Vlastivědná společnost muzejní
v Olomouci
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Ve zbývajících
měsících roku

2017
Vážení přátelé,
Vlastivědná společnost muzejní přichází po
prázdninách opět s bohatou nabídkou pořadů
a akcí. Pro naše přednášky v rámci Muzejních střed
budeme mít opět k dispozici Radeckého sál.
Naše odborné sekce připravily v podzimních
měsících roku 2017 zajímavý a pestrý program.
Pokračuje také velmi dobrá spolupráce s Vlastivědným muzeem a jeho odbornými pracovníky.
V nabitém kalendáři jsou odborné přednášky,
komentované prohlídky výstav, vycházky a koncerty. Jsou připraveny také tři zájezdy a několik
odborných exkursí.
Protože se zpřísnily podmínky pro fungování
spolků podle nového občanského zákoníku,
jsme nuceni svolat v říjnu Mimořádnou schůzi
VSMO, na níž budou schváleny upravené stanovy
tak, aby vyhověly zápisu do rejstříku Krajského
soudu. Návrh upravených stanov je k nahlédnutí
v kanceláři VSMO. Všichni členové jsou srdečně
zváni na schůzi, která, jak doufám, umožní další
úspěšnou činnost naší společnosti.
Bohatý program je náročný také pro organizátory našich akcí, tak prosím o vaši trpělivost
a porozumění.
Aktuální informace o případných změnách
našeho programu budou jako dosud uváděny na
naší vývěsce na budově muzea. Nadále budou
informace o naší činnosti také na internetových
stránkách na www.olomouc.cz a www.historická.
olomouc.cz
Věřím, že si z široké podzimní nabídky našich
akcí, které jsou uvedeny v tomto listu, vyberete.
Těším se na setkání s vámi a přeji vám hodně sil,
zdraví a pohody ve zbývajících měsících roku.
Bc. Ján Kadlec, předseda VSMO

Nejméně dvanáctkrát se ještě do konce roku sejdeme při
našich pořadech tradičně v sále Radeckého, kterému
jsme říkávali Horní klubovna. Stane se také dějištěm
mimořádné výroční schůze ve středu 4. října 2017.

Pozvánka na členskou schůzi
Jako předseda spolku
Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z. s.,
IČ 00407054, se sídlem nám. Republiky 822/6,
779 00 Olomouc,
zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 550 (dále jako „VSMO z. s.“),
tímto svolávám členskou schůzi VSMO, z. s.,
která se uskuteční
dne 4. 10. 2017 v 16 hodin v Radeckého sále
na adrese nám. Republiky 822/6, 779 00 Olomouc
s tímto programem:
1. Zahájení členské schůze a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy a dalších činovníků členské schůze.
3. Změna stanov.
4. Volba členů výboru.
5. Volba členů revizní komise.
6. Zpráva o činnosti VSMO za období 2016 –2017.
7. Diskuse.
8. Závěr.
Text navrhovaného znění stanov (viz bod 3) je uložen
k nahlédnutí a případnému pořízení kopií v sídle spolku.
V Olomouci dne 1. září 2017
Bc. Ján Kadlec, předseda

Přednášky – besedy
S jedinou výjimkou hned první nabídky (6. září)
probíhají v sále Radeckého, ve všech případech však
KAŽDOU STŘEDU od 17 hodin.
6. září – O návštěvách prezidenta Edvarda Beneše
a ministra Jana Masaryka v Olomouci v letech 1946
a 1947 promluví prof. PhDr. Jiří Fiala v budově Filozofické fakulty UP na tř. Svobody (zastávka MHD
Tržnice). Připravily společně sekce literárně historická
a Historická Olomouc.
13. září – Umění ve veřejném prostoru města Olomouce vzniklé v letech 1945 až 1989 představí Mgr.
Václav Dvořák, odborný pracovník Vlastivědného muzea v Olomouci.
20. září – Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly
v Olomouci je název přednášky Mgr. Štěpána Kohouta ze
Zemského archivu v Opavě (prac. Olomouc). Připravila
historická sekce.
27. září – Vzpomínku na Petra Bezruče (k 150. výročí básníkova narození) přednese na pozvání naší
sekce literárně historické literární vědec a spisovatel
doc. PhDr. František Všetička.


11. října – Hudbu v olomoucké katedrále a jednoho
z jejích tvůrců, varhaníka a hudebního skladatele Stanislava Vrbíka (1907–1987), přiblíží pořad sekce hudební
(Ing. Ladislav Kunc) a literárně historické (Mgr. Jana
Loskotová).

Pokračovaní najde i nová forma poznávání při komentovaných prohlídkách výstav či muzejních expozic v programu Vlastivědného muzea, k nimž letos patřila mimo
jiné poutavá výstava o kráse Jeseníků s komentářem
Ondřeje Bačíka 29. března.

18. října – O studánkách a pramenech Litovelska
promluví Eva Vaňková, iniciátorka obnovy a propagace
míst v mikroregionu Litovelsko. Připravila národopisná
sekce VSMO.
25. října – Na pozvání sekce archeologické nás Mgr.
Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze seznámí s kontakty Olomouce a Prahy v raném středověku.


1. listopadu – 150. výročí Slovanského gymnázia
v Olomouci: po úvodním slovu komentovaná prohlídka
probíhající výstavy za vedení Mgr. Hany Jakůbkové, odborné pracovnice Vlastivědného muzea v Olomouci.
8. listopadu – Na téma Olomoučtí frankofilové a francouzští přátelé spolku Aliance Francaise d’Olomouc
promluví PhDr. Martin Kučera, vedoucí turistického
centra Arcibiskupského paláce. Připravila sekce literárně
historická.
15. listopadu – O nejstarších zemědělcích na
Moravě pohovoří Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D. Sekce
archeologická.
22. listopadu – Národopisná sekce připravila přednášku PhDr. Martina Novotného z Národopisného ústavu
lidové kultury ve Strážnici na téma Hanácké dům.


Není vyloučeno, že některý z připravených pořadů
proběhne z provozních důvodů ve větším sále Václava
III. v přízemí (jako například letos 8. března při besedě
s dramatikem Janem Sulovským – na snímku).

6. prosince – Každoroční setkání s názvem Astrologický Mikuláš připravila stejnojmenná sekce.
13. prosince – Národopisná sekce nás pozve už od
16 hodin na přednášku Karla Faltýnka (Národní pa-

mátkový ústav) na téma Lidové vápenictví v oblasti
Javoříčského krasu.

Vycházky – exkurse

30. září – Návštěva známého Hanáckého muzea
v Cholině. Též prohlídka soukromého muzea ořezávátek, podle zájmu (a počasí) i výšlap na Špraněk. Pořádá
sekce národopisná, vede Eva Kroutilová. Odjezd vlastními vozidly (s volnými místy pro příchozí) v 9 hodin
z bývalého autobusového nádraží u tržnice.


Akcím připraveným mimo prostory Vlastivědného
muzea na nám. Republiky – kterým už v závěru roku
zpravidla nepřeje počasí – jsou opět věnovány SOBOTY,
s výjimkami dále uvedenými:
9. září – Výlet do jesenických středověkých těžebních
areálů drahých kovů – areál Horní Údolí – Středohoří
a archeoskanzen Zlaté Hory. Připravila sekce archeologická, provází geolog RNDr. Josef Večeřa.
Doprava se uskuteční již osvědčeným způsobem,
tj. vlastními vozidly s volnými místy pro přihlášené
na telefonu 603 591 821 nebo e-mailu pavlina.kalabkova@upol.cz.
Sraz v 9 hodin na autobusové zastávce Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové nádraží).
23. září – Mimořádná procházka Arboretem Bílá
Lhota za vedení a s výkladem správce parku Jaroslava
Erleta u příležitosti pietního odhalení lavičky se jménem
mnohaletého činitele VSMO Ing. Jiřího Lazebníčka.
Začátek ve 14 hodin.
Doprava individuální, jinak autobus směr Litovel ze
zastávky Na Střelnici v 12.09 (z Litovle pak 13.27).
ÚTERÝ 26. září od 16 hodin – Komentovaná prohlídka chrámu P. Marie Sněžné včetně historických
varhan. Provází Ing. Ladislav Kunc, sekce hudební. Sraz
v uvedeném čase před kostelem.

V programu máme opět osvědčená seznámení s památkami provázejícími dějiny města Olomouce, jako naposled letošního 3. června, když jsme hledali stopy historie
jubilujícího Slovanského gymnázia.


14. října – Vlastivědná vycházka po posledních
stopách Marie Terezie v Olomouci (s připomínkou
300. výročí jejího narození). Sraz ve 14 hodin u Terezské brány. Provází PhDr. Milan Tichák, sekce Historická
Olomouc.

Tradiční novoroční setkání spojené s krátkou
vlastivědnou vycházkou proběhne na Nový rok –
1. ledna 2018 ve 14.30. Sraz na nám. Národních
hrdinů před bývalým kinem Edison (Mír). Vede
opět dr. Milan Tichák.

Zájezdy
Jak už jsme avizovali v minulém programovém listu na
jaro–léto 2017, uskuteční se ještě v druhé části roku tři
vlastivědné autobusové zájezdy. Odjezd jako obvykle
od tržnice vždy v 7 hodin. Informace o dosud volných
místech apod. poskytneme v pracovních časech (pondělí
– středa) v místnosti VSMO.
Cesty za poznáním mimo objekt Vlastivědného muzea
budou i přes krátkost času zase zajímavé a poučné (jako
výlet do jeskyň Moravského krasu s archeologickou sekcí
letos 27. května).

V sobotu 16. září – do Polska s prohlídkou města Nysa
(zámek Piastowců) a zbytků bastionové pevnosti v městě
Brzeg. Vede Bc. Ján Kadlec, cena zájezdu 240 Kč.

30. září – do Moravského krasu na stání zámky Rájec
nad Svitavou, Lysice a za dalšími pozoruhodnostmi tohoto koutu Moravy. Cena 160 Kč, vedoucí zájezdu Anna
Petrželová.


7. října – tentokrát na východ Moravy, přes Bystřici
pod Hostýnem do Podhradní Lhoty, Rajnochovic, Kelče
a dalších míst provází doc. PhDr. Milada Písková. Cena
zájezdu 230 Kč.

Pozvání od našich sekcí
Po prázdninové přestávce pokračuje v neztenčené míře
také činnost dalších odborných sekcí. Proto zůstávají
v podstatě v platnosti informace z minulého vydání
programového listu:
ASTROLOGICKÁ SEKCE se kromě výše uvedené „mikulášské“ akce 6. prosince sejde v pracovní místnosti VSMO
v přízemí každou lichou středu o 17 hodin.


GENEALOGICKÁ SEKCE má pravidelné schůzky tradičně každé třetí úterý v měsící (tedy 19. 9., 17. 10. atd.)
rovněž v místnosti VSMO, vždy v 15 hodin.


NUMIZMATICKÁ SEKCE se pravidelně schází každou
třetí sobotu (tj. 16. 9., 21. 10., 18. 11. a 16. 12.) od 8 hodin
v sále Radeckého v prvním poschodí. V užším kruhu
(výbor) se setkává opět každou první středu v měsíci
(6. 9., 4. 19., 1. 11. atd.) v čase 14.30–16.30 v restauraci
U Huberta (Dům armády, třída 1. máje).


PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE má mimo jiné v programu opět
služby HOUBAŘSKÉ PORADNY vždy v pondělí od 16 do
17.30 hod. v pracovní místnosti VSMO.

Dosud méně výraznou aktivitu přírodovědné sekce nově
posílí exkurse do živé přírody v barevné kráse ohlašujícího
se podzimu v arboretu v Bílé Lhotě v sobotu 23. září.


FOTOSEKCE opět zvolila ke svým schůzkách každé druhé a čtvrté úterý (12. 9., 26. 9., 10. 10. atd.) v 16 hodin
v místnost VSMO, případně v sále Radeckého.


SEKCE ESPERANTO tentokrát změnila den svých pravidelných pátečních schůzek na každý čtvrtek od 16 do
18 hodin, stále však v místnosti VSMO v přízemí.


SEKCE DĚJIN LÉKAŘSTVÍ připravuje na pátek 27. října
15 hodin pravidelné přednáškové odpoledne (další bude
některý pátek v prosinci ve stejném čase v sále Radeckého). Témata přednášek i jména jejich interpretů sdělíme
včas obvyklým způsobem.


HUDEBNÍ SEKCE připravila navíc kromě již zmíněných
pořadů na závěr letošního programu



KAKTUSÁŘSKÁ SEKCE pokračuje v letité tradici setkání každou první sobotu v měsíci (2. 9., 7. 10. atd.) od
8 hodin v sále Radeckého.

VÁNOČNÍ KONCERT
z díla českých a světových skladatelů
na Boží hod vánoční 25. prosince 2017
v chrámu P. Marie Sněžné v 16 hodin.



Ostatní informace, co možno přesnější a aktuálnější, najdete vždy v naší vývěsní skříňce na budově
Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Jisté informace lze získat také na internetových stránkách www.olomouc.cz, případně historicka.olomouc.cz, nejspolehlivěji však v přímém kontaktu
v pracovní místnosti VSMO v budově muzea (na konci třetí přízemní chodby od recepce)
každé pondělí od 14 do 16 hodin,
každou středu od 15 do 17 hodin.
V uvedených dnech a hodinách také telefonicky na čísle 585 515 135.

