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Po delší přestávce budeme
pokračovat až do konce roku

2020
Vážení a milí přátelé,
máme před sebou menší polovinu roku 2020. Když
jsme připravovali zimní a jarní program, netušili
jsme, jak silně zasáhne koronavirová pandemie. Od
12. března jsme museli zrušit všechny přednášky,
zájezdy a exkurse. Slibovali jsme si, že se na podzim
k většině plánovaných akcí vrátíme. Po dohodě s přednášejícími vám tedy nabízíme obnovený a doplněný
podzimní program. Musíme doufat, že plány opět
nezhatí zdravotní situace. Protože jsou naše aktivity
připravovány s předstihem, může se stát, že dojde ke
změnám, sledujte proto naši vývěsku u muzea, kde
je nejaktuálnější nabídka
Program začíná přednáškou na starozákonní téma,
následují přednáška přírodovědné sekce, poznávací zájezd do Mikulova, vzpomínka na osvobození Olomouce
a mykologická vycházka. V říjnu to budou návštěva
Mladečských jeskyní a tvrzí na Litovelsku s Litovelskou
muzejní společností, odložený zájezd do Dolních Kounic a přednášky na archeologická a historická témata.
Připomeneme si také heraldika Jiřího Loudu. Program
zakončíme vánočním koncertem. Připravujeme pro vás
dva archeologické zájezdy a dvě archeologické exkurse.
V plánu je také výlet do Prostějova.
Pro svoji činnost budeme využívat nadále horní
klubovnu, nazývanou Radeckého sál. V rámci dobré
spolupráce s Vlastivědným muzeem se v programu
objeví komentovaná prohlídka výstavy a přednáška
odborné pracovnice muzea.
Aktuální informace o případných změnách našeho programu budou nadále uváděny na internetových stránkách www: olomouc.cz a historicka.
olomouc.cz. Měsíční aktuální program VSMO bude
v naší vývěsce u muzea.
Věřím, že si z pololetní nabídky vlastivědných akcí
vyberete. Těším se na setkání s vámi a přeji vám hodně
sil, zdraví a pohody v příštím roce.
Bc. Ján Kadlec, předseda VSMO, z. s.

Vděčné vzpomínky
V uplynulé polovině roku 2020 nás potkaly i smutné
události, kdy tento svět navždy opustili někteří naši
členové, mezi nimi i ti, kteří se zapsali do historické
paměti Vlastivědné společnosti muzejní:
Hned druhý den roku, ve kterém by se dožil 88 let,
2. ledna 2020, zemřel v Olomouci Mgr. Bohumír
Kolář, prostějovský rodák povoláním pedagog,
žurnalista a všestranně činný kulturní pracovník,
po desítky let činný člen výboru naší Společnosti
a mnohaletý předseda Literární sekce, známý editor
literárně zaměřených publikací. I když v závěru zvolil jiné pole působnosti pro své aktivity, jeho místo
v historii VSMO má trvale vysokou hodnotu.
V požehnaném věku 90 let odešel v neděli 17. května 2020 na věčnost PaedDr. Tomáš Homola, někdejší středoškolský pedagog, později (od roku 1983)
odborný asistent Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v oboru přírodních věd. Patřil k prvním
členům obnovené VSMO, několik let jako člen výboru, v letech 1988–1990 byl dokonce předsedou.
Působil v čele někdejší Biologické sekce, ve vděčné
paměti však zůstanou jeho slova při kouzelných
botanických vycházkách do blízké přírody ještě po
roce 2008.

K poslední předprázdninové schůzi výboru VSMO
– konané tradičně ve volnějším duchu mimo prostory
muzea – jsme v úterý 23. června přijali pozvání předsedy
Numismatické sekce Ing. Josefa Moši (na snímku vpravo) do jeho rekreačního stavení ve Slatinicích. V dobré
pohodě se zde sešel celý výbor, chybějí jen doc. Milada
Písková a Mgr. Josef Urban.

Muzejní středy
Přednášky a besedy probíhají ve středu od 17 hodin
v sále Radeckého (Horní klubovna) v 1. poschodí.
9. září – přenášku s názvem Postavy Starého zákona:
Jeremiáš prosloví prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D.,
z katedry germanistiky Filozofické fakulty UP. Připravila
Literárně historická sekce.
16. září – doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.,
z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké
fakulty UP uvede na pozvání Přírodovědné sekce přednášku Krása lidského těla.
23. září – si poslechneme odloženou přednášku
(z 6. května) k 75 výročí osvobození v roce 1945:
Poslední dny a hodiny druhé světové války v Olomouci. Promluví PhDr. Milan Tichák, sekce Historická
Olomouc.

má název Hudební jubilanti v roce 2020. Promluví
Mgr. Jana Loskotová a Ing. Ladislav Kunc.
11. listopadu – Nejstarší kresby v Moravském krasu
přiblíží přednáška připravená Archeologickou sekcí.
Přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., z katedry historie
Filozofické fakulty UP.
25. listopadu – pohled do minulosti nabídne přednáška nazvaná Výběr mýta na formanských cestách
střední Moravy v 18. století. Promluví Bc. Ján Kadlec,
sekce Historická Olomouc.



7. října – O vymezování hranic na středověké střední
Moravě ve světle výzkumů je název přednášky Mgr. et
Mgr. Jakuba Nováka, kterou připravila sekce Archeologická.
14. října – už od 16 hodin! proběhne přednáška na
téma Období Františka Josefa I. ve světle restaurovaných muzejních sbírek, aneb pohled do zákulisí
muzea v oboru památkového konzervátorství. Připravila
a promluví pracovnice Vlastivědného muzea v Olomouci
Mgr. Lucie Janusová.
21. října – na významného českého heraldika a občana města Olomouce Jiřího Loudu (u příležitosti
100. výročí jeho narození) zavzpomínají a některé významné okamžiky jeho života připomenou PhDr. Karel
Müller a Michal Šimůnek. Připravila sekce Historická
Olomouc.



2. prosince – dojde opět k tradičnímu setkání příznivců záhad astrologie s názvem Astrologický Mikuláš.
Podrobnosti sekce sdělí obvyklým způsobem.
9. prosince – Literárně historická a Hudební sekce
společně zvou na přednášku Erbenova Kytice v interpretaci olomouckých hudebníků. Přednáší prof. PhDr.
Alena Burešová, CSc.




Vycházky – exkurse
Konají se zpravidla v sobotu, ale i v jiné dny, jak uvedeno dále:



4. listopadu – beseda s hudebními ukázkami připravená společně Literárně historickou sekcí a sekcí Hudební

V úterý 15. září – komentovaná prohlídka barokního
chrámu Panny Marie Sněžné včetně historických varhan. Sraz v 16 hodin před kostelem. Provází Ing. Ladislav
Kunc, Hudební sekce.
V sobotu 26. září – mykologická vycházka – za
houbami do Moravičan.
Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 7.33, zpět z Moravičan v 11.00. Vede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D.,
z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, připravila sekce Přírodovědná.


V sobotu 3. října – výprava do Mladečských jeskyní
– společná akce s Muzejní společnosti Litovelska, z. s.,
prohlídka známých jeskyní s výkladem doc. PhDr. Martina Olivy, Ph.D.
Odjezd vlastními auty z Olomouce od tržnice v 9 hodin nebo sraz až před vstupem do jeskyní v 9.45. Připravila Archeologická sekce.
V sobotu 10. října – bude cílem poznávacího výletu
sekce Literárně historické Prostějov (nejen) literární,
s návštěvou muzea a procházkou městem s výkladem.
Vedou Mgr. Jana Loskotová a Bc. Tereza Holasová.
Doprava individuální, sraz na hl. nádraží v Prostějově v 9.30 (odjezd vlaku z Olomouce v 9.06). Vstupné
do muzea 30 Kč, skupiny po 20 Kč, vstup do Špalíčku
30 Kč, senioři 15 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři VSMO do 30. září 2020.
V sobotu 24. října – další archeologická výprava,
tentokrát po středověkých tvrzích na Litovelsku,
s postupnou návštěvou Bílé Lhoty, Červené Lhoty,
Řimic a Unčovic.
Sraz účastníků v 9 hodin u tržnice (odjezd vlastními
auty – s případně volnými místy) nebo v 9.45 před vchodem do arboreta v Bílé Lhotě. Společná akce s Muzejní
společností Litovelska, z. s., vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., sekce Archeologická.

Na Nový rok – v pátek 1. ledna 2021 se opět sejdeme
(už po dvacáté) na tradiční novoroční vlastivědné vycházce. Sraz ve 14.30, tentokrát u „červeného kostela“
na třídě Svobody, pak třídou Spojenců do okolí Terezské
brány. Provází PhDr. Milan Tichák.






Ve středu 18. listopadu – komentovaná prohlídka
výstavy Jiří Louda – život mezi erby (v návaznosti na
vzpomínkovou přednášku 21. října). Pouze pro členy
VSMO! Výstavou ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
provede její kurátor PhDr. Karel Podolský z VMO. Připravila sekce Historická Olomouc.


V pátek 25. prosince – o Prvním svátku vánočním
uspořádá naše sekce Hudební vánoční koncert ze skladeb českých kantorů – v chrámu Panny Marie Sněžné.
Termín a čas budou ještě upřesněny, jak včas sdělíme
ve vývěsce u muzea.

Zájezdy
Zájezdy připravené na letošní „tradiční sezónu“
(květen, červen) byly ze známých důvodů zrušeny, případně odloženy na příští rok, jak budeme ještě později
informovat.
V sobotu 19. září – archeologický zájezd do Mikulova
na výstavu Keltové pod Pálavou a do Pasohlávek/Mušova k památníku Brána do Římské říše.
Odjezd v 7 hodin ze zastávky zájezdových autobusů
u tržnice. Omezený počet účastníků – je nutné se přihlásit
v kanceláři VSMO! Turistickou obuv, jídlo a pití na celý
den s sebou (v rámci zájezdu není plánován společný
oběd). vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., Archeologická sekce.


V sobotu 17. října – odložený poznávací zájezd
(z 6. června): Dolní Kounice blízko Ivančic s prohlídkou
pozůstatků nejstaršího ženského kláštera na Moravě, návštěva synagogy a židovského hřbitova, hradu a zámku.
Omezený počet účastníků – přednost mají členové, kteří
se přihlásili na jarní termín a svůj zájem znova potvrdí
v průběhu září v kanceláři VSMO.
Všechny ostatní pokyny shodné s předchozí nabídkou!






Pokračování také v sekcích
Naše odborné sekce, které se nezaměřují pouze na přípravu akcí pro veřejnost, obnovily svou činnost hned, jakmile
to zmírněná protipandemická omezení dovolila. Všechny
chtějí také pokračovat i po prázdninách, žádná z nich
nesdělila žádné změny. Proto můžeme v podstatě
opakovat sdělení z minulého programového listu.

neohlásily ani sekce Astrologická, Kaktusáři či sekce
Dějiny lékařství. Důležitá sdělení jistě uvedou včas ve
vývěsce u budovy muzea.


Pokračovat bude také osvědčená MYKOLOGICKÁ
PORADNA po celou houbařskou sezónu každé pondělí
od 16 do 17.30 v pracovní místnosti VSMO.

Numismatická sekce má schůzky každou třetí sobotu v měsíci, tedy v nejbližším čase 19. 9., 17. 10. a 21.
11. v Radeckého sále v muzeu, 19. 12. společný výlet do
Muzea v Litovli. Každou první středu v měsíci (tj. 2. 9.,
7. 10., 4. 11. a 2. 12.) zasedání v užším kruhu ve Svatováclavském pivovaru.


Genealogická sekce se bude opět scházet každé třetí
úterý od 15 hodin (15. 9., 20. 10. atd.) v místnosti VSMO
v muzeu. Trvá také pozvání k účasti všech, kteří mají
zájem o zpracování rodokmenu svého rodu.


Fotografická sekce byla aktivní dokonce i o prázdninách a samozřejmě bude ve svých aktivitách pokračovat
i v nastávajícím období. Pravidelné schůzky budou
opět každé druhé a čtvrté úterý od 16 hodin v místnosti VSMO, případně v Radeckého sále, 8. a 22. 9., 13.
a 27. 10., 10. a 24. 11. atd.


Sekce Esperanto bude opět realizovat svůj program
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v místnosti VSMO.
Změnu svého snažení ani termínů pravidelných setkání

Jako voda z kašny Tritonů (na snímku doc. Dim.
Krajčího, člena Fotografické sekce VSMO) budou proudit i nové poznatky připravené pro členy a příznivce
VSMO v programu na zbytek roku 2020. Přispěje k tomu
i naše Fotografická sekce, mimo jiné klubovou výstavou od 1. listopadu do 31. prosince 2020 uspořádanou
v trvalé spolupráci s Knihovnou města Olomouce v její
pobočce v Jungmannově ulici (blízko Kauflandu).
Výsledky snažení našich fotografů (třeba v celostátní
soutěži s jinými fotokluby) najdeme také každý měsíc
na adrese http//vsmo.rajce.idnes.cz.




Těšíme se na setkání v muzeu
Také v nastávající polovině sezóny rádi odpovíme na vaše dotazy, přijmeme vaše náměty, připomínky i případné stížnosti:
 každé pondělí od 14 do 15 hodin
 každou středu od 15 do 16 hodin

v naší pracovní místnosti v přízemí budovy Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5.
V uvedených dnech a hodinách také telefonicky na čísle 585 515 135.

Sponzorem naší společnosti se v roce 2020 stala firma

