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Vážení a milí přátelé,
je před námi další rok a my si vám dovolujeme nabíd-
nout nový program na jeho první pololetí. Opět jsme 
zvolili kombinaci přednášek, vycházek, komentovaných 
prohlídek, koncertů, zájezdů i setkání zájmových sekcí. 
Příznivci archeologie určitě ocení výlety za Kelty. Věříme, 
že mnohé lokální patrioty potěší procházky a přednášky 
s olomouckou tematikou. Začneme také odkrývat dějiny 
Šternberka. A na své si určitě přijdou i fanoušci přírodo-
vědy, literární historie, hudby, numismatiky či astrologie 
a dalších zájmových sekcí. Naše vlastivědná společnost 
muzejní chce navázat na tradici úspěšných realizací boha-
tého programu i přes mnohá omezení v tomto covidovém 
období. Věříme, že při respektování a dodržování všech 
bezpečnostních podmínek a nařízených hygienických 
opatření se nám program podaří zdárně naplnit. 

Na poslední listopadové členské schůzi zvolili přítomní 
členové společnosti nový výbor a revizní komisi VSMO, 
z. s. Do výboru společnosti byli vybráni Alena Burešová, 
Amos Děkaník, Leoš Jurásek, Pavlína Kalábková, Dimi-
trolos Krajčí, Jana Loskotová, Nataša Lužná, Anna Petr-
želová, Jakub Ráliš, Jiří Suchomel a Marta Žemličková. 
Revizní komise byla zvolena ve složení Ivana Koucká, 
Bohumila Kühnová a Ivana Peluhová. Výbor pak na 
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začátku prosince vybral i nové vedení společnosti. Do 
čela společnosti byla zvolena Pavlína Kalábková, mís-
topředsedy se stali Dimitrolos Krajči a Alena Burešová. 
Pozici pokladníka bude v následných dvou letech zastávat 
Nataša Lužná a tajemnicí bude nadále Anna Petrželová. 
Nový výbor si klade za cíl obnovit plně činnost společnosti 
v tomto – doufejme, že již postcovidovém – období, akti-
vovat činnosti některých sekcí, které v posledních letech 
ztratily buď vedení nebo i zájem členů, zajistit stabilní 
chod administrativy, zjednodušit organizaci zájezdů, 
podporovat projekty zájmových sekcí a v neposlední řadě 
i navázat dobrou spolupráci jak s novým vedením Vlasti-
vědného muzea v Olomouci, tak i s dalšími regionálními 
institucemi a společnostmi. 

Na závěr nám dovolte s úctou a respektem vzpomenout 
ještě jednou na Bc. Jána Kadlece, nezapomenutelného 
předsedu naší společnosti, který nás opustil předčasně 
6. září 2021. Pod jeho vedením byla Vlastivědná spo-
lečnost muzejní v Olomouci respektovanou, atraktivní 
a vyhledávanou organizací olomouckého kulturního 
a společenského života. Budeme se snažit v jeho práci 
pokračovat. Čest jeho památce!

Za výbor VSMO, z. s.,
Pavlína Kalábková

Muzejní středy

Přednášky se budou konat vždy ve středu od 17.00 hodin 
v přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Olomouci 
na náměstí Republiky 5.

26. ledna – Ludvík Václavek – ohlédnutí za významnou 
osobností olomoucké germanistiky a Univerzity Palac-
kého v Olomouci i dlouholetého člena výboru VSMO. 

Připravila Literárně historická sekce a přednáší prof. PhDr. 
Ingeborg Fialová, Dr., katedra germanistiky Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň pro-
běhne i setkání členů Literárně historické sekce s diskusí 
o programu a náplni práce v dalším roce.

2. února – Za zkamenělinami do okolí Olomouce. 
Přednáška následovaná komentovanou prohlídkou stálé 
expozice Neživé přírody Olomouckého kraje. Připravila Pří-
rodovědná sekce, přednáší a provází RNDr. Tomáš Lehotský, 
Ph.D., katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity 



Palackého v Olomouci a Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
Zároveň proběhne i setkání členů Přírodovědné sekce s dis-
kusí o programu a náplni práce v dalším roce.

9. února – Archeologické výzkumy na střední Mora-
vě v letech 2020 a 2021. Představení nejvýznamnějších 
výsledků archeologických výzkumů realizovaných Ar-
cheologickým centrem Olomouc, Národním památkovým 
ústavem, ú. o. p. v Olomouci, Ústavem archeologické 
památkové péče Brno a Archaií Olomouc. Připravila Arche-
ologická sekce a večerem provází Mgr. Pavlína Kalábková, 
Ph.D. Zároveň proběhne i setkání členů Archeologické 
sekce s diskusí o programu a náplni práce v dalším roce.

16. února – Šternbersko v pravěku a v rané době 
dějinné. Úvod k cyklu přednášek k nově zpracovaným 
dějinám Šternberka. Připravila Historická sekce, přednáší 
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., katedra historie Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň proběh-
ne i setkání členů Historické sekce s diskusí o programu 
a náplni práce v dalším roce.

23. února – Detektivka už dávno není pohádka pro 
dospělé. O žánru detektivky promluví autor detektivek 
z olomouckého prostředí Mgr. Michal Sýkora, Ph.D., 
katedra divadelních, filmových a mediálních studií Filozo-
fické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připravila 
Literárně historická sekce. 

2. března – O vytyčování hranic na středověké Moravě 
ve světle nových historických a archeologických výzku-
mů. Přednáší Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D., Národní 
památkový ústav, ú. o. p., Olomouc. Společně připravily 
Archeologická a Historická sekce.

9. března – Ohlédnutí za jubilei hudebních mistrů. 
Provází Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová. Spo-
lečně připravily Hudební a Literárně historická sekce. 
Zároveň proběhne i setkání členů Hudební sekce s diskusí 
o programu a náplni práce v dalším roce.

16. března – Nejstarší kresby v Moravském krasu. 
Přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., katedra historie Filozo-
fické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připravila 
Archeologická sekce.

23. března – Šternberk ve středověku. Další přednáška 
z nově zpracovaných dějin Šternberka. Přednáší prof PhDr. 
David Papajík, Ph.D., katedra historie Filozofické fakulty 
UP v Olomouci. Připravila Historická sekce.

30. března – Židovské pověsti z Moravy. Přednáší Mgr. 
Daniel Soukup, Ph.D., Centrum judaistických studií Filo-
zofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

6. dubna – Nové poznatky ke středověké lokaci města 
Olomouce. Přednáší PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D., Národní 

památkový ústav, ú. o. p., Olomouc. Společně připravily 
sekce Historická Olomouc a Archeologická sekce.

13. dubna – Aktivujeme Etnografickou sekci? Setkání 
příznivců národopisu a místních tradic. Diskuse nad činnos-
tí sekce a volba nového vedení. Zveme všechny zájemce.

20. dubna – Astropomlázka. Setkání členů Astrologic-
ké sekce s širokou veřejností. Vede Ivana Černá, vedoucí 
Astrologické sekce.

27. dubna – Šternberk na cestě do moderní doby 
(konec habsburské monarchie a doba první Českoslo-
venské republiky). Další přednáška k novým dějinám 
Šternberka. Přednáší PhDr. Arnošt Skoupý, CSc., emeritní 
člen katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Připravila Historická sekce.

4. května – Významný historik starověku, rodák ze 
Smržic Vojtěch Ondrouch. Přednáší PhDr. Ivana Kouc-
ká, Ph.D., katedra historie Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Připravila Historická sekce.

11. května – Přendite splknót. Naším hostem bude 
litovelský knihkupec, antikvář a autor knížek o hanáčtině 
Petr Linduška. Připravila Literárně historická sekce.

18. května – Aktivujeme sekci Historická Olomouc? Se-
tkání členů sekce Historická Olomouc, diskuse nad její čin-
ností a volba nového vedení sekce. Zveme všechny zájemce.

25. května – Šternberk za druhé světové války. Poslední 
ze série přednášek k novým dějinám Šternberka v tomto po-
loletí. Přednáší PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D., katedra histo-
rie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

1. června – Tropické lesy: diverzita a jejich ohrožení, 
příklady z Amazonie a Bornea. Přednáší Ing. Radim 
Matula, Ph.D., katedra ekologie lesa Lesnické a dřevařské 

Ve středu 27. 10. 2021 jsme zavzpomínali na předsedu VSMO, 
z. s., Bc. Jána Kadlece. Mezi hosty byli i zástupci Českého 
rozhlasu Olomouc (na snímku redaktor Aleš Spurný).



fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Připravila 
Přírodovědná sekce.

8. června – Aktivujeme sekci Přátel Slovanského 
gymnázia? Setkání absolventů a příznivců Slovanského 
gymnázia v Olomouci. Diskuse nad činností sekce a volba 
jejího nového vedení. Zveme všechny zájemce.

Komentované prohlídky

Středa 12. ledna – Josef Ignác Sadler – Kristus předá-
vající klíče svatému Petrovi. Znovunalezené dílo jednoho 
z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů. Prová-
zí kurátorka výstavy Mgr. Michaela Čadilová z Historického 
ústavu VMO. Prohlídka se koná ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci, sál Václava III. Začátek v 16.00 hodin. 

Sobota 5. března – Keltové, Brno a hvězdy. Představe-
ní nálezů z keltského pohřebiště v Brně – Maloměřicích 
s unikátní zobákovitou konvicí s vyobrazením keltské 
kosmologie. Výstava v Ditrichštejském paláci Moravského 
zemského muzea v Brně, Zelný trh 8. Provází autorka vý-
stavy PhDr. Jana Čižmářová. Sraz před vstupem do muzea 
v 11.00 hod. Vstupné plné 70 Kč, snížené 35 Kč. Doprava 
vlastní – doporučujeme vlak – rychlík Bouzov s odjezdem 
9.06 hod. z olomouckého hlavního nádraží. 

Středa 22. června – Pavel Krásenský – Makrofotografie 
hmyzu. Komentovaná prohlídka výstavy předního české-
ho fotografa s pracovníky Přírodovědného ústavu VMO 
Mgr. Peterem Adamíkem, Ph.D., a Mgr. Milošem Kristem, 
Ph.D. Výstavní sál Vlastivědného muzea v Olomouci. 
Začátek v 16.00 hodin.

Vycházky – exkurze 

Sobota 2. dubna – Výpravy za litovelskou archeologií 
– Po terasách Moravy. Další z procházek po významných 
archeologických nalezištích na Litovelsku. Společná akce 
s Muzejní společností Litovelska. Odjezd vlastními auty 
z Olomouce – Tržnice v 9.00 hodin. Provázejí Bc. Karel 
Faltýnek, Ing. Radovan Urválek a Mgr. Pavlína Kalábková, 
Ph.D. Připravila Archeologická sekce.

Pondělí 25. dubna – Komentovaná prohlídka barokního 
chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olo-
mouci včetně historických varhan. Provází Ing. Ladislav 
Kunc. Začátek v 16.00 hodin. Připravila Hudební sekce.

Sobota 30. dubna – Kamenná Olomouc aneb Z čeho 
jsou postaveny olomoucké památky. Procházka od Vác-
lavského náměstí přes Žerotínovo a Horní na Dolní náměs-

tí. Vede RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., katedra geologie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Sraz v 9.00 hodin na 
Václavském náměstí před vstupem do katedrály. Připravily 
Přírodovědná sekce a sekce Historická Olomouc.

Sobota 14. května – Vycházka za ptáky hnízdícími 
v budkách na Velkém Kosíři. Provází Mgr. Miloš Krist, 
Ph.D., katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
Doprava vlastní – např. autobusem s odjezdem z Olomouce 
v 9.25 hod. z autobusového nádraží (další zastávky Olo-
mouc, Tržnice plocha a Olomouc, Fakultní nemocnice) 
a příjezdem do Čech pod Kosířem (sokolovna) v 10.16 hod. 
Sraz účastníků v 10.20 u sokolovny v Čechách pod Kosířem. 
Možný odjezd z Čech pod Kosířem v 13.26 hod. s příjezdem 
do Olomouce v 14.15 hod. Trasa vycházky je do kopce, po 
kamenité až skalnaté nepříliš kvalitní cestě. Obsahově je vy-
cházka vhodná i pro děti. Připravila Přírodovědná sekce.

Sobota 28. května – Botanická exkurze údolím Bystřice. 
Exkurze vede z železniční stanice Jívová do železniční sta-
nice Hrubá Voda. Odjezd vlakem z Olomouce v 7.33 hod., 
příjezd na Jívovou v 8.11 hod. Předpokládaný odjezd z Hru-
bé Vody v 12.45 hod. Vede Mgr. Martin Dančák, Ph.D., 
katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké 
fakulty UP v Olomouci. Připravila Přírodovědná sekce.

Koncerty

Pátek 10. června – Koncert z díla českých a světových 
skladatelů v rámci akce „Noc kostelů“. Koncert se koná 
od 18.30 hod. v chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí 
Republiky v Olomouci. Připravila Hudební sekce.

Zájezdy

Opět se opakuje část zájezdového programu z minulých let, 
který nemohl být kvůli covidovým zákazům realizován. 
Přednostní účast mají tedy na tyto zájezdy již přihlášení 
účastníci z minulých let. Zájem o účast na nich je však 
nutné potvrdit v kanceláři VSMO nejpozději do konce 
března 2022. Na zájezdy se bude možné přihlásit od led-
na do konce března 2022. Zájezdy se budou hradit již při 
přihlášení. Od letošního roku se zavádějí nová pravidla 
pro odhlašování ze zájezdů – ze zájezdu se bude možné 
odhlásit  s nárokem na vrácení peněz nejpozději pouze 
týden před jeho konáním, a to osobně v kanceláři VSMO. 
Pokud se bude chtít někdo odhlásit po tomto termínu, 
peníze mu vráceny nebudou, účastník si však může sám 
za sebe najít náhradníka, který mu peníze vrátí. 



 Sobota 23. dubna – Slezsko – region se stále živým 
odkazem. Návštěva Hradce nad Moravicí (zámek, gale-
rie) a opavského Hlučínska (především zámecké muze-
um v Kravařích, muzeum v Hlučíně). Vede prof. PhDr. 
Alena Burešová, CSc. Odjezd v 7.00 hodin ze zastávky 
zájezdových autobusů na Tržnici. Předpokládaná cena 
dopravy je 300 Kč, plus vstupné, které se bude hradit až 
v  autobusu.

Sobota 21. května – Mikulov zase jinak. Prohlídka výsta-
vy Keltové pod Pálavou v Regionálním muzeu v Mikulově, 
Dietrichsteinské hrobky a jeskyně Turold. Vede Mgr. Pavlí-
na Kalábková, Ph.D. Odjezd v 7.00 hodin ze zastávky zájez-
dových autobusů na Tržnici. Předpokládaná cena dopravy 
je 300 Kč, plus vstupné. Předpokládaná cena vstupného: 
plné vstupné 340 Kč, snížené vstupné 200 Kč.

Sobota 11. června – Dolní Kounice – opomíjená perla. 
Prohlídka zaniklého kláštera, židovské synagogy, hřbitova 
a zámku. Odjezd v 7.00 hodin ze zastávky zájezdových 
autobusů na Tržnici. Předpokládaná cena dopravy je 
200 Kč, plus vstupné. Předpokládaná cena vstupného: 
plné vstupné 340 Kč, snížené 200 Kč.

Schůzky zájmových sekcí

Zájmové sekce se scházejí v době realizací svých akcí. 
Některé sekce pracují však pouze na pravidelných schůz-
kách v kanceláři VSMO nebo v sále Radeckého VMO. 
V omezené míře mohou být schůzky sekcí realizovány 
i v době covidu při respektování všech nařízení vlády 
a hygienických opatření. O jejich konání pak informují 
jednotliví vedoucí sekcí. 

Při prvních schůzkách níže zmíněných sekcí proběh-
ne zároveň setkání členů s diskusí o programu a náplni 
práce sekce v dalším roce. Všichni noví zájemci o členství 
v sekcích jsou vítáni.

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

Sekce Dějin lékařství se schází nepravidelně několikrát 
za rok. Setkání jsou realizována v sále Radeckého a pře-
dem o nich informujeme na nástěnce VSMO a na webu.

Sekce Esperanto se schází každý čtvrtek od 16.00 do 
18.00 hodin v kanceláři VSMO. 

Fotografická sekce se schází každé druhé a čtvrté úterý 
v měsíci od 16.00 hodin v kanceláři VSMO nebo v sále 
Radeckého VMO. Výsledky práce členů sekce lze sledovat 
i na www.foto-vsmo.cz nebo www. vsmo.rajce.idnes.cz. 

Genealogická sekce se schází každé třetí úterý v mě-
síci od 15.00 hodin v kanceláři VSMO. Trvá také pozvání 
k účasti pro ty, kteří mají zájem o zpracování rodokmenu 
svého rodu, či další zájemce o činnost sekce.

Kaktusářská sekce pracuje nepravidelně a o jejich ak-
cích budeme informovat na nástěnce VSMO a na webu. 

Numismatická sekce se schází každou třetí sobotu 
v měsíci v sále Radeckého od 8.00 hodin a každou první 
středu v měsíci v užším kruhu ve Svatováclavském pivova-
ru. Pro první pololetí roku 2022 má například na sobotním 
programu: 15. ledna – Zajímavosti týkající se novodobých 
olomouckých medailí, žetonů a známek – Ing. Josef Moša, 
CSc.; 19. února – Mincovní nález z Horních Rápotic – PhDr. 
Filip Hradil, Ph.D.; 19. března – výroční schůze; 16. dub-
na – První české mince a ideové střety s nimi spojené – 
Ing. Jan Videman; 21. května – Ražební techniky výroby 
mincí a medailí – MUDr. Aleš Hurdálek; 18. června – Sbí-
rání papírových platidel – Ing. Josef Moša, CSc.

Nabídka dalších činností

Mykologická poradna bude pokračovat opět se za-
hájením houbařské sezóny každé pondělí od 16.00 do 
17.30 hod v kanceláři VSMO. Přesný termín, od kterého 
bude poradna otevřena, bude zveřejněn na nástěnce 
VSMO a na webu společnosti.

Kancelář se nachází v přízemí Vlastivědného muzea 
v Olomouci, náměstí Republiky 5. Kancelář je otevřena 
od ledna do června 2022, a to každé pondělí od 14.00 do 
16.00 hodin a každou středu od 15.00 do 17.00 hodin.

Členské příspěvky prosíme zaplatit v době od ledna 
do března 2022, buď osobně v kanceláři VSMO, nebo 
převodem na účet společnosti. Pokyny k platbě na 

účet jsou uvedeny na webových stránkách společnosti 
www.historicka.olomouc.cz. Po zaplacení na účet je 
však nutné si vyzvednout osobně v kanceláři průkazku 
pro daný rok.

Omluvte prosím předem možné změny programu. 
Včas o nich budeme informovat na webových strán-
kách společnosti a na muzejní nástěnce.

Provoz kanceláře VSMO, z. s., a organizační pokyny


