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Zprávy z Matice české, sekce Společnosti 
Národního muzea

Informační panely v regionech České 
republiky

Již ve Sbornících Národního muzea – řada C v roce 2009 
a 2010 jsme přinesli informace k dlouhodobému projektu 
Matice české a Knihovny Národního muzea – Čeští 
spisovatelé v regionech České republiky, jehož produktem 
je již 18 informačních panelů s původními texty od řady 
uznávaných literárních historiků a bohatým obrazovým 
doprovodem. První panel z roku 2006, Václav Bolemír 
Nebeský, umístěný v obci Kokořín u Mělníka, naleznete 
v příloze až letošního Sborníku.  V roce 2011 se postupně 
umisťovaly v obcích informační panely vyrobené v druhé 
polovině roku 2010. Panel František Adolf Šubert ve 
spolupráci s Městským muzeem v Dobrušce byl instalován 
na nově opraveném Šubertově náměstí v Dobrušce. 
Informační panel Rychnovský rodák František Martin Pelcl 
byl umístěn na břehu říčky Kněžné v blízkosti rodného 
domku významného českého jazykovědce F. M. Pelcla a jeho 
umístění se setkalo i s pozorností regionálních médií. Panel 
věnovaný Jarmile Glazarové se nachází na lesním hřbitově 
v Malé Skále u Turnova, kde tato spisovatelka nalezla místo 

Informační panel František Adolf Šubert, umístěný v roce 
2011 na nově opraveném Šubertově náměstí v Dobrušce.                                                                                                                                      
Foto: Jiří Mach.  

Předsedkyně Matice české doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, 
CSc. odhaluje dne 25. 6. 2011 informační panel věnovaný 
Josefu Dobrovskému ve vstupní hale zámku v Měšicích  
u Prahy.                                        Foto: Dana Vondrášková.

posledního odpočinku. Slavnostní ráz však mělo odhalení 
informačního panelu Josef Dobrovský, Nosticové a Měšice 
dne 25. června 2011 ve vstupní hale rokokového zámku 
v Měšicích u Prahy za účasti vedení obce a především početné 
skupiny členů Matice české. Je to zároveň první informační 
panel, který má stálé samostatné osvětlení. V sobotu  
24. září 2011 se uskutečnilo slavnostní představení panelu 
Jan Karafiát v Hořátvi u Nymburka, který byl vyroben 
v roce 2011 v souvislosti s vydáním další knihy Matice české 
pod názvem Karafiátovi Broučci v české kultuře od PhDr. 
Věry Brožové. Právě v této obci, spojené se spisovatelem 
a knězem Janem Karafiátem, proběhla oficielní prezentace 
knihy. Informační panel se od 8. října 2011 nachází rovněž 
v Dolínku u Odolena Vody, připomínající zdejšího rodáka 
Vítězslava Hálka. Poslední letošní informační panel, 
vyrobený pro Nové Mitrovice na Plzeňsku, kde se narodil 
spisovatel Josef Linda, byl slavnostně odhalen 22. října 
2011 před Lindovým rodným domem. Specielně pro tento 
panel vytvořil Jindřich Ulrich imaginární portrét, jelikož se 
nám žádná autentická podobizna J. Lindy nezachovala. 
 Výbor Matice české projednal s předstihem i plán 
informačních panelů na rok 2012, se kterým již byly 
seznámeny úřady dotčených obcí. Ve spolupráci se 
Společností bratří Čapků to bude nejdříve panel Josef  
Čapek, jenž bude umístěn v jeho rodném městě Hronově. 
Další panely připomenou předčasně zemřelého básníka 
Václava Hraběte (Lochovice u Berouna), spisovatele pro děti 
Josefa Kožíška (Úvaly u Prahy) nebo Růženu Svobodovou 
(Mníšek pod Brdy). Potěšující je, že tuto iniciativu regiony 
velmi kladně přijímají a dokonce připravují doprovodné 
programy k odhalení panelů. 
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