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Říjen 2019
ŠUMPERK
Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela
automatickým audioprůvodcem GuidePort. Nově je možné si v expozici prohlédnout kolekci
soch apoštolů a evangelistů z Králík, která je v kompletní podobě k vidění po více než sto letech.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Výstavní síň
Věra Kovářová: Recycled Art
do 27. října 2019
Začátek podzimu ve Výstavní síni šumperského muzea patří veselé hře barev a tvarů v kolážích
Věry Kovářové. Rodačka z Přerova je od druhé poloviny sedmdesátých let nepřehlédnutelnou
osobností šumperského kulturního dění. V současnosti je tato dáma zapálenou organizátorkou
rejchartického Andělária, aktivně působí ve výboru Unie výtvarných umělců Olomoucka,
vystavuje doma i v cizině. Ve své volné tvorbě doputovala od kresby a grafiky ke kolážím
vytvářeným z vlastních litografií. Vybraný ústřední motiv koláže autorka s oblibou zmnožuje,
vytváří nové kompozice, vazby a významy. Nepřehlédnutelnými se stávají důraz na ornament
a oblíbený motiv ženské figury, které dokreslují charakteristický nádech ženskosti v autorčině
výtvarném projevu.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Věra Kovářová: Recycled Art – výtvarná dílna pro děti s doprovodem
9. 10. 2019 od 15.00 do 16.30 hodin
23. 10. 2019 od 9.30 do 11.00 hodin
V pořadí již druhé setkání z cyklu S dětmi za uměním bude věnováno tvorbě výtvarnice Věry
Kovářové, jejíž veselé koláže v letošním podzimu zdobí Výstavní síň šumperského muzea. Děti
se znovu setkají se skřítky Barvínkem a Pastelkou, především se však vypraví do světa barev a
tvarů z obrazů Věry Kovářové a budou samy tvořit. Program, který je určen pro nejmenší
návštěvníky s doprovodem, povedou historičky umění Kristina Lipenská a Lenka Müllerová.
Doporučený věk dětí: od 2 do 7 let.
Vstupné je 40 Kč za dítě, doprovod (jeden dospělý) zdarma.
Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle
583 363 070.

Recycled Art s Věrou Kovářovou – komentovaná prohlídka s výtvarnou dílnou pro dospělé
a starší děti
16. 10. 2019 od 17.00 do 18.30
Při příležitosti velké autorské výstavy ve Výstavní síni šumperského muzea přijala Věra
Kovářová naše pozvání, a my tak můžeme široké veřejnosti nabídnout komentovanou
prohlídku spojenou s mimořádnou autorskou výtvarnou dílnou. Návštěvníky výstavou
provedou společně kurátorka výstavy Kristina Lipenská a sama autorka Věra Kovářová, která
se posléze ujme role lektorky, s níž si vychutnáme tvůrčí proces při tvorbě koláže. Program
doporučujeme pro dospělé a děti od 12 let.
Vstupné je 40 Kč jednotné.
Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle
583 363 070.
Hollarova galerie
Motýli šumperského depozitáře
do 17. listopadu 2019
V Hollarově galerii je právě k vidění výstava motýlů z entomologických sbírek šumperského
muzea. Návštěvník se může seznámit s mnoha zajímavými skupinami těchto nádherných a
křehkých stvoření, která sama o sobě tvoří jednu z nejzajímavějších skupin života. Jejich
proměna z larvy na krásného dospělce i jejich mimikry – barvy na křídlech – jsou pro ně více
než symbolické. Výstava je určena pro základní i střední školy, stejně tak i pro jednotlivce.
K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku s doprovodným programem nebo tvořivou
dílnou. V případě zájmu se můžete objednat na adrese: sarka.krellerova@muzeum-sumperk,
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Rytířský sál
Houby inspirují
do 27. října 2019
Houby jsou objektem zájmu nejen mykologů, ale i amatérských houbařů, jejichž koníček je v
české společnosti pozoruhodným fenoménem. Inspirují i mnoho umělců, kteří je zobrazují ve
svých dílech, nebo je dokonce zhudebňují. Houby přitahují také pozornost dětí, i pro ně jsou
motivem a inspirací k výtvarné tvorbě. Na výstavě „Houby inspirují“ mohou návštěvníci
obdivovat výtvarné práce dětí základní školy a mateřské školy u Rýmařova. Jejich práce již
pátým rokem obohacují šumperské výstavy živých hub. Své znalosti hub si pak zájemci mohou
ověřit na fotografiích a kresbách přerovského mykologa Jiřího Polčáka, tvůrce botanických
ilustrací, který se věnuje mykologii již řadu let, naše druhy hub dokonale zná a ztvárňuje je na
svých nádherných kresbách, makrofotografiích a modelech hub , jež jsou od živých předloh
k nerozeznání. Výstavu doplňuje kolekce známek s mykologickou tematikou Terezy Tejklové.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Velká prázdninová herna
prodlouženo do 6. října 2019
Prázdniny sice skončily, ale zábava a poučení v Muzejíčku ne! Děti i dospělí si mohou
vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových, ale i těch časem ověřených aktivitách.
Velká letní herna je kombinací stolních her, skládaček a hlavolamů. Novinkou je dobrodružná
cesta za pokladem. Podaří se Vám překonat řeku plnou nebezpečí a otevřít tajemný trezor?
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

Virtuální realita
V šumperském muzeu si mohou fanoušci moderních technologií opět vyzkoušet virtuální
realitu. Ta jim nabízí poznání i zábavu. Zvolit si mohou jak „seriózní“ prohlídky vybraných
muzejních expozic, tak i několik zábavných her. Virtuální realita je umístěna v přednáškovém
sále.
Vstupné: 20 Kč, vhodné pro děti od 11 let
Zmatené peníze
17. 10. 2019 – 26. 1. 2020
V říjnu se v Muzejíčku otevře nová interaktivní výstava s názvem Zmatené peníze. Ta bude
pojednávat hlavně o zmatcích ve financích států, které byly zapojeny do první světové války, a
o tehdejších platidlech. Na výstavě budou k vidění platidla převážně z let 1803 až 1924, a to
z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Německa, ale i Ruska, Itálie, Francie, Černé
Hory a Rumunska. Chybět nebudou nejrůznější interaktivity. Malí i velcí návštěvníci výstavy
se mohou těšit na zábavnou směnárnu či nákupy v obchodě.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma
Galerie mladých
Malované a designové sklo
do 10. listopadu 2019
Autorka Helena Bílková představuje nejrůznější designové návrhy a výrobky, včetně
malovaného skla. Výstava je doplněna fotografiemi a vystavené výrobky je možné i zakoupit.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Akce
Mezinárodní den archeologie
18. října 2019 od 9 do 16 hodin
U příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku již
čtvrtým rokem program pro rodiny s dětmi, školy, školky i další zájemce. Návštěvníci budou
moci otestovat své znalosti a skrze skutečné archeologické nálezy a také některá pravěká
řemesla lépe poznat kultury našich předků.
V prostorách Pavlínina dvora budou tradičně připravena stanoviště s možností vyzkoušet si
základní výrobní postupy, které byly pro pravěké lidi denním chlebem. Chybět nebude ani
ukázka archeologických nálezů z jednotlivých období naší historie. Návštěvníci tak budou moci
na vlastní kůži okusit, jaký byl život v pravěku. Program oslav je vhodný pro všechny věkové
kategorie. Školní skupiny se prosím objednávejte na adrese: barbora.tomesova@muzeumsumperk.cz.
Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.
ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
František Remeš – Obrazy v kontrastech
2. 10. (vernisáž v 17 hod.) – 10. 11. 2019
František Remeš se narodil 2. 5. 1963 v Zábřehu. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Brně, obor tvarování hraček a dekorativních předmětů. V roce 1986 byl přijat na
Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), kde studoval v ateliérech u profesorů Jiřího Ptáčka

a Bedřicha Dlouhého. Po skončení studií působil jako odborný asistent na AVU, následně jako
učitel odborných předmětů na VOŠ a SPŠ v Šumperku. V roce 2004 se vrátil do rodného města.
Po svém návratu si vybral jako námět motiv řeky Moravské Sázavy, který je mu blízký, poté
motiv oblohy nad nízkým horizontem Jeseníků a také portréty, možná trochu nostalgicky
laděné. Tato témata se pokusil zobrazit různými způsoby, i při použití barevných deformací a
v některých případech počítačových aplikací. Ve své tvorbě se věnuje klasickému způsobu
malby. Vystavoval např. v Šumperku, Praze či Düsseldorfu (SRN) a teď se jeho prací může
opět potěšit zábřežské publikum.
Na vernisáži vystoupí v kulturním programu ZUŠ Zábřeh.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Minigalerie
Fotografie z depozitářů Šumperka a Úsova
do 17. listopadu 2019
Na fotografiích je k vidění výběr exponátů ze šumperských a úsovských muzejních depozitářů.
Výstava zahrnuje sbírky geologie a zoologie. Autorem fotografií je Mgr. Milan Dvořák.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
MOHELNICE
Stálá expozice
Z dějin Mohelnicka – expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici
roku 2005
Expozice, která svými historickými předměty, pregnantními texty a nápaditým uměleckým
ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši předkové. Nejstarší exponáty pocházejí z 11.
století, nejmladší dokládají vývoj města na přelomu 20. a 21. století.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Pravěk Mohelnicka
Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu od paleolitu až po 10.
století. K nejzajímavějším exponátům patří torza neolitických venuší, vzácné měděné nástroje
nebo depoty bronzových předmětů. Instalace je doplněna velkoplošnou projekcí. V prostorách
muzea je otevřena také interaktivní archeologická herna.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Loutky a maňásci
do 27. října 2019
Česká rodinná loutková divadla z 20.– 30. let 20. století ze sbírek Vlastivědného muzea v
Šumperku a jeho poboček jsou k vidění v mohelnickém muzeu. Rodinná divadla byla
fenoménem první poloviny 20. století a výstava prezentuje kulisy, dekorace a loutky české
provenience, které byly vyráběny průmyslově. Na navrhování loutek, loutkových divadel i
dekorací se podíleli přední čeští výtvarní umělci. Loutkové divadlo s původními kulisami a
dekoracemi malíře a scénografa Karla Štapfera z roku 1928 nebo divadlo patřící ilustrátorovi
Adolfu Kašparovi s jeho originálními malovanými kulisami zaujme určitě nejen děti.
Návštěvníci uvidí i tzv. Alšovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež vyráběla firma Antonína
Münzberga v Praze. Chybět nebudou ani maňáskové loutky. Jak se vodí loutky a hraje divadlo,
si budou moci děti a dospělí vyzkoušet také sami.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Loutkohraní
2. října 2019 od 9 do 16 hodin
K výstavě Loutky a maňásci jsme připravili pro děti, žáky mateřských a základních škol i pro
širokou veřejnost doprovodný program, který nás přenese do světa pohádek. Zábavnou formou
si ukážeme, jak se vyrábějí loutky a co všechno k divadlu patří. Vyzkoušíme si, jak se loutky
vodí, a zahrajeme si divadelní představení. Loutku nebo maňáska si děti samy vyrobí a odnesou
domů.
Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.
PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH
Expozice Adolfa Kašpara
Expozice představuje ojedinělou kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. V podkroví
domu se nachází Mistrův ateliér s autentickým zařízením.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, kontaktujte, prosím, paní Lenku Heinrichovou na emailu pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz.
LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM V ÚSOVĚ
Návštěvníci se mohou těšit na nové, moderní pojetí expozice domácí fauny a lesnictví v 2. patře
zámku. Exponáty jsou doplněny interaktivními prvky a audiovizuální technikou. Expozice
představuje zejména totální preparáty velkých a malých druhů domácí fauny, kolekci hmyzu i
velmi atraktivní sbírku loveckých zbraní včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek.
Návrh nového řešení vycházel z myšlenky obnovy muzejního charakteru instalace,
zatraktivněné současnými interaktivními prostředky. Součástí stálé expozice je také historie
zámku Úsov, další část expozice představuje unikátní sbírku loveckých trofejí z Indie a Afriky.
Okruh I. – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 1. a 2. patro, expozice Kolébka
lesnického školství, Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint, výstavy
Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let zdarma
Okruh II. – bude otevřen jen v měsících červenec a srpen, po domluvě předem také již v
červnu (stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 2. patro, Pohádky na zámku Úsov, expozice
Kolébka lesnického školství, Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint)
Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let zdarma
Putování středověkem – nová interaktivní expozice, věnovaná středověkým řemeslům,
především hrnčířství, stavebnictví a také pro region velmi významnému fenoménu – těžbě
kovů. Dotýkati se exponátů přísně povoleno!
Vstupné: Součást hlavního okruhu (100 Kč a 50 Kč) nebo součást prohlídky nádvoří
(vstupné 50 Kč a 25 Kč).
Samostatné vstupné – nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka
lesnického školství)
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 3 let zdarma
Galerie Lubomíra Bartoše
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 3 let zdarma

V říjnu bude otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 16.30 hodin, časy začátku prohlídek –
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 hod.
Akce
Halloween a zámecká strašidla
26. října 2019 od 17.00 do 22.00 hod.
Poslední říjnovou sobotu obsadí Úsov zámecká strašidla, aby stejně jako minulý rok oslavila
Halloween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzemních prostor a mnoho dalších atrakcí
pro děti i dospělé.
Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.
Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro
dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

