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Vážení a milí přátelé,
máme za sebou větší polovinu roku, ve které jsme 

měli mimo jiné naši pravidelnou výroční členskou 
schůzi, při které jsme obměnili – omladili náš výbor 
o tři nové členy. Po prázdninách vám přinášíme opět 
bohatý program, který zahajujeme přednáškami 
obnovené přírodovědné sekce. Pro naše přednášky 
v rámci Muzejních střed budeme mít opět k dispozici 
Radeckého sál. 

Naše odborné sekce připravily v podzimních měsí-
cích roku 2019 zajímavý a pestrý program. Pokračuje 
také velmi dobrá spolupráce s Vlastivědným muzeem 
a jeho odbornými pracovníky. V nabitém programu 
jsou odborné přednášky, komentované prohlídky vý-
stav a pracovišť a vánoční koncert. Letos pro vás na 
podzim připravujeme také dva zájezdy na Valašsko 
a Slovácko a další odborné exkurse literárně historické, 
archeologické a národopisné sekce. 

Věřím, že si z našeho rozmanitého programu vybere-
te a podpoříte nás svým zájmem během celého období. 
Mimo první středu v září naše sekce obsadily všechny 
středy až do konce roku. Příští rok tradičně zahájíme 
Novoroční vycházkou s PhDr. Milanem Tichákem. Bo-
hatý program je náročný také pro organizátory našich 
akcí, tak prosím o vaši trpělivost a porozumění. 

Aktuální informace o případných změnách našeho 
programu budou nadále uváděny v naší vývěsce na 
budově muzea. Informace o naší činnosti budou také 
na internetových stránkách www.olomouc.cz a histo-
ricka.olomouc.cz.

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

Bc. Ján Kadlec, 
předseda VSMO, z. s.

Buďte s námi také 

v poslední čtvrtině roku 

2019

Výsledky práce členů fotografické sekce VSMO 
lze do poloviny září vidět na výstavě v chodbě na 
cestě do naší kanceláře. Pokud to nestihnete, mů-
žete si daleko větší výběr prohlédnout na http://
vsmo.rajce.idnes.cz. Je snahou naší fotosekce, 
aby se členské výstavy v muzeu konaly každoroč-
ně jako v minulosti. Budeme se tedy těšit v roce 
2020 a dalších. Autorem snímku Podloubí (z Květ-
né zahrady v Kroměříži) je Jindřich Flusek.

Do příštího dvouletí
Významnou událostí letošního roku byla nepochybně vý-
roční členská schůze VSMO, která se za uspokojivé účasti 
členů sešla bezmála po dvou letech 9. dubna 2019. Účastníci 
potvrdí, že nešlo o nějak dramatické jednání s naléhavým 
řešením problémů a nedostatků. Spíš vládla dobrá pohoda, 
ve které jsme se také s velkým poděkováním rozloučili 
s dlouholetými členy výboru prof. PhDr. Ludvíkem Vác-
lavken a PhDr. Vítem Dohnalem. Na jejich místa (a jedno 
neobsazené) byli jednomyslně zvoleni prof. PhDr. Alena 
Burešová, doc. MUDr. Dimitrolos Krajčí a Mgr. Josef 
Urban. Plnou důvěru do dalšího dvouletého období dostali 
i ostatní členové výboru: Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., 
Bohumila Kühnová, Mgr. Jana Loskotová, Anna Petrželová, 
doc. PhDr. Milada Písková, Mgr. Jiří Suchomel, PhDr. Milan 
Tichák a Bc. Ján Kadlec, opět pověřený funkcí předsedy.



Přednášky – besedy

Začínají vždy ve středu v 17 hodin v sále Radeckého 
v I. poschodí.

11. září – sekce přírodovědná připravila přednášku 
Stínky, svinky a berušky – mimořádně zajímaví sucho-
zemští korýši. Přednáší doc. RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián 
Tuf, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí PřF 
UP Olomouc. 

18. září – přednáší Monika Tichá na téma Afrika na 
vlastní kůži. Připravila opět sekce přírodovědná.

25. září – Z rodu významných olomouckých osobností. 
K stému výročí narození JUDr. et PhDr. Zdeňka Šprince 
(1919–1988) a jeho blízkých. Přednáší PhDr. Milan Tichák, 
sekce Historická Olomouc.



2. října – Dvě přednášky o významných moravských 
fotografech: Pozůstalost fotografa Karla Dvořáka ve sbír-
kách Vlastivědného muzea v Olomouci přednese Mgr. 
Veronika Hrbáčková a Fotografové Slovácka a Joža Úprka 
uvede Jan Benedík.

9. října – Italská barokní opera na Moravě – náměty, 
libreta a hudební ukázky. Přednáší doc. PhDr. Jana Spáčilo-
vá, Ph.D., katedra muzikologie FF UP Olomouc. Připravila 
sekce literárně historická. 

23. října – Dar německého šlechtice českému národu 
v Olomouci. K připomínce 200. výročí narození Emanuela 
hraběte Pöttinga (1819–1898). Přednese PhDr. Milan Tichák, 
sekce Historická Olomouc.

30. října – Výpravy za litovelskou archeologií – před-
stavení nové knihy v podání členů autorského kolektivu 
Mgr. Pavlíny Kalábkové, Ph.D., a Mgr. Miloše Hlavy, Ph.D., 
z katedry historie FF UP Olomouc.



6. listopadu – Německá archeologie v Uničově a Mizzi 
Maneth. Připravila sekce archeologická, přednáší Mgr. Mi-
loš Hlava, Ph.D., z katedry historie FF UP Olomouc.

13. listopadu – Česko-německé vztahy v moravské 
literatuře. Na pozvání sekce literárně historické přednese 
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky 
FF UP Olomouc.

27. listopadu – Kůň v moravském pravěku – výsledky 
aktuálních archeologických výzkumů. Přednese Mgr. 
Zuzana Mírová, absolventka studia archeologie na FF UP 
v Olomouci.



4. prosince – tradiční akce naší sekce astrologické s ná-
zvem Astrologický Mikuláš. Podrobnosti sdělíme dodateč-
ně obvyklou cestou (ve vývěsce).

11. prosince – sekce hudební a literárně historická připra-
vily hudebně poetický pořad s názvem Vánoce na českých 
a moravských kůrech. Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. 
Jana Loskotová.

18. prosince – Proměny a současný stav výročních li-
dových zvyků a obyčejů osvětlí Mgr. Josef Urban, odborný 
pracovník Vlastivědného muzea v Olomouci.



Komentované prohlídky

Osvědčeným prohlídkám výstav s odborným doprovodem 
i jiným pohledům do muzejního zákulisí patří tentokrát 
některé středy, jindy vyhrazené přednáškám, ale i jiné 
dny, jak je uvedeno dále.

Na výstavě starých pohlednic s komentářem Mgr. Jany 
Jakůbkové 12. června 2019.



V pondělí 16. září – komentovaná prohlídka barokního 
chrámu P. Marie Sněžné včetně historických varhan. Pro-
vází Ing. Ladislav Kunc, sraz v 16 hodin před kostelem na 
náměstí Republiky.

 
Ve středu 16. října – v 16 hodin začíná prohlídka s ko-

mentářem na výstavě k výročí olomouckého orloje. Vedou 
pracovníci Vlastivědného muzea Radim Himmler a Martin 
Zdražil.

Ve středu 20. listopadu – Novinky z konzervátorské 
dílny představí odbornice VMO Lucie Janusová. Sraz na 
vrátnici muzea v 16 hodin.

Sekce hudební zve na VÁNOČNÍ KONCERT 
z díla českých a světových skladatelů. 

Účinkují sbor a orchestr Salve. 
Koná se o 1. svátku vánočním 
25. prosince 2019 v 16 hodin 
v chrámu P. Marie Sněžné.



Zájezdy, výlety, vycházky

Stejně jako již dříve avizované nabídky (na 14. 9. a 5. 10.) 
se uskuteční i ostatní akce mimo budovu muzea vždy 
v sobotu.

14. září – zájezd na Valašsko – do Ratiboře, Vsetína 
a Valašského Meziříčí. Program: návštěva evangelického 
kostela a Slavína v Ratiboři, prohlídka Horního města se 
zámkem a Muzea regionu Valašska ve Vsetíně, návštěva 
zámku Kinských se zajímavými expozicemi ve Valašském 
Meziříčí atd. Vede Mgr. P. Kalábková, Ph.D. Odjíždět 

se bude v 7 hodin ze zastávky zájezdových autobusů 
u  tržnice.

21. září – Za osobnostmi českého a německého kul-
turního života Šumperska. Doprava individuální – sraz 
v 9.30 hodin až na nádraží v Šumperku. (Odjezdy vlaků 
z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin přes Zábřeh, v 7.47 hodin 
přes Uničov). Vede Mgr. Jana Loskotová, vedoucí sekce 
literárně historické.

V rekordně obsazeném zájezdu do rakouského Asparn an 
der Zaya jsme na dávném bojišti na břehu řeky Moravy (na 
Moravském poli) 22. června 2019 uctili památku „železného 
a zlatého“ českého krále Přemysla Otakara II., který zde 
roku 1247 zahynul v boji.



5. října – již ohlášený zájezd do Uherského Hradiště 
a okolí s návštěvou kostela sv. Václava v Sazovicích, pro-
hlídkou města Uherské Hradiště s průvodcem, s obědem 
a prohlídkou místního pivovaru, případně leteckého 
muzea v Kunovicích. Vede doc. PhDr. Milada Písková 
s Bohumilou Kühnovou. Odjezd v 7 hodin ze stanoviště 
autobusů u tržnice.

12. října – Výlet do Choliny (tamní Hanácké muzeum, 
poutní kostel, archeologické naleziště) se sekcí národo-
pisnou. Vede Karel Faltýnek. Odjezd vlakem z Olomouce, 
hl. n., v 8.33 hodin přes Senici na Hané (přestup) do 
Choliny, sraz na vlakové zastávce v Cholině v 9.15 hodin. 
Pokud je to možné, zájemci ať se přihlásí předem na e-mail 
KarelFaltynek@seznam.cz.

19. října – Litovel archeologická – exkurse v rámci 
Mezinárodního dne archeologie, prohlídka míst výzkumů 
v Litovli a návštěva nové výstavy Archeologie Litovelska 
ve zdejším muzeu. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., 
a Karel Faltýnek. Sraz v 9.45 hodin před muzeem v  Litovli 
(v ulici Smyčkově 795). Doprava bude individuální – vlast-
ním autem nebo vlakem – odjezd vlakem z Olomouce, 
hl. n., v 8.33 hodin, přestup v Července na vlak do Litovle 
v 9.11 hodin.


Hledání pravěkých hradišť u Kokor a Čekyně se sekcí ar-
cheologickou letos 6. dubna.



Rádi se s vámi – s vašimi podněty, návrhy i stížnostmi – setkáme jako obvykle v pracovních dnech v místnosti VSMO 
(na konci chodby v přízemí budovy Vlastivědného muzea na nám. Republiky):

  každé pondělí od 14 do 16 hodin (s jednatelkou Annou Petrželovou) a
  každou středu od 15 do 17 hodin (s hospodářkou Bohumilou Kühnovou).

V uvedených časech také telefonicky na čísle 585 515 135. 

Setkáme se zase až v příštím roce, 
ale jako už devatenáctkrát před 
tím hned na Nový rok, tentokrát 
1. ledna 2020 ve 14.30 hodin. 
 Sejdeme se na Žerotínově náměstí 
před vchodem do Arcibiskupského 
semináře a dojdeme k muzeu 
na nám. Republiky, kde jsme 
letošní rok 2019 začínali (na 
snímku).

Pozvání od našich sekcí

Většina našich odborných sekcí vyjádřila své záměry v zá-
věru letošního roku v předchozích řádcích. Ostatní sekce 
s pracovním programem založeným více na individuálních 
zájmech členů jsou připraveny pokračovat ve svém – často 
už mnohaletém – úsilí bez podstatných změn. Proto jen 
stručně:

Numismatická sekce (vede Ing. Josef Moša, CSc.) se 
schází každou třetí sobotu v měsíci (21. 9., 19. 10. atd.) 
vždy v 8 hodin v sále Radeckého.

Kaktusářská sekce (vedoucí Ing. Michal Rec) má pravi-
delné schůzky každou první sobotu v měsíci (17. 9., 15. 10. 
atd.) od 8 hodin rovněž v sále Radeckého.

Genealogická sekce (stále za vedení Jana Macháta) 
má schůzky každé třetí úterý v měsíci (17. 9., 15. 10 atd.) 
v 15 hodin v místnosti VSMO.

Fotografická sekce (vede Jindřich Flusek) se setkává 
dvakrát v měsíci, každé druhé a čtvrté úterý (10. a 24. 9., 
8. a 22. 10. atd.) v 16 hodin v místnosti VSMO, případně 
v sále Radeckého.

Astrologická sekce (vedená Ing. Janou Faltýnkovou) se 
pravidelně schází v místnosti VSMO každou lichou středu 
v měsíci (4. 9., 18. 9. atd.) v 17 hodin.

Sekce ESPERANTO (vedoucí Jiří Machačík) má schůzky 
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin rovněž v místnosti VSMO.

Sekce pro dějiny lékařství (za vedení doc. MUDr. Ru-
dolfa Chlupa, CSc.) zatím nestihla sdělit výsledek jednání 
o termínech a programu tradičních setkání vždy v pátek 
v 15 hodin v sále Radeckého. Budeme včas informovat 
obvyklým způsobem!



Přírodovědná sekce, která se po delší pauze opět hlásí 
k aktivitám při vyplňování programu VSMO (jak jsme si 
všimli v předchozích odstavcích u 11. a 18. září), má novou 
vedoucí Ing. Šárku Bačovou. Důvod k obnově však nebyl 
u letité nabídky, kterou bude i ve zbytku roku 2019: 

MYKOLOGICKÁ PORADNA,
jako obvykle každé pondělí od 16 do 17.30 hodin 

v pracovní místnosti VSMO. Potrvá po celou sezónu – 
pokud houby porostou.




