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Vážení a milí přátelé,
v novém roce 2014 vám opět naše odborné
sekce nabízejí zajímavý a pestrý program.
Vlastivědná společnost muzejní v něm vstupuje do dalšího desetiletí své činnosti. Loňské
130. výročí vzniku VSMO jsme oslavili konferencí a malou výstavkou, kterou můžete zhlédnout v prostorách Vlastivědného muzea ještě
do 15. března 2014. Náš program vlastivědných
vycházek, exkursí, zájezdů a přednášek začíná tradiční novoroční vycházkou s Milanem
Tichákem. Z organizačních důvodů se naše
setkání v měsících leden až duben budou
konat v budově muzea opět vždy ve čtvrtek.
O těchto „muzejních čtvrtcích“ se opět představí mimo jiné i obnovená Historická sekce.
Připravujeme opět několik vlastivědných zájezdů, o které je mezi členy vždy velký zájem.
Pro svou činnost budeme nadále využívat
horní klubovnu, nazývanou nyní Radeckého
sál. Aktuální informace o našich akcích i případných změnách budou nadále uváděny
v měsíčníku KDY-KDE-CO a také v naší vývěsní
skříňce na budově muzea. Věřím, že si členové
VSMO i olomoucká veřejnost vyberou z široké
pololetní nabídky našich akcí, které jsou uvedeny v tomto listu. Těším se na setkání s vámi
a přeji vám hodně sil, zdraví a dobré pohody
v celém příštím roce.
Bc. Ján Kadlec, předseda VSMO

Při loňském 130. výročí vzniku Vlasteneckého spolku muzejního
v Olomouci jsme se o přednáškovém sobotním dopoledni 23. listopadu ohlédli za minulostí, již v dubnu jsme naše výročí pozdravili
koncertem a literárním pořadem a naši přítomnost jsme se snažili
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem dokumentovat skromnou
výstavkou zahájenou (oproti dříve avizovanému datu, z technických a organizačních příčin přeloženému) až 21. listopadu 2013.
Výstavka v chodbě západního křídla muzejní budovy v přízemí
však bude k vidění až do 15. března 2014!
Výstavka se – vedle stručné připomínky dějin VSMO – snaží
zobrazit naši současnou nabídku i pozvánku k spoluúčasti na
šíření vlastivědných poznatků v různých formách podle programu jednotlivých odborných sekcí.

Příležitostí poněkud nahlédnout i do nejbližší budoucnosti
bude letos opět po dvou letech
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VSMO,
která se sejde v úterý 21. dubna 2013 v 16 hodin
v sále Radeckého v I. poschodí muzea na nám. Republiky.
Kromě zhodnocení činnosti v letech 2011–2013,
volby (doplnění) výboru a ostatních obvyklostí bude
také dostatek času pro vaše názory, náměty a připomínky.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

13. března pozvala literárně historická sekce prof.
PhDr. Ludvíka Václavka, který tentokrát upozorní na
kuriozity v dílech olomouckých německých spisovatelů.
20. března – Obrázky z cest po Kavkazu ukáže a bude
komentovat předseda přírodovědné sekce Ing. Jiří Lazebníček.
27. března uvítá sekce archeologická Mgr. Miroslava
Daňhela z Archeologického centra v Olomouci, který nás
seznámí s výsledky výzkumu nově objeveného hradiska
z pozdní doby kamenné v Úsově-Stavenicích.
z

Až do dubna se (s dvěma výjimkami) konají vždy ve
čtvrtek od 17 hodin v sále Radeckého (v I. poschodí):
16. ledna uvede sekce Historická Olomouc přednášku
na téma Z minulosti „Šantovky“ a okolí. Hovoří a příslušné dokumentární obrázky komentuje PhDr. Milan
Tichák.
23. ledna najdeme přírodovědné (ornitologické) poučení pod názvem Naše sovy. Promluví odborníci ze zoo
Olomouc na Svatém Kopečku.
30. ledna představí sekce archeologická tradiční přehled výzkumů na střední Moravě v přednesu zástupců jednotlivých archeologických institucí působících
v regionu. (Jde o delší blok přednášek, celkem 3 až
4 hodiny).
V pátek 31. ledna od 15 hodin se uskuteční pravidelné
setkání sekce pro dějiny lékařství s dvěma odbornými
přednáškami (Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., a prim.
MUDr. Petr Hubáček.)
z

6. února opět sekce Historická Olomouc (PhDr. Milan
Tichák) přiblíží dávné dějiny Bělidel (dnešní Sokolské
ulice s okolím).
13. února připomene hudební sekce spolu se sekcí
literárně historickou letošní Rok české hudby přednáškou
na téma Antonín Dvořák a Olomouc.
20. února se cestovatelka Ing. Helena Červinková na
pozvání přírodovědné sekce podělí o své dojmy z cesty
do Vietnamu.
27. února uvítá archeologická sekce PhDr. Jaroslava
Pešku, PhD., z Archeologického centra v Olomouci a jeho
novou knihu Morava na konci eneolitu.
z

6. března připravila sekce historická besedu Co se
pilo na Hané k počátkům pěstování hanáckého chmele.
Hovoří doc. PhDr. Milada Písková.

3. dubna připravila sekce historická přednášku s názvem Poutě z Moravy do Mariazell. Přednese Mgr. Jana
Krejčová.
10. dubna nabízí hudební sekce pořad Z hudební historie Olomouce. (Jméno lektora sdělíme včas později.)
17. dubna literárně-hudební pořad s živou hudbou pro
členy VSMO vzniklý v tradiční spolupráci sekce hudební
a literárněhistorické.
24. dubna – Vojenské objekty v Olomouci v čase
vypuknutí I. světové války. S připomínkou 100. výročí
prvního světového válečného konfliktu přednese Bc. Ján
Kadlec.
V pátek 25. dubna v 15 hodin vyslechneme odborné přednášky (prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.,
a prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc.) na pravidelné schůzce
sekce dějin lékařství.
z

Ve středu 7. května (v 17 hodin) bude přednáška Edgar
G. Ulmer, olomoucký rodák, americký filmový režisér, scenárista a producent. Na pozvání literární sekce
promluví prof. PhDr. Michal Peprník, DrSc., z katedry
anglistiky a amerikanistiky FF UP.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

ce s její kurátorkou Mgr. Zd. Nerudovou, Ph.D. Odjezd
vlakem z Olomouce, hl. n., v 9.07 do Brna, sraz ve vestibulu v 8.45.

ZÁJEZDY

Vycházkám a exkursím za předpokládaného příznivějšího počasí od dubna do června patří (s jedinou výjimkou)
soboty.
12. dubna s přírodovědnou sekcí za jarní květenou do
CHKO Litovelské Pomoraví. Vedou Ing. J. Lazebníček
a dr. Tomáš Homola. Odjezd vlakem do Střeně z Olomouce, hl. n., v 7.34.
19. dubna vycházka se sekcí historickou a výkladem
doc. PhDr. Milady Pískové: Světové dějiny v olomouckých hradbách. O místě srazu budeme informovat ve
vývěsce a v listu KDY-KDE-CO.
26. dubna výlet sekce archeologické k vápenkám
na Javoříčsku identifikovaným archeologickým průzkumem. Provázejí Mgr. Pavel Šlésar a Karel Faltýnek
z Národního památkového ústavu Olomouc.
a
10. května k hanáckému Kosíři s prohlídkou mohylových pohřebišť Boří nad Ostichovcem, hradiska
U Varhan aj.
V obou případech sraz na bývalém autobusovém nádraží u tržnice v 9 hodin. Odjezd jako obvykle vlastními
auty; zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se mohou
přihlásit týden dopředu P. Kalábkové (605 391 821 nebo
mail: pavlina.kalabkova@upol.cz).

Naše vlastivědné zájezdy si získaly velkou popularitu
a bohužel nelze vždy uspokojit všechny zájemce. Dohodli
jsme se, že každý člen VSMO může závazně obsadit
nanejvýš dva zájezdy z naší nabídky, u dalších se musí
spokojit s rolí náhradníka.
Jako obvykle se odjíždí (s jednou výjimkou) vždy
v sobotu v uvedených časech z bývalého autobusového
nádraží blízko tržnice.
1. března do skláren Květná (Den otevřených dveří,
možnost levného nákupu). Po obědě účast na národopisné slavnosti Fašank v obci Strání na moravskoslovenském pomezí. Odjezd v 7 hodin. Cena 220 Kč.
17. května do věhlasného poutního místa Vambeřice
v Polsku s návštěvou také Hitlerovy podzemní továrny
ve Welimi aj. Odjezd v 7 hodin. Cena 250 Kč.
V pátek 23. května do východních Čech: Ústí nad
Orlicí – Doudleby (zámek) – Rychnov nad Kněžnou
(muzeum hraček). Odjezd v 6 hodin. Cena 230 Kč.
14. června na Opavsko po stopách Vincence Praska
(mj. spoluzakladatele VSMO). Prohlídka Opavy a rodných Milostovic, návštěva arboreta Nový Dvůr. Odjezd
v 7 hodin. Cena 210 Kč.
21. června do barokního skvostu severovýchodních
Čech v Kuksu u Dvora Králové (hospital, kostel s hrobkou rodu Šporků, Betlém – největší evropská sbírka
barokních soch Matyáše Brauna atd.). Odjezd v 6 hodin.
Cena 300 Kč.

z

V úterý 13. května exkurse sekce hudební v rámci barokní Olomouce do chrámu sv. Michala, včetně ukázky
památných varhan. Sraz v 17 hodin před kostelem.
24. května výlet ke stromům do arboreta Bílá Lhota
se vzpomínkou na paní Astrid Kupkovou. Vede opět
dvojice Lazebníček – Homola, odjezd vlakem do Litovle z Olomouce, hl. n., v 6.31, tam přestup na autobus
v 8 hodin.
z

7. června tradiční historický výlet na olomoucká předměstí, tentokrát do Neředína. Vede PhDr. Milan Tichák,
sraz ve 14 hodin na konečné tramvají u krematoria.
28. června výlet vlakem do Brna k návštěvě nové
výstavy v Moravském zemském muzeu: Svět tajemných
Baltů – Pobaltí před Balty – Od sv. Vojtěcha po Jagellon-

z

Nabídka: Naše spolupracující cestovní kancelář Minitrans
také letos rezervuje pro naše členy pobytový zájezd do Vodice v Chorvatsku od 24. 6. do 3. 7. 2014 v ceně 7300 Kč.
Informace v naší kanceláři.

TAKÉ V UŽŠÍM KRUHU
Také v nastávajícím období se naše činnost neomezuje
jen na pořádání naučných akcí pro veřejnost, ale samozřejmě zde pokračuje nabídka cesty za poznáním
v užším kolektivu více specializovaných sekcí:
Astrologická sekce se schází v pracovní místnosti
VSMO (v domečku) ve dvoře muzea každou lichou
středu od 17 hod. počínaje 15. lednem 2014 (pak 29. 1.,
12. 2., 26. 2. atd.)
Fotografická sekce, kolektiv tvůrců výtvarné fotografie navazující na dlouholetou tradici, mívá pravidelné
schůzky tamtéž, ale každou sudou středu v 16 hod.,
tedy 8. a 22. ledna, 5. a 19. února atd.

Numismatická sekce se stejně jako kaktusáři schází
v Radeckého sále ke svým setkáním spojeným rovněž
s odborným poučením a malou burzou různých sbírkových předmětů každou třetí sobotu (v roce 2014 tedy
18. ledna, 15. února, 15. března, 19. dubna atd.) vždy
v 8 hodin.
Sekce ESPERANTO má vyhrazenu naši provozní místnost každý pátek od 16 do 18 hodin.
Také naše sekce se příležitostně prezentují na veřejnosti:
V rámci již vzpomenuté jubilejní výstavky VSMO na
chodbě v přízemí muzea dokumentují výsledky své
práce také členové naší fotografické sekce. Tamtéž
je rovněž cenná ukázka z práce našich numismatiků
a genealogů.
z

Genealogická sekce sdružující zájemce o rodopis (ale
i jiné pomocné vědy historické) se schází v našem „domečku“ tradičně každé třetí úterý v měsíci, které letos
vychází na: 21. ledna, 19. února, 19. března atd. Začátek
vždy v 15.45.

Výsledky svého snažení představí členové kaktusářské
sekce na tradiční výstavě kaktusů a sukulentů ve dnech
19.–21. června 2014 v atriu Vlastivědného muzea.

Sekce kaktusářská má v programu kromě po léta
zavedených kolektivních poznávacích akcí pravidelné
schůzky s odbornou přednáškou vždy první sobotu
v měsíci již od 9 hodin, tedy 1. února, 1. března, 5. dubna atd.

Od počátku května (až do konce sezóny) bude opět v provozní místnosti VSMO nabízet své osvědčené služby
HOUBAŘSKÁ PORADNA
za vedení Ing. J. Lazebníčka, Bc. M. Kenši a RNDr. L. Mazánka, každé pondělí od 16 do 17.30 hodin.

z

Pracovní dny v naší místnosti ve dvoře Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky č. 5
budou opět
v pondělí od 14 do 16 hodin
a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.
V těchto dnech a hodinách je možno získat i další
informace, přihlásit se k účasti v nabízených zájezdech, ale i uplatnit připomínky, námitky i návrhy
k naší činnosti. V uvedeném čase také telefonicky
na čísle 585 515 135.
Při osobní návštěvě mohou členové VSMO také
splnit svou povinnost uhradit členský příspěvek
na rok 2014 (v nezměněné výši 100 Kč, studenti
50 korun). Ty, kteří ještě nevstoupili do našich řad
a chtěli by tak učinit, rádi přivítáme.

V historickém objektu Vlastivědného muzea na náměstí Republiky nemusí být cílem naší cesty jen sídlo VSMO
(v domečku ve dvoře) či některý z přednáškových sálů,
ale ve všech ostatních prostorách můžeme denně (mimo
pondělí) najít mnoho nových poznatků ve stálých muzejních expozicích nebo příležitostných výstavách. Že tam
mají členové VSMO volný vstup, už přece víte!

