
Vlastivědná společnost muzejní 
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Úvodní slovo:

Milí příznivci vlastivědy,
dovolte nám nabídnout vám nový podzimní 
program Vlastivědné společnosti muzejní v Olo-
mouci, z. s., (dále VSMO). Opět je k dispozici 
široká škála možností a věříme, že si každý z vás 
vybere. S historiky budeme pokračovat v odkrývání 
minulosti Šternberka u příležitosti vydání nové 
monografie o dějinách tohoto středomoravského 
města. S přírodovědci máte možnost vyrazit jak 
do terénu, tak i na nově připravenou výstavu. 
Archeologové sice zůstanou jen v Olomouci, ale 
zato zahájí několikaletý projekt vycházek a exkurzí 
městem po jeho skrytých nebo už neexistujících 
památkách. S literárními historiky poodhalíme 
dějiny české detektivky a seznámíme se i s dalšími 
regionálními autory. A s Hudební sekcí se podívá-
me i na koncerty. Nový program připravily sekce 
Národopisná a Přátel Slovanského gymnázia, 
které se podařilo na jaře aktivovat a najít vedení. 
Do přípravy programu se zapojili také odborní 
pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci a spo-
lečně s námi nabízejí zajímavé přednášky. Aktivní 
budou i záj mové sekce – fotografové budou mít 
výstavu, pravidelně se budou scházet astrologové, 
esperantisté, genealogové, kaktusáři i numismati-
ci. Pravidelná setkání, vždy první úterý v měsíci, 
bude mít i výbor VSMO. Pracuje v plném složení 
a snaží se o hladký chod společnosti. Kromě orga-
nizace bude výbor na podzim připravovat zasedá-
ní členské schůze, na které budou projednávány 
úprava stanov VSMO, výše členských příspěvků, 
rozpočet a směřování společnosti v příštích letech. 
Věříme, že proticovidová opatření se už činnosti 
naší společnosti příliš nedotknou a nabízený pro-
gram budeme moci úspěšně realizovat.

Za výbor VSMO
Pavlína Kalábková

Nabídka programu
na druhé pololetí roku

2022

Za doc. PhDr. Miladou Pískovou, CSc.
V dubnu letošního roku nás navždy opustila dlouholetá členka 
výboru a vedoucí Historické sekce VSMO doc. Milada Písko-
vá, CSc. Máme s ní spojenu mnohaletou práci pro naši společ-
nost – organizaci řady nezapomenutelných exkurzí, přípravu 
programů, přednášek a publikací. Naše VSMO je jí vděčná za 
vydání první ucelené historické studie o Vlasteneckém spolku 
muzejním v Olomouci – předchůdci VSMO (1993) nebo za pří-
pravu a instalaci pamětní desky Vincenci Praskovi ve Slovenské 
ulici (2020). K jejím posledním činnostem patřila i příprava 
sborníku ze semináře Les a člověk (2022), který organizovala 
v roce 2019 k památce Ing. Jiřího Lazebníčka. Naše společnost 
sborník právě vydává v digitální podobě a je k nahlédnutí a ke 
stažení na našich webových stránkách. Energie a chuť do práce 
paní docentky nám bude ještě dlouho chybět.                                                          

Pavlína Kalábková

Pozvánka na členskou schůzi
Ve středu 23. listopadu od 16.00 hodin se bude konat 
v přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Olomouci 
na náměstí Republiky 5 členská schůze Vlastivědné spo-
lečnosti muzejní v Olomouci, z. s. Na programu budou 
projednání zprávy o činnosti společnosti, zprávy revizní 
komise o hospodaření společnosti v roce 2022, návrh roz-
počtu na rok 2023, návrh změn ve stanovách společnosti 
a návrh změny výše členských příspěvků pro následující 
období. Podrobnosti k návrhu změn stanov VSMO a výše 
členského příspěvku jsou uveřejněny na webových strán-
kách www.vsmo.cz a na nástěnce VSMO. 

Na jaře 2022 jsme prohloubili spolupráci s Vlastivědným 
muzeem v Olomouci. Uzavřeli jsme novou smlouvu mezi naší 
společností a muzeem a muzejní pracovníci se začali aktivněji 
podílet na naší činnosti. Na snímku je Mgr. Peter Adamík, 
Ph.D., při červnové komentované prohlídce výstavy makrofoto-
grafií hmyzu Pavla Krásenského, uspořádané pro naše členy.



Muzejní středy

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

14. září – Šternberk literární – Erica Pedretti. Vzpo-
mínky čestné občanky Šternberka Eriky Pedretti přiblíží 
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., z katedry germanisti-
ky Filozofické fakulty UP Olomouc. Připravila Literárně 
historická sekce.

21. září – Sopky v geologické historii Moravy a Slez-
ska. Přednáší RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., z katedry 
geologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a Příro-
dovědného ústavu VMO. Připravila Přírodovědná sekce 
společně s Přírodovědným ústavem VMO. 



5. října – K dějinám hradu Šternberk a k jeho ar-
cheologickému výzkumu. Přednáší Mgr. Hana Dehnero-
vá z Národního památkového ústavu, ú. o. p., Olomouc. 
Připravila Historická sekce.

12. října – Olomoucký archeolog PhDr. Vít Dohnal, 
CSc. Budeme vzpomínat na jednoho z významných 
absolventů Slovanského gymnázia a znalce nejstar-
ších dějin. Moderuje Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 
Připravily společně sekce Přátel Slovanského gymnázia 
a Archeologická sekce.

19. října – K nejstarším dějinám augustiniánského 
kláštera ve Šternberku (do konce 16. století). Předná-

ší PhDr. Tomáš Somer, Ph.D., z katedry historie Filozo-
fické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Připravila 
Historická sekce.

26. října – Indie a Nepál. Přednášku doplněnou 
obrazovou dokumentací ze svých putování přednese 
olomoucký cestovatel Ing. Mojmír Tichý. Připravila 
Přírodovědná sekce.



2. listopadu – Detektivka už dávno není pohádka 
pro dospělé. O detektivce, tentokráte české, promluví 
Mgr. Michal Sýkora, Ph.D., z katedry divadelních, filmo-
vých a  mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého. Připravila Literárně historická sekce. 

9. listopadu – Příběh olomoucké synagogy. O pa-
mátce, která se stala obětí rasové nenávisti, promluví 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií 
Filozofické fakulty UP Olomouc. Připravila Literárně 
historická sekce.

16. listopadu – Letecké operace v únoru až květ-
nu 1945. 3. Fliegerdivision nad Slezskem, Moravou 
a Českomoravskou vrchovinou. O významné etapě 
bojů v období 2. světové války v našem prostoru bude 
hovořit Michal Plavec z Národního technického muzea 
v Praze. Připravil Historický ústav Vlastivědného muzea 
v Olomouci. 

23. listopadu – Šternberk v podmínkách třicetileté 
války. Přednáší PhDr. Miroslav Koudela ze Státního 
okresního archivu Olomouc. Připravila Historická 
sekce. 

30. listopadu – Z dějin augustiniánského kláštera 
ve Šternberku (od 17. století). O dějinách kláštera 
přednáší PhDr. Filip Hradil z Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Připravila Historická sekce společně s His-
torickým ústavem VMO.



7. prosince – Historie a současnost špaletových 
stodol na Hané. Vznik, konstrukce, funkce a součas-
ný stav unikátních hliněných staveb. Přednáší Mgr. 
Josef Urban z Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech. 
Připravila Národopisná sekce.

14. prosince – Vánoce na českých a moravských 
kůrech. Beseda s hudebními ukázkami. Provází Ing. 
Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová, vedoucí sekcí 
Hudební a Literárně historické. 

 

  

Dalším úspěšným počinem byla i vycházka poslední 
dubnovou sobotu s RNDr. Tomášem Lehotským, Ph.D., 
s  názvem Kamenná Olomouc aneb Z čeho jsou postaveny 
olomoucké památky.



Komentované prohlídky – výstavy

Od 9. září do 13. listopadu – Výstava členů fotogra-
fické sekce VSMO v přízemí VMO. Vernisáž výstavy 
8. září 2022 v 17.00 hodin. Připravila Fotografická sekce.



12. října od 16.00 hodin – Sopky v geologické histo-
rii Moravy a Slezska. Komentovaná prohlídka výstavy. 
Provází RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. Připravila Přírodo-
vědná sekce společně s Přírodovědným ústavem VMO.



26. listopadu od 11.00 hodin – Tutanchamon – jeho 
hrobka a poklady. Komentovaná prohlídka výstavy na 
brněnském výstavišti. Sraz v 11.00 hodin před pavilonem 
C (vstupem na výstavu). Viz www.tut-brno.cz. Doprava 
vlastní. Vstupné různé – 380 Kč dospělí, 320 Kč senioři 
a 250 Kč děti. Vede PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. Připravily 
sekce Historická a Archeologická.

  

Vycházky – exkurze

Úterý 20. září od 16.00 hodin – Komentovaná pro-
hlídka barokního chrámu Panny Marie Sněžné na ná-
městí Republiky v Olomouci, včetně historických varhan. 
Provází Ing. Ladislav Kunc. Připravila Hudební sekce.

Sobota 24. září od 7.20 hodin – Mykologická vycház-
ka do Moravičan. Vlakem do Moravičan a zpět. Odjezd 
vlakem z Olomouce, hlavního nádraží, v 7.33 hodin, sraz 
v 7.20 ve vestibulu před pokladnami, odjezd z Moravičan 
v 11.02. Vycházku povede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., 

z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a z naší 
Mykologické poradny. Připravila Přírodovědná sekce.



Sobota 1. října od 10.30 hodin – Příkazy – Hanácké 
muzeum v přírodě. Prohlídka Kameníčkova gruntu a no-
vého muzejního objektu – raně novověké roubené stodo-
ly ze Skaličky u Hranic. Provází Mgr. Josef Urban, kurátor 
Hanáckého muzea v přírodě. Sraz v 10.30 u vstupu do 
Hanáckého muzea v Příkazích. Doprava vlastní (napří-
klad autobusem IDOS do Litovle odjíždějícího v 9.50 
z autobusového nádraží nebo 9.56 z hlavního nádraží 
nebo z 10.04 ze zastávky Na Střelnici v Olomouci).

Sobota 15. října od 10.00 hodin – Olomouc arche-
ologická – 1. část. Z Blažejského na Dolní náměstí. 
Stopy zmizelé Olomouce budeme postupně odkrývat 
s olomouckými archeology z Univerzity Palackého a Ná-
rodního památkového ústavu. Spoluvede Mgr. Pavlína 
Kalábková, Ph.D. Sraz v 10.00 na Blažejském náměstí 
v Olomouci u domu čp. 98/6. Společná akce sekce Ar-
cheologické a Historické Olomouce. 

  


Koncerty

Konec prosince – Vánoční koncert ze skladeb českých 
kantorů v kostele Panny Marie Sněžné na náměstí Re-
publiky v Olomouci. Termín bude upřesněn na nástěnce 
VSMO a na webových stránkách.

  

Trošku netradiční byl letošní květnový zájezd do Miku-
lova, kde jsme kromě prohlídky hrobky Dietrichsteinů 
a archeologické výstavy Keltové pod Pálavou navštívili 
i jeskyni Na Turoldě.

A nevšední zážitek si odnesl každý, kdo s námi v červnu na-
vštívil zříceninu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. 



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 Radeckého sále VMO. 
O jejich konání pak informují jednotliví vedoucí sekcí. 
Všichni noví zájemci o členství v sekcích jsou vítáni. 
Kontakty na jednotlivé sekce jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách www.vsmo.cz. 

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



Sekce Dějin lékařství se schází nepravidelně. Její 
setkání se konají v Radeckého sále VMO a předem 
o nich budeme informovat na nástěnce VSMO a na 
webu www.vsmo.cz.



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 (tj. 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 
22. 11. a 13. 12. a 27. 12.) od 16.00 hodin v kanceláři 
VSMO nebo v Radeckého sále 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 (tj. 20. 9., 18. 10., 
15. 11. a 20. 12.). Trvá také pozvání k účasti pro ty, kteří 
mají zájem o zpracování rodokmenu svého rodu, či další 
zájemce o činnost sekce.



Kaktusářská sekce má na podzim 2022 naplánována 
svá setkání v Radeckého sále VMO v termínech 1. 10., 
5. 11. a 3. 12. od 9.00 hodin.

Numismatická sekce se schází každou třetí sobotu 
v měsíci v Radeckého sále VMO od 8.00 hodin (tj. 17. 9., 
15. 10., 19. 11. a 17. 12.) a každou první středu v měsíci 
v užším kruhu ve Svatováclavském pivovaru (tj. 7. 9., 
5. 10., 2. 11. a 7. 12.). 


 


 


Nabídka dalších činností

Mykologická poradna bude pokračovat během hou-
bařské sezóny každé pondělí od 16.00 do 17.30 hodin 
v kanceláři VSMO. 

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

Členské příspěvky za rok 2022 je možné stále za-
platit buď osobně v kanceláři VSMO nebo bankovním 
převodem na účet společnosti. Pokyny k platbě na 
účet jsou uvedeny na webových stránkách společ-
nosti www.vsmo.cz. Po zaplacení na účet je však 
nutné vyzvednout si 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 nástěnce VSMO.

  

Kancelář se nachází v přízemí budovy Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci, náměstí Republiky 5. Kancelář 
je otevřena od září do prosince 2022, a to každou 
středu od 15.00 do 17.00 hodin. 

Program VSMO je zveřejněn na webových stránkách 
společnosti www.vsmo.cz a pravidelně se objevuje 
i v akcích na webových stránkách www.olomouc.cz 
a na nástěnce VSMO umístěné před vstupem do VMO 
na náměstí Republiky v Olomouci. 

Kontakty na výbor VSMO a jednotlivé sekce jsou 
zveřejněny na webových stránkách společnosti. 


