
Vlastivědná společnost muzejní 
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Vážení a milí přátelé,
oslovujeme vás s naším informátorem opět v mimo-

řádně složitém období. I když jsme v roce 2020 museli 
dvakrát z důvodů koronavirové pandemie omezit náš 
program přednášek, exkursí a zájezdů a v prvním po-
loletí 2021 jsme náš plán akcí museli zrušit úplně, jsme 
nezdolní optimisté a přicházíme s novým programem 
na druhé pololetí roku 2021. 
Přestože nemáme jistotu, 
že se z epidemiologických 
důvodů podaří celý program 
naplnit, připravili jsme pest-
rou nabídku na všechny čtyři 
podzimní měsíce. 

Z rozhodnutí hlavního výboru VSMO přinášíme nový 
program doplněný o některé akce, které se nemohly 
uskutečnit v jarních měsících. Po dohodě s přednášející-
mi vám tedy předkládáme bohatou nabídku přednášek, 
doplněnou o exkurse, výstavy a koncerty. Pro velký 
zájem o zájezdy, které se nemohly uskutečnit v jarních 
termínech, je znovu nabízíme našim členům. Musíme 
jen doufat, že nám naše plány opět nezhatí zhoršená 
epidemiologická situace. Protože jsou naše aktivity 
připravovány s několikaměsíčním předstihem, může se 
stát, že během tohoto období dojde ke změnám. Program 
může být také doplněn dalšími přednáškami, sledujte 
proto pečlivě naši vývěsku u muzea, kde je vždy naše 
nejaktuálnější nabídka.  

Naše odborné sekce vám nabízejí na část druhého 
pololetí roku 2021 zajímavý a pestrý program. Bude ve 
znamení 200. výročí narození Jindřicha Wankla, zakla-
datele moravské archeologie a také zakladatele Vlastenec-

V druhém pololetí 

2021

kého spolku muzejního v Olomouci v roce 1883, který byl 
předchůdcem naší Vlastivědné muzejní společnosti. 

Protože se nemohla na jaře uskutečnit výroční členská 
schůze VSMO, zařadili jsme ji do programu na 24. listo-
pad a spojili jsme ji se vzpomínkou na našeho čestného 
předsedu PhDr. Milana Ticháka a představením jeho po-
slední knihy Ztracené a znovunalezené adresy. Nový pro-

gram přednášek bude dopl-
něn zajímavými vycházkami 
a  exkursemi po olomouckém 
židovském městě, klášteře 
kapucínů nebo Litovli v době 
obrozenecké. Do přírody se 
vydáme spolu s mykology za 

poznáním hub v okolí Moravičan. Protože jsme nezís-
kali program výstav ve Vlastivědném muzeu Olomouc, 
je  možné, že bude naše nabídka doplněna v průběhu 
podzimu o komentované prohlídky výstav VMO. Bohatý 
program je náročný také pro organizátory našich akcí, 
prosíme proto o vaši trpělivost a porozumění. 

Pro svoji činnost budeme využívat nadále naši kan-
celář a horní klubovnu, nazývanou Radeckého sál. Ak-
tuální informace o případných změnách našeho progra-
mu budou nadále uváděny na internetových stránkách 
olomouc.cz a historicka.olomouc.cz. Měsíční aktuální 
program VSMO bude v naší vývěsce u muzea.

Věřím, že si vyberete z široké pololetní nabídky našich 
vlastivědných akcí, které jsou uvedeny v tomto listu. 
Těším se na setkání s vámi a přeji vám hodně sil, zdraví 
a pohody v nadcházejících měsících.  

 Bc. Ján Kadlec,
předseda VSMO, z. s.

Ve čtvrtek 15. čer-
vence uplynulo 
200 let od naroze-
ní spoluzaklada-
tele Vlasteneckého 
spolku muzejní-
ho a otce morav-
ské archeologie 
MUDr. Jindřicha 
Wankla. Toto vý-
ročí jsme si připo-
mněli setkáním 
u jeho hrobu.



Pozvánka na výroční členskou schůzi VSMO, z. s.

Ve středu 24. listopadu od 16.00 hodin se bude konat v Radeckého sále Vlastivědného muzea na ná-
městí Republiky 5 v Olomouci výroční členská schůze VSMO, z. s. Na programu bude zpráva o čin-
nosti a hospodaření společnosti, volba nového hlavního výboru a revizní komise. Po skončení schůze 
bude následovat prezentace poslední knihy Milana Ticháka Ztracené a znovunalezené adresy. Srdečně 
zveme všechny členy.   

20. října – Olomoucké židovské pověsti. Přednáší 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií 
FF UP. Připravila Literárně historická sekce.

27. října – Výběr mýta na formanských cestách 
střední Moravy v 18. století. Přednáší Bc. Ján Kadlec. 
Připravila sekce Historická Olomouc.



3. listopadu – Hudební jubilanti. Beseda s hudeb-
ními ukázkami. Společná akce Hudební a Literárně 
historické sekce. Provázejí Ing. Ladislav Kunc a Mgr. 
Jana Loskotová.

10. listopadu – Jindřich Wankel a Vlastenecký spo-
lek muzejní v Olomouci. Přednáší Mgr. Miloš Hlava, 
Ph.D., z katedry historie FF UP. Připravila Archeologická 
sekce.

24. listopadu – Prezentace poslední 
knihy PhDr. Milana Ticháka Ztrace-
né a znovunalezené adresy, spojená 
se vzpomínkou na našeho čestného 
předsedu. Moderují Bc. Ján Kadlec 
a Ing. Tomáš Tichák. Připravila sekce 
Historická Olomouc.



1. prosince – Astrologický Mikuláš. Připravila Ast-
rologická sekce.

8. prosince – Významný historik starověku, rodák 
ze Smržic Vojtěch Ondrouch. Přednáší PhDr. Ivana 
Koucká, Ph.D., z katedry historie Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého. Společně připravily Archeolo-
gická a Historická sekce. 

15. prosince – O vytyčování hranic na středověké 
Moravě ve světle nových historických a archeolo-
gických výzkumů. Přednáší Mgr. et Mgr. Jakub No-
vák, Ph.D., z katedry historie FF Univerzity Palackého 
 Olomouc. Společně připravily Archeologická a Histo-
rická sekce.



Muzejní středy

Přednášky se budou konat vždy ve středu od 17.00 hodin 
v Radeckého sále (bývalá Horní klubovna) v 1. patře 
budovy VMO na náměstí Republiky 5 v Olomouci.

Výstava o Jindřichu Wanklovi byla zahájena vernisáží 
15. července 2021 v sále Radeckého Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Zde budou probíhat i podzimní přednášky 
věnované této osobnosti, stejně jako další akce VSMO

22. září – Otec moravské archeologie Jindřich 
Wankel, jeho příchod do Moravského krasu a po-
čátky přírodovědných a archeologických výzkumů. 
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Centra kulturní 
antropologie Moravského zemského muzea v Brně. 
Připravila Archeologická sekce.



6. října – Postavy Starého zákona – Mojžíš. Přednáší 
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., z katedry germanis-
tiky FF UP v Olomouci. Připravila Literárně historická 
sekce.

13. října – Jindřich Wankel a Býčí skála ve světle 
nových archeologických výzkumů. Přednáší Mgr. 
Martin Golec, Ph.D., z katedry historie FF UP Olomouc. 
Připravila Archeologická sekce. 



Vycházky – exkurse 

Sobota 11. září od 13.30 hodin – Co zbylo z olomouc-
kého židovského města? Provází Bc. Tereza Holasová, 
studentka katedry historie FF UP v Olomouci. Sraz 
účastníků v 13.30 před budovou Vlastivědného muzea 
v Olomouci na náměstí Republiky. Pořádá Literárně 
historická sekce.

Úterý 14. září od 16.00 hodin – komentovaná prohlíd-
ka barokního chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí 
Republiky v Olomouci s ukázkou barokních varhan. 
Provází Ing. Ladislav Kunc. Připravila Hudební sekce.

Sobota 25. září od 8.30 hodin – Litovel obrozenecká 
a literární. Procházka městem s výkladem a možnou 
návštěvou muzea, případně radnice. Vede Mgr. Jana 
Loskotová. Sraz v 8.30 před Úřadem práce v Litovli 
v Olomoucké ulici. Doprava vlastní osobními auty nebo 
autobusem, odjezd 7.10 z autobusového nádraží v Olo-
mouci. Bližší informace budou uveřejněny ve vývěsce 
a na webových stránkách VSMO.



Sobota 9. října od 7.20 hodin – mykologická vy-
cházka Přírodovědné sekce do Moravičan s RNDr. Li-
borem Mazánkem, Ph.D., z Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje. Sraz v 7.20 ve vestibulu hlavního 
vlakového nádraží v Olomouci, odjezd vlakem v 7.33. 
Předpokládaný odjezd z Moravičan v 11.00 hodin.

Sobota 23. října od 9.00 hodin – exkurse do kostela 
Zvěstování Panny Marie a kláštera kapucínů na Dol-
ním náměstí v Olomouci. Provádí bratr Radek Navrátil. 
Připravila sekce Historická Olomouc. Sraz účastníků 
v kostele. 



Koncerty

Vánoční koncert ze skladeb českých kantorů v kostele 
Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olomouci. 
Přesný termín bude včas oznámen ve vývěsce a na we-
bových stránkách VSMO.



Výstavy

Klubová výstava Fotografické sekce proběhne ve 
dnech 20. 8.–24. 10. 2021 na chodbách v přízemí Vlasti-
vědného muzea v Olomouci. 



Zájezdy

Opakuje se část zájezdového programu, který nemohl být 
realizován v loňském roce a na jaře tohoto roku. Před-
nostní účast mají zajištěnu již přihlášení členové spo-
lečnosti, kteří zájezd zaplatili. Účast na zájezdu je však 
třeba potvrdit v kanceláři VSMO paní B. Kühnové nejpoz-
ději na začátku září 2021, aby se uvolněná místa mohla 
obsadit buď náhradníky, nebo dalšími zájemci. V rámci 
zájezdů již není naplánován společný oběd!

Pátek 3. a 10. září: Kláštery se slavnou minulostí. 
Prohlídka klášterního areálu Porta coeli v Předklášteří 
u Tišnova, zámku v Rosicích, kláštera v Rajhradě (pře-
devším opatského chrámu sv. Petra a Pavla dle projektu 
Santiniho-Aichla, klášterní knihovny a Památníku pí-

V rámci připomenutí významu Jindřicha Wankla uspo-
řádalo Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu. Byla 
přístupná do 22. srpna 2021.

Společná vycházka s Muzejní společností Litovelska, z. s., 
do Mladečských jeskyní s doc. PhDr. Martinem Olivou, 
Ph.D., DSc., v sobotu 3. října 2020.



semnictví na Moravě). Vede prof. PhDr. Alena Burešo-
vá, CSc. Odjezd v 7.00 hodin ze zastávky zájezdových 
autobusů u tržnice.

Čtvrtek 30. září: Litomyšl. Komentované prohlídky 
města, muzea a zámku. Vede Anna Petrželová. Odjezd 
v 7.00 hodin ze zastávky zájezdových autobusů u tržnice. 
Předpokládaný návrat 16.30 hodin.



Akce jednotlivých sekcí 
– mimo hlavní program

Fotografická sekce – schůzky probíhají pravidelně 
každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 16.00 hodin 
v kanceláři VSMO. Práce členů fotografické sekce jsou 
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.
foto-vsmo.cz a http://vsmo.rajce.idnes.cz. 



Numismatická sekce – schůzky probíhají každou 
třetí sobotu v měsíci od 8.00 hodin v Horní klubovně 
– sále Radeckého Vlastivědného muzea. Neformální 
setkání jsou i každou první středu v měsíci ve Svato-
václavském pivovaru.



Sekce Esperanto – schůzky se konají pravidelně kaž-
dý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v kanceláři VSMO. 



Genealogická sekce – schůzky se konají každé 
třetí úterý v měsíci od 15.00 hodin v kanceláři VSMO. 
Zájemci o sestavení rodokmenu se mohou schůzek 
zúčastnit pro získání informací, případně pomoc s ře-
šením problémů.



Sekce Dějin lékařství se schází ve vybraných pá-
tečních termínech v 15.00 hodin, tentokráte to bude 

22. října a 10. prosince. Náplň přednášek bude upřes-
něna na vývěsce.



Kaktusářská sekce pracuje nepravidelně. O jejích 
aktivitách budeme informovat ve vývěsce a na webo-
vých stránkách VSMO.



Astrologická sekce se schází pravidelně každou lichou 
středu v měsíci od 17.00 hodin v kanceláři VSMO.



Nabídka dalších činností

Mykologická poradna bude pokračovat opět každé 
pondělí od 16.00 do 17.30 hodin v kanceláři Vlastivědné 
společnosti muzejní Olomouc.



Červencové setkání u příležitosti 200. výročí narození 
Jindřicha Wankla bylo zahájeno na neředínském hřbitově 
u hrobu otce moravské archeologie (viz také snímek na 
první straně).

Těšíme se na setkání v muzeu
Také v nastávající polovině sezóny rádi odpovíme na vaše dotazy, přijmeme vaše náměty, připomínky i pří-
padné stížnosti:

 každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin
 každou středu od 15.00 do 17.00 hodin

v kanceláři VSMO v přízemí budovy Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5.


