Program Muzea v Šumperku, Muzea Zábřeh,
Muzea Mohelnice, Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích
a Lovecko-lesnického muzea v Úsově
www.muzeum-sumperk.cz

Listopad 2019
Otevírací doba a vstupné 17. 11. 2019
Muzeum Šumperk
11.00–17.00, platí se vstupné
Muzea Zábřeh a Mohelnice
10.00–15.00, platí se vstupné
Památník Adolfa Kašpara
zavřeno
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
Od socialismu k demokracii
12. 11. 2019 (vernisáž v 17 hod.) – 29. 1. 2020
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku velkou
retrospektivní výstavu, která své návštěvníky provede obdobím posledních dvaceti let existence
totalitního režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. Výstava se ve svém úvodu vrací
k událostem roku 1968 a zejména srpnové okupaci, která ukončila tolik nadějné reformní
období. V další části výstavy se návštěvník ocitne ve světě normalizačního Šumperka, kde
budou přiblíženy strasti i radosti každodenního života. Nahlédne do socialistické domácnosti,
projde se dobovou ulicí, doprovázen typickými zástupci různých profesních či zájmových
skupin, před jeho očima se také promění starý Šumperk v město s tehdy moderní sídlištní
zástavbou. Závěrečná část se již podrobněji věnuje průběhu sametové revoluce v roce 1989 a
změnám, které městu Šumperk i regionu přinesla. Sledované období je bohatě prezentováno
množstvím exponátů z muzejních sbírek, zlomové okamžiky jsou také dokumentovány nejen
s pomocí fotografií, ale i dochovanými audiovizuálními záznamy. Výstava vznikla za finanční
podpory Olomouckého kraje. Nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku, a to i
s případným doprovodným programem. Máte-li o naši nabídku zájem, můžete se objednat
prostřednictvím e-mailu michaela.kollerova@muzeum-sumperk.cz nebo na telefonním čísle
583 363 090.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku
V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku
17. listopadu 2019 v 17 hodin, vstup zdarma
V den 30. výročí sametové revoluce se v Malém sále Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku
uskuteční křest publikace nazvané V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce
v Šumperku. Na jejím vydání se podílela Městská knihovna v Šumperku ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v Šumperku.

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.cz.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové
26. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Výstava o nejmilejších vánočních dárcích představí sbírku historických hraček Kamily
Kubáškové z Rýmařovska. Vystavené hračky vznikly v průběhu celého 20. století. Téma
výstavy potěší děti i dospělé. Malí návštěvníci zjistí, co si přáli najít pod vánočním stromečkem
jejich rodiče či prarodiče, když byli sami dětmi, a mohou to porovnat s vlastními přáními a
představami o ideálním dárku. Dospělí si prostřednictvím výstavy mohou opět připomenout
radost z vysněné hračky, kterou jim kdysi přinesl Ježíšek, a o tento zážitek se podělit s dětmi.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Rytířský sál
Kovalovi
5. 11. 2019 (vernisáž v 17 hod.) – 2. 2. 2020
Letošní 15. ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu představuje tvorbu
spisovatele, dramatika, hudebníka a pedagoga Ilji Hurníka (1922–2013) a je hned v několika
ohledech jubilejní. Vlastivědné muzeum v Šumperku již tradičně festivalové dění obohacuje
výstavou některého z ilustrátorů. Soubor Hurníkových povídek Vrbová píšťalka, vydaný pro
letošní ročník, ilustrovala Anežka Kovalová (*1949), která se svým manželem Miroslavem
Kovalem (*1944) žije a tvoří v Sobotíně. Výstava prezentující kromě knižních ilustrací také
volnou tvorbu manželů Kovalových se stává vítanou příležitostí připomenout letošní významná
životní jubilea obou mimořádných osobností výtvarné scény Šumperska. Všímá si rovněž
vazby Ilji Hurníka k Šumperku, jeho spolupráce se Šumperským dětským sborem Motýli a
blízkého přátelství se sbormistrem Aloisem Motýlem (1929–2013), od jehož narození v září
tohoto roku uplynulo devadesát let. Zahájení výstavy 5. 11. 2019 v 17.00 hodin – z knihy Ilji
Hurníka Vrbová píšťalka čtou studenti Gymnázia Šumperk – vstup volný.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Zmatené peníze
do 26. ledna 2020
V říjnu se v Muzejíčku otevřela nová interaktivní výstava s názvem Zmatené peníze. Jak již
sám název napovídá, jejím ústředním tématem jsou platidla a jejich podoby v různých
historických obdobích. První část výstavy je věnována mincím, a to od těch nejstarších až po
vznik papírových bankovek. Dalším tematickým okruhem je velmi zajímavá kolekce
nouzových bankovek z období kolem první světové války, vydávaných zejména v Německu,
ale také v Rakousko-Uhersku, Československu, Polsku nebo Rusku. Třetím námětem je
fenomén dnešní doby, kterým je jistě euro, eurozóna a současné měny zemí Evropské unie.
Poslední část výstavy se pak věnuje současným českým bankovkám s důrazem na jejich
ochranné nebo hmatové prvky. A protože jsme v Muzejíčku, nemůže chybět ani koutek pro
děti, který je tvořen obchůdkem se vším, co k tomu patří. Vše je doplněno interaktivními prvky
a různými zajímavými aktivitami.
Výstava je svým širokým zaměřením vhodná pro školky, ale také pro žáky a studenty
základních i středních škol. V případě zájmu se můžete objednat na adrese:
sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz.
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
Rozhlédni se kolem
15. 11. 2019 – 22. 1. 2020
Autorkou výstavy je Růžena Sedlářová, která ke své tvorbě používá především akrylové barvy.
Prostřednictvím obrazů se můžete „rozhlédnout“ po okolí Bruntálu nebo malebných Benátek.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Přednáška
Od socialismu k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci
21. listopadu v 17 hod.
V rámci doprovodného programu k muzejní výstavě Od socialismu k demokracii je připravena
i přednáška, která se zaměří na dění ve městě Šumperku v období posledních dvou desetiletí
existence totality. Úvodní část bude věnována zdejším událostem pražského jara a srpnové
okupace v roce 1968, následovat bude stručná charakteristika života obyvatel v tzv.
normalizačním období. Další část přednášky již představí vlastní průběh sametové revoluce
v Šumperku. Během přednášky bude prezentován bohatý obrazový materiál ze sbírek muzea.
Součástí programu bude rovněž i prohlídka zmíněné výstavy. Přednáší historičky Mgr. Pavlína
Janíčková a Mgr. Michaela Kollerová.
Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) 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
do 10. listopadu 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. 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.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Šperkovnice muzea
13. 11. 2019 (vernisáž v 17 hod.) – 9. 2. 2020
Náhrdelníky, brože, přívěsky, prsteny, náušnice či náramky – tyto i řadu dalších šperků
představí v různých obměnách výstava s názvem Šperkovnice muzea. Návštěvníci se mohou
těšit nejen na rozmanitý fond šperků a bižuterie z 18. až 20. století, ale také na významné
archeologické nálezy pravěkých a novověkých ozdob z našeho regionu, dále šperkovnice i
pravěké „poklady“ – tzv. depoty, v nichž byly klenoty záměrně uschovány do země.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Minigalerie
Fotografie z depozitářů Šumperka a Úsova
do 17. listopadu 2019
Fotografie zachycují 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
Alena Kocábová – grafika a malba na hedvábí
20. 11. 2019 – 19. 1. 2020
V Minigalerii Muzea Zábřeh v domě Pod Podloubím bude od listopadu letošního roku k vidění
výstava umělecké tvorby Aleny Kocábové. Prezentována bude především její grafická tvorba a
malba na hedvábí. Obě výtvarná odvětví představují nosnou část osobité volné výtvarné práce
autorky a doplňují její celoživotní pedagogickou činnost ve výtvarném oboru. Grafice se Alena
Kocábová věnuje od doby svých studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, kdy mimo jiné spolupracovala s básníkem O. F. Bablerem v oblasti bibliofilských
tisků. Pro výstavu byl vybrán soubor grafických prací s vánoční tematikou vytvořený technikou
linorytu, který představuje významnou část autorčiny tvorby vznikající nepřetržitě od roku
1975. Jedná se o jednobarevné tisky, jež plní funkci nejen každoročních osobních přání v
období vánočních svátků, ale zejména drobného originálního dárku – grafického listu,
rozesílaného k rukám přátel. Grafickou tvorbu na výstavě doplňuje kolekce maleb na hedvábí.

Této technice se Alena Kocábová aktivně věnuje od roku 2001. Fascinována jemností hedvábné
tkaniny a možnostmi kreativních variací tohoto materiálu v kombinaci s malbou, podpořila svou
zálibu absolvováním kurzu ve Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel v Praze. V Minigalerii
bude ke zhlédnutí kolekce různobarevných šál a šátků.
Vstupné: 10 Kč,
děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Akce
Toulky zábřežskou historií
7. 11. 2019
V Muzeu Zábřeh proběhne 8. ročník dějepisné soutěže Toulky zábřežskou historií. Soutěž je
určena pro žáky 8. ročníku základních škol a tercie nižšího gymnázia a koná se pod záštitou
vedoucí odboru školství MÚ Zábřeh, RNDr. Blanky Sedlačíkové, Ph.D. Na Vaši návštěvu se
těší autor soutěže Mgr. Jaroslav Vít (učitel na ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze) a jeho tým.
Muzeum bude celý den pro veřejnost uzavřeno.
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
Sametová revoluce v Mohelnici
15. 11. (vernisáž v 17 hod.) – 1. 12. 2019
Město Mohelnice připravuje u příležitosti oslav 30. výročí od listopadových událostí roku 1989
výstavu dobových fotografií a dokumentů v prostorách Muzea Mohelnice. Partneři:
Vlastivědné muzeum Šumperk, Skupina ČEZ.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) 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
V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov skončila návštěvnická sezóna 31. 10. 2019 a
zámek bude až do 31. 3. 2020 uzavřen.
Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro
dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

