Vlastivědná společnost muzejní
v Olomouci
Stejně jako loni

Otevíráme
cestu
k novým
poznatkům
v I. pololetí
roku

2011
Milí přátelé, vážené členky,
také pro první pololetí nového roku 2011 jsme připravili
pestrý program přednášek, vlastivědných vycházek, exkurzí a zájezdů. Snažíme se tím o setkání s vámi každý
týden a věříme, že si každý člen Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci z nabídky jednotlivých odborných
sekcí něco vybere. Vzhledem k tomu, že se v nastávajícím
roce v budově Vlastivědného muzea připravují některé
rekonstrukční práce, které se budou dotýkat i místa
našich tradičních setkání v horní klubovně, může dojít
k určitým změnám. Prosíme proto o pochopení a trpělivost. Totéž ovšem platí pro případné změny a nutné
přesuny v našem programu. Aktuálnější informace bude
přinášet měsíčník KDY-KDE-CO, ještě přesnější poučení
najdete vždy v naší vývěsce na budově muzea.
Jak jsme si slíbili, bude se naše technické zázemí postupně modernizovat. Pořídili jsme si nové pomůcky pro
lepší administrativní činnost i k dokonalejší prezentaci
programu při přednáškách, besedách i exkurzích.
Přeji nám všem úspěšný nový rok 2011, pevné zdraví
a hodně pěkných zážitků z nových poznání.
Ján Kadlec, předseda VSMO

Jako v loňském roce i v letech předešlých o tomto čase
přinášíme našim členům nejen pozvání k účasti na
připravených poznávacích akcích, ale připomínáme, že
naši členové na ně mají volný vstup, že i letos mohou
bezplatně navštívit také všechny stálé expozice a výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci (včetně
arboreta v Bílé Lhotě). S tím ovšem souvisí také nezměněná členská povinnost uhradit členský příspěvek
v (nezměněné) výši 100 Kč (u studentů 50 Kč) za celý
rok. Toto obnovení členství je jako obvykle možné:
z nejlépe platbou v kanceláři VSMO vždy v pondělí
a ve čtvrtek (je nutno vzít s sebou složenku, pokud již
byla zaslána),
z poštovní složenkou i bankovním převodem,
z případně platbou na schůzce odborné sekce.
Členové starší 80 let jsou od placení osvobozeni, dobrovolný příspěvek však přijmeme s povděkem.
z

Při návštěvě naší pracovní místnosti na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci vlevo (v tzv. domečku),
nám. Republiky 5:
v pondělí 14.00–16.00 (tajemnice Lucie Pospíšilová)
ve čtvrtek 15.00–17.00 (hospodářka Bohumila Kühnová)
se můžete přihlásit také na některý z našich zájezdů,
případně získat některou z publikací vydaných VSMO
– pro členy s citelnou slevou. Potřebné informace také
telefonicky (jen v uvedených pracovních časech) na
čísle 585 515 135.

Naprostá většina připravených akcí je samozřejmě
určena veřejnosti, tedy nejen členům VSMO. Přesto bychom byli rádi, aby jejich účastníky byli především naši
členové. Pokud jimi dosud nejste, přidejte se k nám!

PŘEDNÁŠKY – BESEDY
Bude jim věnován prakticky každý čtvrtek od 17 hodin
(od ledna do května včetně), pokud nebude později
uvedeno jinak, v Horní klubovně Vlastivědného muzea
v Olomouci, nám. Republiky 5.
13. ledna – Jan Evangelista Kypta – „moravský
Ryba“. Seznámení s dílem méně známého, ale významného skladatele s ukázkami jeho tvorby. Připravil a přednese Ing. Ladislav Kunc, vedoucí sekce hudební.

z katedry historie FF UP, autor připravované souhrnné
publikace o tereziánské pevnosti Olomouc.
31. března – Druhá část přehledu technických památek Střední Moravy v podání Mgr. Karla Faltýnka i další
zajímavosti připravené sekcí archeologickou.
z

7. dubna – Latinská Amerika očima historika. Dojmy
ze současné cesty za oceán sdělí Prof. PhDr. Ivo Barteček,
CSc., z FF UP. (Nabízí sekce historická.)

20. ledna – O životě a době olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna. Závěrečný díl přednášky PhDr. Tomáše Parmy, připravila sekce Historická Olomouc.

14. dubna – Česká katolická moderna – proměny vztahu Karla Dostala-Lutinova a olomouckého arcibiskupa
Kohna. Přednese ThLic. PhDr. Jitka Johnová, katedra
církevních dějin a umění Cyrilometodějské teologické
fakulty UP na pozvání naší literárně historické sekce.

27. ledna – Přehled archeologických výzkumů v roce
2010 z jednotlivých odborných pracovišť na střední Moravě. Připravila sekce archeologická.

21. dubna – Dějiny Židů v Olomouci v XVI. století
nám přiblíží PaedDr. Zdeněk Kašpar ze Státního okresního archivu v Olomouci. Připravila sekce historická.

z

3. února – Josef Dobrovský a jeho působení v Olomouci (1787–1790). Přednese Prof. PhDr. Jiří Fiala,
CSc., z Filozofické fakulty UP, připravila sekce literárně
historická.
10. února – Argentina, Buenos Aires, La Plata... krajina a příroda. Na pozvání sekce přírodovědné se o své
dojmy podělí cestovatelka Ing. Helena Červinková.
17. února – Technické památky střední Moravy
z pohledu archeologa Mgr. Karla Faltýnka (sekce archeologická).
24. února – Olomouc před 85 lety z nadhledu – zamyšlení nad leteckými snímky z let 1925–1927. Slovem
provází PhDr. Milan Tichák, sekce Historická Olomouc.
z

3. března – Olomoucký Spolek majitelů domů a jeho
vliv na nacionální klima ve městě. Přednese Ivan Puš,
student historie na Univerzitě Palackého (sekce Historická Olomouc).
10. března – O historii, pozoruhodnostech krajiny
a přírody Islandu promluví Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí
sekce přírodovědné.
17. března – Beseda s Mgr. Radkem Malým, Ph. D.,
bohemistou a germanistou z Filozofické fakulty UP
o jeho překladech a knížkách pro děti. Připravila sekce
literárně historická.
24. března – Neznámá historie olomoucké pevnosti
ve vídeňských archivech. Hovoří PhDr. Michael Viktořík

28. dubna – Na pozvání hudební sekce představí
Monika Hájková významného olomouckého hobojistu
a pedagoga Miroslava Hoška a přinese nám i poučení
o těchto hudebních nástrojích.
z

5. května – Beseda s vedoucím olomouckého knihkupectví Kosmas Karlem Zámečníčkem o knížkách,
nakladatelstvích a knihkupcích. Připravila sekce literárně historická.
12. května – Osobnost a doba arcibiskupa A. C. Stojana (1851–1923). Přednese Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.,
z Filozofické fakulty UP. (Sekce Historická Olomouc.)
19. května – Osm pražských měsíců Reinharda
Heydricha. Přednáška PhDr. Karla Podolského z katedry
historie FF UP. (Sekce historická.)
26. května – Na pozvání sekce přátel Slovanského
gymnázia připomene grafik a výtvarný pedagog Ladislav
Rusek životní jubilea olomouckých umělců Karla Wellnera (1875–1926) a Mirko Hanáka (1921–1971).
z

V Horní klubovně také v pátek...
jmenovitě 12. února, 15. dubna a 10. června 2011,
vždy od 15 hodin se uskuteční přednášková odpoledne
připravená naší sekcí dějin lékařství, jejichž program
sdělíme včas ve vývěsní skříňce u nuzea.
O sobotách 22. ledna, 19. února,16. dubna, 21. května
a 18. června již od 8. hodiny ráno proběhnou schůzky
numismatické sekce spojené vždy s odbornou přednáškou a malou sběratelskou burzou.

Od 5. února každou první sobotu v měsíci (pak tedy
5. 3., 2. 4. atd.) rovněž v 8 hodin začínají pravidelné schůzky sekce kaktusářské doplněné odbornou přednáškou.
V soboty 14. května a 4. června zde rádi přivítají zájemce
z širší veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Ve dnech
16.–19. června 2011 nás pozvou na tradiční výstavu kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea.

VYCHÁZKY – EXKURZE
S jedinou výjimkou patří poznávacím akcím tohoto druhu
VŠECHNY SOBOTY – pokud se o ně nedělí s připravenými
vlastivědnými zájezdy.
26. března – Za poznáním kouzla probouzející se jarní
přírody do lužního lesa Království (případně dalších
lokalit v okolí). Odjezd vlakem z Olomouce, hlavního nádraží v 7.31 hodin do Grygova. Vede Ing. Jiří Lazebníček,
sekce přírodovědná.
z

9. dubna – Poznávací cesta přírodou lesů Litovelského Pomoraví. Odjezd os. vlakem do Střeně (v 7.38 hodin
z Olomouce, hl. n.). Spolu s dalšími členy přírodovědné
sekce VSMO opět provází Ing. Jiří Lazebníček.

16. dubna – Již čtvrtá cesta za doklady dávných důlních aktivit na Uničovsku pod vedením Jána Kadlece
a Františka Bartoňka – sekce archeologická.
Jak se v minulosti osvědčilo, sraz opět na bývalém autobusovém nádraží u tržnice v 9 hodin, odjezd vlastními
osobními auty (s volnými místy pro příchozí – nutno však
dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – Dr. P. Kalábková
nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz!).
30. dubna – Dopolední vycházka kolem léčivých
stromů v parku. Provází PaedDr. Tomáš Homola, sekce
přírodovědná. Sraz v 9 hodin u pomníku Bedřicha Smetany ve Smetanových sadech.
z

7. května – Vlastivědná vycházka se sekcí Historická
Olomouc po dokladech historie na Michalském návrší.
Provází PhDr. Milan Tichák, sraz ve 14 hodin u Mariánského sloupu na Dolním náměstí.
V úterý 17. května – Komentovaná prohlídka barokního chrámu P. Marie Sněžné a tamních historicky
cenných varhan. Vede Ing. Ladislav Kunc, sekce hudební,
sraz před kostelem v 16 hodin.
28. května – Archeologická exkurze na hrad Drahotuše a hradisko Obírka za vedení Pavlíny a Marka Kalábkových, sekce archeologická. Sraz v 9 hodin u tržnice
(za podmínek uvedených výše u akce 16.dubna).
z

4. června – Historický výlet z Klášterního Hradiska do
Černovíra (celkem asi 2 km chůze). Vedou PhDr. Milan
Tichák a Ján Kadlec, připravila sekce Historická Olomouc. Sraz ve 14 hodin na autobusové zastávce Klášter
Hradisko (na lince MHD č. 20 a 21).
25. června – Další archeologickou exkurzi tentokrát až
na Svatý Hostýn povedou opět Pavlína a Marek Kalábkovi. Sraz u tržnice v 9 hodin za podmínek již uvedených
u akcí o sobotách 16. dubna a 28. května.

ZÁJEZDY
POZOR! Objednané autobusy budou na účastníky
našich zájezdů čekat – oproti dřívějším zvyklostem –
vždy U TRŽNICE na bývalém autobusovém nádraží
O SOBOTÁCH v dále uvedených časech (vždy v 7 nebo
v 6 hodin).

K vlastivědě patří také získávání znalostí o přírodě naší
vlasti. Pomáhají nám v tom zasvěcení znalci jejích tajů
(např. Ing. Lazebníček – na snímku B. Červinky).

23. dubna – s cílem na Slovensku. Zámek Bojnice
(muzeum a zoologická zahrada) se zastávkou v Trenčíně
s prohlídkou tohoto historického města.
Odjezd v 6 hodin, cena 300 Kč.

14. května – na jižní Moravu. Baťův kanál na jih od
Napajedel, skanzen ve Strážnici, Petrov-Plže (vstupy do
vinných sklepů) aj.
Odjezd v 7 hodin, cena 200 Kč.
21. května – zájezd do polské Nisy. Prohlídka historického jádra města, návštěva biskupského paláce
s muzeem a galerií a pozůstatků staré pevnosti.
Odjezd v 7 hodin, cena 220 Kč.
11. června – do srdce Českomoravské vysočiny. Město Jihlava, prohlídka s průvodcem zejména po stopách
architekta Josefa Hoffmanna (mimo jiné autora vily
Primavesi v Olomouci), návštěva jeho rodného domu
v Brtnici.
Odjezd v 7 hodin, cena 300 Kč.
18. června – za novými archeologickými památkami Velké Moravy ve Starém Městě, Uherském Hradišti,
v Pohansku u Břeclavi a ve slovenských Kopčanech s odborným výkladem členů archeologické sekce.
Odjezd v 6 hodin, cena 300 Kč.
Po prázdninách uskutečníme na žádost našich členů
zájezd do Moravského Krumlova k prohlídce velkého
malířského díla Alfonse Muchy Slovanská epopej (jen
co bude znovu instalováno). O podrobnostech budeme
včas informovat.

Postarali jsme se, aby poznatky z historie i jiných oborů lidského vědění předávali o „muzejních čtvrtcích“
erudovaní odborníci, mezi jinými přední univerzitní
profesoři, jak lze v našem přehledu zjistit. Jistě však
zaujmou i zatím méně známé naděje naší vědy (jako
debutující studentka katedry historie Zuzana Haraštová
loni v listopadu v přednášce o čarodějnických procesech
v XVI. století).

z

Prosba organizátorů: Účastníci našich zájezdů by si
měli vzít s sebou drobnější peníze (na úhradu vstupného
apod.).
Dejte nám také laskavě vědět o změnách vašich telefonních čísel; při organizaci zájezdů nám takové doplnění
evidence velice usnadní práci.

KALENDÁŘ ODBORNÝCH SEKCÍ
Kromě aktivit sekcí dějin lékařství, numismatiků a kaktusářů, uvedených už v předchozím sdělení na straně 3,
nabízejí i zbylé odborné sekce možnost získávat nové
poznatky mezi speciálně zaměřenými zájemci. Příležitostí k setkání s nimi jsou pravidelné schůzky těchto
kolektivů v pracovní místnosti VSMO ve dvoře muzea
na náměstí Republiky (v domečku):

Přední olomoucký historik Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.,
který loni 16. září (na snímku) představil významného
politika dr. Mořice Hrubana, dostane slovo také v novém
roce 2011.

Sekce genealogická a heraldická si ke schůzkám
vyhradila vždy poslední úterý v měsíci, tedy 25. 1.,
22. 2., 22. 3., 29. 4., 31. 5. a 28. 6.

Fotografická sekce se schází jednou za dva týdny,
vždy ve středu v 16 hodin, počínaje 12. lednem (pak
26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3. atd.).

Sekce ESPERANTO mívá naopak schůzky – kde
probíhá také jazykový kurs esperanta – každý pátek
od 15 hodin.

Astrologická sekce má rovněž pravidelné schůzky
přibližně dvakrát do měsíce od 17 hodin, ve středu 5. 1.,
19. 1., 2. 2., 2. 3., 16. 3. atd.

Ostatní naše sekce vykáží svou činnost v organizaci
výše uvedených přednášek, vlastivědných vycházek
i zájezdů, na kterých vás velice rádi uvítáme.

