)
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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: Z důvodu neplacení příspěvků po dvě léta bude
ukončeno na konci roku několika členům členství v SNM.
Různé:
Členům jsou k dispozici barevné knižní záložky Matice české, které
jsou 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, pavel.muchka@nm.cz
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.
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Zpravodaj Matice české
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 na−
leznete naskenovaný generální jmenný katalog (část česká) ob−
sahující všechny tituly, které jsou ve fondu základní knihovny do
roku 1981: http://www.nm.cz/knm/katalog.html a on−line ka−
talog, který obsahuje záznamy knižních přírůstků od roku 2002:
http://katalogy.nm.cz/opac/opac/index.html.
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 studovny):
Svět jinýma očima (říjen 2004 − leden 2005)
Autor výstavy: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Svět jinýma očima upozorní návštěvníky na dvě skutečnosti. 1. Ča−
sopisecký fond KNM je sice zaměřen především na produkci peri−
odického tisku vydávaného na území českých zemí, ale obsahuje
také nemalý počet historických periodik jiné provenience. Do roku
1918 samozřejmě ze zemí bývalého Rakouska−Uherska, ale také ze
skutečného zahraničí – Německa, Francie, Ruska, USA, GB atd., tu
větší, tu menší počet, celé ročníky i solitéry – jednotlivá čísla.
2. Vidět „velké“ i „malé“ události novinářskýma očima z jiného úh−
lu či roviny společenské a politické kultury je pro vnímavého pozo−
rovatele vždy zajímavé, poutavé, poučné. Někde se cizí zobrazení od
našeho vidění poznamenaného tradičními „místními“ kulturními
kódy odlišuje, jinde nás překvapí shoda. O Mnichovské dohodě si
Italové četli něco jiného – jinou interpretaci než tehdejší čeští čte−
náři. O politické korupci psal a píše (svobodný!) tisk všude podob−
ně. Vzhledem k malému výstavnímu prostoru v poměru k velkým
formátům novin a časopisů bude možné výběrem témat jen upo−
zornit na užitečnost srovnávacího čtení periodik nebo i na odlišnost
jejich formálních znaků. Ani výseky obsahů stránek zhotovené po−
mocí xeroxu neuspoří místo tak, aby bylo toto výstavní téma
předestřeno v úplnosti. Ale nakonec – vždyť i tisk si z reality jen vy−
bírá a tvoří tak její nové pojetí, novou „realitu“ – mediální realitu.
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Zpravodaj Matice české

č. 7, září 2004

Hlavní budova Národního muzea
(chodby v přízemí):
Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí ve foto−
grafiích Jana Michálka (září − prosinec 2004)
Autor výstavy: Jan Michálek
Otevřeno:

V.−IX. 10.00 − 18.00 hod.
X.−IV. 9.00 − 17.00 hod.
Zavřeno: každé první úterý v měsíci
Poplatek za filmování a fotografování je 50 Kč.
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./fax: 566 625 370, e−mail: alenajakubcova@seznam.cz).
Expozice dějin knihy, písma a knihtisku je otevřena:
V.,VI. a IX.

út−ne: 8.00−12.00 a 12.30−16.00 hod.

Poplatek za filmování a fotografování je 20 Kč.
Do konce října 2004 se zde koná výstava 50 let oddělení zámec−
kých knihoven Knihovny Národního muzea (autoři výstavy:
PhDr. Petr Mašek, PhDr. Luboš Antonín)
a výstavka Noci v knihovně. Ze sbírky exlibris KNM (autor výs−
tavy: Veronika Rušajová).

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