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Nabídka Vlastivědného muzea v Šumperku
a jeho zařízení v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a Úsově do konce roku 2007:
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Výstavní síň: Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Třetí výstava nejcennějších církevních památek z období klasicismu v našem regionu z tříletého
cyklu „Ars longa, vita brevis /Umění je věčné, život je krátký/, který uzavírá. Po domluvě
poskytují autorky výstavy PhDr. Marie Gronychová, PhDr. Milena Filipová a Mgr. Mária
Kudelová komentované prohlídky k výstavě pro jednotlivce i skupiny. Návštěvu výstavy s
komentovanou prohlídkou je třeba telefonicky objednat na tel. čísle 583 214 070. Ve středu 12.
prosince se uskuteční slavnostní derniéra této výstavy, a tím i celého cyklu Ars longa, vita
brevis. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky a pro návštěvníky bude přichystáno
také malé vánoční občerstvení.......
Oživená krása
„Zkrásnělé“ předměty z muzejních depozitářů, jež prošly rukama restaurátorů a konzervátorů v
průběhu patnácti let, představí výstava otevřená slavnostní vernisáží ve čtvrtek 20. prosince v
17 hodin. Výstava potrvá do 13. února 2008.
Hollarova galerie: O Perníku
Výstava prezentuje historii perníkářství na Šumpersku. Autorka výstavy Mgr. Mária Kudelová
představuje bohatou a vzácnou sbírku historických pernikářských forem, které vyřezávali
samotní perníkáři. Výstava potrvá do 13. ledna 2008.
Rytířský sál: Jiří Suchý – OBRÁZKY
V rámci festivalu Město čte knihu uspořádalo muzeum výstavu z tvorby herce, režiséra a grafika
Jiřího Suchého. Milovníci jeho jemného a inteligentního humoru mají možnost, tentokrát v
kresbách a kolážích, zhlédnout výstavu do 13. prosince.
Adolf Kašpar – Balada z rokoka
Ke 130. výročí umělcova narození uspořádalo muzeum výstavu, která poprvé v Šumperku
vystaví soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z rokoka, doplněný dalšími kresbami ze sbírek
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Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince.
Výstava potrvá do 9. března 2008.
Stálá expozice (v patře vedle Hollarovy galerie, otevřená celoročně): Příroda a dějiny
severozápadní Moravy.
Galerie Šumperska: Lubomír Bartoš – Malíř svého kraje
Výstava šumperského akademického malíře Lubomíra Bartoše, uspořádaná u příležitosti jeho
významného životního jubilea, nechává návštěvníka nahlédnout do průřezu celoživotní tvorby
osobnosti, jež výrazně ovlivnila kulturní dění na Šumpersku v posledních 40 letech. Výstava je
prodloužena do 16. prosince.
UPOZORNĚNÍ: V době od 17. do 31. prosince je Galerie uzavřena.
Připravujeme na leden 2008: Výtvarné umění regionu v letech 1850 – 1950
Nejlepší grafiky, malby, kresby a plastiky, získané muzeem během jednoho století (1850 –
1950) budou k vidění v Galerii Šumperska. Vystavena budou díla Stanislava Lolka, Adolfa
Kašpara, Kurta Hallegera, Karl Brachtla a dalších autorů.
Galerie mladých
Petr Válek – Představí zde svoji tvorbu do 31. 1. 2008. Výstava bude zahájena vernisáží ve
čtvrtek 6. prosince v 17 hodin.
UPOZORNĚNÍ: ve středu 26. 12. bude v době od 9 do 13 hodin vstup přes Výstavní síň a od
27. 12. do 29. 12. přes Informační centrum.
Vánoce v muzeu:
V sobotu 15. prosince se ve Výstavní síni muzea uskuteční tradiční vánočně laděný jarmark.
Nabídne rukodělné výrobky, které se mohou stát krásným a hodnotným vánočním dárkem pro
Vaše blízké.
Klášterní kostel v prosinci:
7. pátek
18.00 koncert v rámci akce Město v objetí
9. neděle 16.00 Adventní koncert
13. čtvrtek 19.00 Koncert Základní umělecké školy v Hanušovicích
18. úterý 18.00 Koncert dechového orchestru ZUŠ v Šumperku
20. čtvrtek 18.00 Koncert smyčcového orchestru ZUŠ v Šumperku
21. pátek 18.00 Předvánoční koncert, řídí J. Bartoš.
25. neděle ??.?? Rybova mše svatá v podání Scholy od sv. Jana Křtitele.
Ve zbývající dny měsíce prosince je klášterní kostel uzavřen.
Muzea Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Regionální a
městské informační centrum v Šumperku budou v pátek 7. 12. otevřeny pouze od 9 do 12
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hodin.
Povozní doba o vánočních svátcích ve Vlastivědném muzeu v Šumperku:
24. – 25. 12.: zavřeno
26. – 30. 12.: otevřeno pouze dopoledne, tj. od 9.00 – 13.00
31. 12 . – 1.1.2008: zavřeno
Provozní doba o vánočních svátcích v Regionálním a městském informačním centru v
Šumperku:
24. – 26. 12. a 31. 12. 2007 – 1. 1. 2008 zavřeno, v ostatní dny je otevřeno podle obvyklé
otevírací doby.
Muzeum Zábřeh
Václav Hollar (1607 – 1677)
Výstavu tvoří originály grafik ze sbírek zábřežského muzea a druhého největšího souboru rytin
v České republice.
Vernisáž se koná 5. prosince 2007 v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. ledna 2008.
Stálá expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Muzeum Mohelnice:
Stálá expozice: Z dějin Mohelnicka (v celorepublikové soutěží muzeí Gloria Musaealis se tato
expozice stala Muzejní výstavou roku 2005)
Řekni mi zrcadlo…aneb hygiena a krášlení v minulosti
Interaktivní výstava ze sbírek VM v Šumperku a zámku ve Velkých Losinách, při jejíž návštěvě
si návštěvníci mohou dobové oblečení a doplňky nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet!
Výstava potrvá do 31. ledna 2008.
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Marta Matějčková (keramika) a Jana Hradilová (obrazy a malba na hedvábí).
Výstava potrvá do 31. prosince. Stále expozice věnovaná tvorbě Adolfa Kašpara je po dobu
trvání této výstavy nepřístupná.
Zámek Úsov: Lovecko-lesnické muzeum, Galerie Lubomíra Bartoše a expozice Úsov –
kolébka lesnického školství jsou do 31. března 2008 uzavřeny.
Muzeum Zábřeh, Mohelnice a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích jsou v době od 23. 12. 2007
do 1. 1. 2008 uzavřena.
Pracovníci muzeí se těší na Vaši návštěvu
a přejí Vám krásné prožití vánočních svátků!
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Робладо, стоявший далеко от парапета, почти посередине асотеи, кинулся к коменданту
и взглянул в ту же сторону.

В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии
полицейского управления.

Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть.

Вероятно, индейцы сообразили, что за ними началась погоня.
document.getElementById("J#1362810384bl13d1a0cf").style.display = "none";
Здесь шествие остановилось, и в ярком сиянии солнечных &quot; Музыка из фильма
матрица скачать
&quot;
лучей мне представилась возможность разглядеть моих мучителей.

Как человек придет к Богу это его &quot; как получить автокредит &quot;личное дело.

Отец Ринггольда уехал это приятное обстоятельство было &quot; Игру гарри поттер и
дары смерти 2 скачать
&quot;мне известно, но все-таки.

Прислушиваясь, катамаранцы уже через несколько минут убедились, что люди, &quot; С
качать песню эли эли
&quot;произносившие эти &quot;
Скачать образцы диплом
&quot;звуки, эти слова, приближались к кашалотовой туше.

Выясни, кто говорило, приказал Нишитцу.
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Ревитс поднял глаза от принтера, когда Дара ввела в лабораторию Римо и Чиуна.
document.getElementById("J#1368813472bl5ebda326").style.display = "none";
Я &quot; Woolf Orlando &quot; положил алмазы в банку с табаком.

Внезапно я начал &quot; Вкусные слова &quot; понимать, как будто щелкнули
выключателем, что &quot;
Энциклопедия
фитоветеринарии Домашние животные
&quot; наше путешествие окончено, и мы куда-то прибыли.

Римо был готов переживать &quot; Карман. атлас Санкт-Петербурга &quot; за кого
угодно, только не &quot;
Idiot
&quot; за Чиуна.

Генеральный секретарь с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться.

Его противник прошипел &quot; Америка &quot; что-то непонятное, и попытался подсечь
&quot;
Искусство презентаций и ведения
переговоров Уч. пос.
&quot; Римо ногой.

И все эти страницы &quot; Гладиатор Кн.1 Тевтонский Лев &quot; пронизаны блеском
приборных панелей и солнцезащитных щитков, отблеском тщательно отполированного
&quot;
Быть вместе &quot;
пластика, отражающего изгибы мягкого живота, бедер, заросли &quot;
Андалусия
&quot; лобковых волос, растущие в каждом уголке автомобильных салонов.
document.getElementById("9182dbe3vh1ALlWQy29f8l").style.display = "none";
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