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Vážení a milí přátelé,
Vlastivědná společnost muzejní má za sebou další 
úspěšný rok, ve kterém jsme nabídli našim členům 
i široké veřejnosti vlastivědné vycházky, přednášky 
a výlety. Vstupujeme do roku 2018 jako stabilní sou-
část olomouckého kulturního života. Opět máme 
připravenou nabídku přednášek v zimním období, 
výletů, exkursí a zájezdů na jaře. Protože jsou naše 
aktivity připravovány s půlročním předstihem, může 
se stát, že během této doby dojde ke změnám. Pro-
gram může být také doplněn dalšími přednáškami, 
sledujte proto pečlivě naši vývěsku u muzea.

Odborné sekce VSMO přinášejí na první pololetí 
roku pestrý program. Cyklus vycházek, exkursí, zá-
jezdů a přednášek začíná opět novoroční vlastivědnou 
vycházkou s PhDr. Milanem Tichákem. V roce končí-
cím  osmičkou je několik významných výročí, na něž 
se též orientujeme. Ke 100. výročí konce první světové 
války a vzniku republiky pokračujeme v cyklu, který 
se vztahuje k vojenské tradici Olomouce. Opět nás čeká 
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě, 
exkurse a prohlídky výstav. Rozšiřují se aktivity ob-
novené národopisné sekce. Program je náročný i pro 
organizátory, proto prosíme o trpělivost a porozumění. 
Připravujeme vlastivědné zájezdy u nás i do blízkého 
zahraničí, o které je mezi členy velký zájem. Ve spo-
lupráci s Vlastivědným muzeem se v programu objeví 
komentované prohlídky výstav a přednášky odborných 
pracovníků muzea. Aktuální informace o případných 
změnách najdete na stránkách www.olomouc.cz 
a www.historicka.olomouc.cz. Měsíční aktuální 
program bude ve vývěsce VSMO u muzea.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám hod-
ně sil, zdraví a pohody v novém roce.

Bc. Ján Kadlec
předseda VSMO, z. s.

Příležitosti k novým 
setkáním

v prvním pololetí roku  

2018

Šťastnou cestu 

za vlastivědnými poznatky!



Najděte cestu k nám také mimo dále uvedené příleži-
tosti k setkání na přednáškách a dalších akcích, Rádi 

uvítáme vaše náměty, návrhy (i námitky či stížnosti), 
podáme všechny potřebné informace. Stejně jako loni 
a v letech předešlých jsme vám k dispozici v naší pracovní 
místnosti vzadu v přízemí muzejní budovy:
každé pondělí od 14 do 16 hodin (Anna Petrželová, 

jednatelka), 
každou středu od 15 do 17 hodin (Bohumila Kühnová, 

hospodářka).

V těchto časech také telefonicky na čísle 585 515 135.



Přednášky – besedy 

... se znovu uskuteční (téměř) každou středu od 
17 hodin v sále Radeckého v prvním poschodí budovy 
muzea:

25. ledna – odložená beseda (pův. 13. září 2017) na 
téma Umění ve veřejném prostoru města Olomouce 
z let 1945–1985. Promluví Mgr. Václav Dvořák, odborný 
pracovník Vlastivědněho muzea v Olomouci.

31. ledna – Už tradiční Přehled archeologických 
výzkumů realizovaných na střední Moravě v minu-
lém roce (2017). Blok přednášek o délce 2 až 3 hodiny 
přednesený pracovníky příslušných odborných institucí. 
Připravila sekce archeologická.



7. února – Olomoucká léta pedagoga dr. Ferdinanda 
Špíška. Přednáška PhDr. Martina Kučery z Arcidiecéz-
ního paláce navazující na jeho podzimní sdělení o olo-
mouckých frankofilech. Připravila sekce literárně-his-
torická.

14. února – Z podnětu národopisné sekce promluví 
znalec lidového stavitelství, lidských obydlí i technic-
kých památek východních Čech PhDr. Radim Urbánek 
z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě – O starých 
mlýnech.

21. února – Leoš Janáček (1854–1928) a další jubi-
lanti. Vzpomínkovým pořadem s hudebními ukázkami 
potěší sekce hudební, Ing. Ladislav Kunc. 

28. února – Jindřich Wankel – Efemeridy z mého 
života je název pořadu s představením nové publikace 
PhDr. Petra Kostrhuna, Ph.D., z Ústavu Antropos Mo-
ravského zemského muzea v Brně. Pozvání od sekce 
archeologické.



7. března – Památce novináře Josefa Černocha (1838–
1882). Slavnou kapitolu z dějin olomoucké žurnalistiky 
přiblíží PhDr. Milan Tichák, sekce Historická Olomouc.

14. března – Památky na bitvu u Tovačova a v okolí 
roku 1866 slovem a obrazem představí Bc. Ján Kadlec, 
sekce Historická Olomouc.

21. března – Na manžele Adolfa a Boženu Langovy 
z Příkaz, významné pracovníky hanáckého folklóru, 
u příležitosti jejich společného 35. výročí úmrtí (1983) 
vzpomene za národopisnou sekci Karel Faltýnek z Ná-
rodního památkového ústavu v Olomouci.

28. března – Moravská německá literatura. Znovu 
objevený „kontinent“? První část přednáškového mi-
nicyklu prof. PhDr. Ingeborg Fialové, Ph.D., z katedry 
germanistiky Univerzity Palackého. Sekce literárně-
historická.



4. dubna – Šest paláců na olomouckých náměstích 
na pozadí historie města představí PhDr. Milan Tichák, 
sekce Historická Olomouc.

11. dubna – Moravská německá literatura... druhá část 
pořadu uvedeného prof. I. Fialovou 28. března 2018.

18. dubna – Válečný rok 1918. Poslední místa bojů 
jednotek olomoucké posádky v I. světové válce. Na 
pozvání sekce Historická Olomouc hovoří (opět) Mgr. 
Jaroslav Hudský.

25. dubna – Minulost našich větrných mlýnů přiblíží 
Ing. Jan Doubek, národopisná sekce.



2. května – Vincenc Prasek (1843–1912) a jeho kon-
cepce českého muzea. K 135. Výročí založení VSMO 
pomluví doc. PhDr. Milada Písková, sekce historická.

Na středu 9. a 16. května připravujeme další před-
náškové podvečery, o nichž budeme ještě včas a přesně 
obvyklým způsobem informovat!

23. května – Jízda králů na Hané – historii a součas-
nost pozoruhodného výročního obyčeje objasní Mgr. 
Josef Urban, odborný pracovník Vlastivědného muzea 
v Olomouci.

Vycházky – výlety

S jedinou (dále uvedenou) výjimkou se konají vždy 
v sobotu. Začali jsme 1. ledna 2018 tradiční novoroční 



vlastivědnou vycházkou (sraz ve 14.30 hodin u býva-
lého kina Mír na náměstí Národních hrdinů).

24. března – Se sekcí archeologickou do Boskovic 
k návštěvě nové výstavy Barbaři v pohybu a stálé mu-
zejní expozice Pravěk Boskovicka, dále prohlídka města 
a archeologických památek v něm a v blízkém okolí. 
 Výstavami bude provázet archeoložka boskovického 
muzea Mgr. Zuzana Jarušková. Odjezd zavedeným 
způsobem vlastními auty (s volnými místy) od tržnice 
v 9 hodin.



14. dubna – Komentovaná prohlídka výstavy sochaře 
Julia Pelikána v Handkeho sále Vlastivědného muzea na 
nám. Republiky v Olomouci. Provází kurátorka výstavy 
Mgr. Iva Vodrážková. Sraz v muzeu ve 14 hodin.

21. dubna – Výlet do Pustiměře na Vyškovsku 
k prohlídce archeologických lokalit: biskupského hradu 
Melice, románské rotundy, raně středověkého hradiště 
Zelená hora a dalších. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, 
Ph.D., a PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D. Odjezd opět vlastními 
vozidly od tržnice v 9 hodin. 

V pondělí 23. dubna – Komentovaná prohlídka ba-
rokního chrámu P. Marie Sněžné. Provází Ing. Ladislav 
Kunc. Sraz před kostelem v 16 hodin.



12. května – Znova s archeology, tentokrát na Hoštejn 
na Šumpersku s prohlídkou zříceniny původně gotické-
ho hradu a dalších archeologických lokalit v okolí. Opět 
vedou P. Kalábková, P. Šlésar, odjezd vlastními auty od 
tržnice v 9 hodin.

26. května – Výlet s cílem Skanzen lidového umění 
ve Strážnici s národopisnou sekcí. Přesné informace 
(závislé na počtu závazně přihlášených účastníků) 

 sdělíme dostupnou formou co nejdříve. Je nutno při-
hlásit se nejpozději do 15. března 2018 na e-mailovou 
adresu hnala@tiscali.cz.



2. června – Vlastivědná vycházka po severním okraji 
ochranného pásma městské památkové rezervace. 
Provází PhDr. Milan Tichák. Sraz ve 14 hodin na zastávce 
MHD „Gymnázium Hejčín“.

16. června – Exkurse s odborným doprovodem na no-
vou výstavu o Keltech v Čechách otevřenou v  Národním 
muzeu v Praze. Doprava individuální – vlakem. Sraz 
až v Praze před vstupem do Národního muzea (budova 
bývalého Federálního shromáždění) v 11 hodin.

Zájezdy

Odjezd vždy v sobotu zpravidla v 7 hodin z bývalého 
autobusového nádraží u tržnice. Ostatní informace 
získáte při osobním přihlášení a zaplacení.

5. května – do Polska. Złoty Stok, historický skanzen, 
ukázky dolování zlata a další pozoruhodnosti. Vede 
Bc. Ján Kadlec.



19. května – na jihozápadní Slovensko. Bradlo, 
mohyla M. R. Štefánika, Topoľčianky, letní sídlo T. G. 
Masaryka. Vede doc. Dr. Milada Písková.



9. června – do severovýchodních Čech. Opakování 
úspěšného zájezdu na památkový barokní komplex Kuks 
blízko Jaroměře. Vede Anna Petrželová.



22. září – na Valašsko. Hovězí, Karolinka, Velké Kar-
lovice, Soláň. Připravuje doc. M. Písková. 

Čestná lavička v parku arboreta v Bílé Lhotě k památce 
dlouholetého předsedy přírodovědné sekce VSMO ing. Ji-
řího Lazebníčka odhalená loni 23. září.



Pozvání od našich sekcí 

Odborné sekce VSMO už v podstatě zveřejnily své zámě-
ry v předchozích řádcích ve formě pozvání na připravené 
pořady. 

Hudební sekce ještě připojuje pozvání na KONCERT 
z díla českých i světových skladatelů. Uskuteční se 
v rámci Noci kostelů v chrámu P. Marie Sněžné v pátek 
25. května v 18.30 hodin.



Přirodovědná sekce obnoví tradiční mykologickou 
poradnu (jen co se zjara zase objeví houby) každé pon-
dělí od 16 do 17.30 hodin v místnosti VSMO.



Sekce dějin lékařství přijde nejméně třikrát s pozvá-
ním na páteční setkání (od 15 hodin v sále Radeckého) 
s odbornými přednáškami. Budeme včas informovat 
obvyklým způsobem.



Fotosekce kromě pravidelných schůzek každé druhé 
a čtvrté úterý v měsíci (tj. 9. a 23. ledna; 13. a 27. února 
atd.) připravuje členskou výstavu v Knihovně města 
Olomouce od července do září 2018.

Jinak můžeme z předchozích tištěných programů VSMO 
zopakovat, že: 

Astrologická sekce bude mít pravidelné schůzky 
v pracovní místnosti VSMO každou lichou středu (to 
je v lednu 3., 17. a 31.; v únoru 7., 21. atd.) vždy od 
17 hodin. 



Genealogická sekce má tradičně už po mnoho let 
schůzky tamtéž každé třetí úterý v měsíci (tedy 17. led-
na, 20. února, 20. března atd.) už od 15 hodin.



Sekce ESPERANTO má naši pracovní místnost vyhra-
zenu každý pátek od 16 do 18 hodin. 



Numizmatická sekce realizuje svůj bohatý a pečlivě 
připravený program (s přednáškami a jiným poučením) 
každou třetí sobotu v měsíci (20. ledna, 17. února, 
17. března atd.) od 8 hodin v sále Radeckého v prvním 
poschodí. Kontakt se sekcí možno navázat také každou 
první středu (3. ledna, 7. února, 7. března atd.) od 15 ho-
din v restauraci U Huberta (Dům armády). 



Kaktusáři se tradičně setkávají v sále Radeckého vždy 
první sobotu v měsíci v 8 hodin počínaje 6. lednem 2018 
(pak 3. února, 3. března, 7. dubna atd.).

Komentované prohlídky výstav budou mít i letos své 
místo v programu VSMO, jako například loni 1. listopadu 
k připomínce 150. výročí založení Slovanského gymnázia 
v Olomouci.

Zůstává také povinnost... 

Členství v naší Vlastivědné společnosti muzejní přináší kromě bezplatné účasti na všech připravených 
pořadech ještě řadu dalších výhod (volný vstup do expozic a výstav Vlastivědného muzea, nízké režijní 
ceny zájezdů a další), zůstává však také jediná členská povinnost – uhrazení celoročního příspěvku 
v nezměněné výši 100 Kč (u studentů polovic: 50 Kč).

Obnovení členství zaplacením uvedeného příspěvku je možné:
 nejlépe platbou v místnosti VSMO (v pracovním čase každé pondělí a středu),
 poštovní složenkou (pokud vám byla zaslána) nebo bankovním převodem,
 případně platbou na první schůzce odborné sekce.

Ve všech případech budeme rádi, učiníte-li tak do konce března 2018. Sdělte nám však také (i v prů-
běhu roku), že na členství už nereflektujete. Záleží nám na přesné evidenci.


