
Michal Mašek padesátníkem!

MUDr. Michal Mašek se narodil 26. 4. 1968 v Praze. Po gymnáziu se nakonec 
jako nadšený milovník historie realisticky rozhodl pro medicínu a vystudoval 
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1991 a pozdější se 
specializoval na stomatochirurgii. Pracoval zprvu jako stomatolog v Mělníku 
a později v Praze, v současnosti mimo svou soukromou radotínskou stoma-
tochirurgickou praxi působí jako pedagog na Vyšší odborné zdravotnické škole 
v Praze. Již při zaměstnání se celkem třikrát pokusil o studia historie, externě 
tento obor však nebyl v těchto letech otevřen. Na tomto místě mi to nedá ne-
připomenout jednu kuriosní příhodu ze školních let. V roce 1976 jej totiž jeho 
maminka při zápisu do 2. třídy omylem odvedla do zvláštní školy. Její vede-
ní neprotestovalo, protože bylo přesvědčeno, že matka sama profesí učitelka 
ví, co dělá. Navíc se nikomu nezdálo, že by do té doby inteligentní a chytrý 
chlapec nějak nad ostatními spolužáky vyčníval. Na velmi zvláštních domácích 
úkolech se raději podílela celá rodina, což se záhy prozradilo, takže byl navíc 
malý Michal zařazen mezi „žáky podvodníčky“. Naštěstí byla paní Mašková včas 
upozorněna, kam omylem své dítě zapsala, proto se její syn již po 3 týdnech 
vrátil ze zvláštní školy do té normální.

Jsem hrdý na to, že to bylo právě první vydání mé a Radoměrského numis- 
matické encyklopedie, které dovedlo Michala Maška podle jeho sdělení k zá-
jmu o sbírání starých mincí. Poprvé jsme se osobně setkali někdy v druhé polo-
vině 90. let na jedné numismatické akci v pražském ÚKDŽ, a protože jsme byli 
oba nadšení sběratelé středověkých a antických mincí, váže nás od této doby 
„služební” a později i rodinné přátelství. Michalova následující numismatická 
kariera pak byla jen logickým důsledkem jeho vědeckých, badatelských i or-
ganizačních schopností. V roce 2006 snad jako nejmladší v dosavadní historii 
byl Michal Mašek zvolen předsedou České numismatické společnosti a v této 
funkci působí doposud. Jistě se mnou nemusí všichni souhlasit, ale jsem pře-
svědčen, že tuto sběratelskou společnost co do vzdělávací a osvětové funkce 
významně proměnil. Ediční, přednášková i výstavní aktivita ČNS výrazně stoup-
la a sám v této oblasti jde všem velikým příkladem. Je autorem nebo spoluau-
torem rozsáhlých numismatických výstav, několika publikací a řady odborných 
článků či fejetonů.

Přes velké časové vytížení svou medicinskou profesí i funkcí v ČNS se Michal 
Mašek od roku 2010 jako zastupitel Prahy 9 věnuje komunální politice, od roku 
2015 zastává funkci předsedy představenstva pražské polikliniky na Proseku.

Všechny tyto společenské aktivity mu umožňuje nejen nezvyklá pracovitost 
i odpovědnost, ale i nápadný sklon k vlastenectví a mecenáštví, ale i skvělé 
rodinné zázemí, na kterém má hlavní podíl jeho laskavá a velmi chápající man-
želka. Toto rodinné prostředí včetně Michalovy klidné a nekonfliktní povahy 
mi právě připomnělo jednoho z významných římských panovníků Antonina 
Pia, aniž bych pochopitelně Michalovi přál zas až takto vysokou státní funkci.

Milý příteli, AD MVLTOS ANNOS!
Zdeněk PETRÁŇ
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