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

Červen 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.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Výstavní síň
Příběhy apoštolů a evangelistů
do 16. června 2019
Výstava Příběhy apoštolů a evangelistů vypráví legendární životy autorů evangelií a nejbližších
Kristových učedníků, a to prostřednictvím cenné pozdně barokní sochařské kolekce, jež byla
vytvořena v druhé polovině 18. století pro králický kostel sv. Michaela Archanděla. Dnes je
převážná část tohoto sochařského souboru součástí sbírek šumperského muzea, část je uložena
v Městském muzeu v Králíkách. Díky navázané spolupráci je možné spatřit kolekci na krátký
čas opět kompletní.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci v kuchyni
27. 6. (vernisáž v 17 hod.) – 11. 9. 2019
Jak vypadaly první hrnce? Změnila se nějak vařečka? Víte, kdy vznikl otvírák na konzervy?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí z historie kuchyňských pomocníků
najdete na výstavě ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Na výstavě budou k vidění
interiéry historických kuchyní, ale především představíme vývoj kuchyňského nádobí, náčiní,
mechanických i elektrických přístrojů, které hospodyňka potřebovala k přípravě pokrmů.
Nebude chybět ani kolekce zástěrek a užitkového textilu, který k vaření neodmyslitelně patří.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma
Hollarova galerie
V rukou restaurátora
do 30. června 2019
Práce muzejního konzervátora nespočívá jen v oprašování sbírkových předmětů v depozitáři.
Přijďte na výstavu do Hollarovy galerie zjistit, co všechno jeho činnost obnáší a kde všude
můžete vidět nebo vnímat stopy jeho zásahů. Na vybraných sbírkových předmětech je
představen nejenom um muzejního konzervátora, ale také mnohem více patrné zásahy
restaurátorů, kteří svými kouzly zachraňují to, co konzervace již nedokáže. Vystaveny jsou více
než čtyři desítky sbírkových předmětů, které většinou během posledních deseti let prošly
dílnami konzervátorů a restaurátorů, a Vy tak můžete na vlastní oči obdivovat jejich umění.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Rytířský sál
České století v komiksu
do 9. června 2019
Výstava České století v komiksu představuje návštěvníkům devět výtvarníků, kteří originálním
způsobem zpracovali jednotlivé historické události od vzniku Československé republiky (1918)
po rozdělení Československa (1992/93). Vznikla tak devítidílná série Češi, která je unikátní
svým rozsahem a jež je zaměřena na klíčové etapy moderních dějin naší země. Projekt navazuje
na úspěch televizního seriálu České století, k němuž napsal scénáře spisovatel Pavel Kosatík, a
je jeho volnou adaptací. Ke komiksovému zpracování těchto scénářů byli osloveni přední čeští
výtvarníci: Ticho 762, Vojtěch Mašek, Marek Rubec, Vojta Šeda, Dan Černý, Karel Jerie, Jiří
Husák, Štěpánka Jislová a Karel Osoha. Výstava se snaží představit všechny fáze tvorby
komiksu, od skic a podkresů přes kresbu tuší až po digitální koloring.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Starý Šumperk
14. 6. – 5. 9. 2019
Výstava představuje základní fotografie historického vzhledu Šumperka, které jsou ve
sbírkovém fondu šumperského muzea. Celkem 224 reprodukovaných fotografií je
prezentováno chronologicky po osmi v jednotlivých lokalitách. Výstava je doplněna modely a
domovními znameními. Pro potřeby žáků 5.–7. tříd základních škol je připraven pracovní list
zaměřený na nově získané znalosti o městě.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Velká prázdninová herna
do 1. září 2019
Na letní měsíce připravilo Muzejíčko další oblíbenou hernu. 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.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma
Galerie mladých
Stezka života
do 16. června 2019
Výstava je osobním svědectvím autorky. Eva Benová ve své tvorbě objevuje staré, ale stále
živé pravdy o Bohu a jeho lásce k člověku.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Absolventi 2019
22. 6. – 8. 9. 2019
Žáci a učitelé výtvarného oboru Základní umělecké školy Šumperk zvou na výstavu
absolventských prací žáků 7. ročníku 1. stupně a na výběr prací dětí za školní rok 2018/2019.
Závěrečné práce jsou tematicky rozmanité – jsou rozděleny do oblastí fantazie, prostorové
reality a portrétu. Výtvarnou technikou je kresba, malba a grafika.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Přednášky
Příběhy apoštolů a evangelistů ve výtvarném umění
4. 6. 2019 v 17 hodin
Komentovaná prohlídka Vás seznámí s legendárními životy apoštolů a evangelistů i jejich
ikonografií ve výtvarném umění a zároveň přiblíží cennou pozdně barokní sochařskou kolekci
dřevořezeb v životní velikosti, kterou je možné spatřit na krátký čas opět kompletní.
Komentovaná prohlídka proběhne ve Výstavní síni s kurátorkou výstavy Mgr. Lenkou
Müllerovou.
Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.
Akce
Muzejní noc 2019 – Noční cesta za poznáním pro malé i velké
8. června 2019 od 19 hod. do 23 hod.
Muzeum Šumperk bude i letos součástí festivalu muzejních nocí. V pořadí třináctý ročník
proběhne již tradičně v areálu Pavlínina dvora a tentokrát bude připraven také program pro děti,
neboť Velká prázdninová herna nabídne speciálně pro tuto příležitost nachystanou
dobrodružnou cestu za pokladem a nebude chybět ani oblíbená virtuální realita. Zpřístupněna
bude také stálá expozice a všechny krátkodobé výstavy – Příběhy apoštolů a evangelistů, České
století v komiksu a V rukou restaurátora, které během večera oživí nejrůznější historické úkoly,
hry a hádanky.
Vstupné: 50 Kč, děti do 4 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
Dámy a pánové, do gala!
do 23. června 2019
V čem jsme se „nesli“ do tanečních, na plesy nebo do divadla v minulém století? To zjistíte na
výstavě Dámy a pánové, do gala!, která je přehlídkou společenské módy 20. století na
Zábřežsku. Výstava je výsledkem spolupráce muzea s veřejností a vznikla díky ochotě těch,
kteří si šaty uschovali a laskavě je zapůjčili zábřežskému muzeu pro tuto příležitost.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Velká dopravní herna
28. 6. – 4. 9. 2019
Auta, vláčky, letadla – to bude ale legranda! Muzeum Zábřeh připravuje na prázdninové dny
velkou dopravní hernu. Pokud si ovšem myslíte, že si pouze prohlédnete exponáty „za sklem“
a půjdete domů, jste na omylu. Převážná část výstavy je pojatá interaktivně a obsahuje mnoho
her a aktivit s dopravní tematikou. Návštěvníci zde dokonce najdou i model kokpitu, ve kterém
si budou moci vyzkoušet, jak těžké (nebo lehké?) je pilotovat opravdové letadlo. Na své si však
přijdou nejen děti, výstavu si jistě užijí i rodiče, kteří mohou obdivovat propracovanost
vystavených modelů.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let 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
Šumpersko v období první republiky (1918–1938)
do 23. června 2019
Výstava připravená u příležitosti nedávného 100. výročí vzniku samostatného
československého státu provede návštěvníky obdobím dvacetiletého trvání první republiky
s přihlédnutím k regionálnímu vývoji nejen na Šumpersku, ale i Mohelnicku. Začátek výstavy
připomíná poslední rok první světové války a místní události následující bezprostředně po 28.
říjnu 1918. Dále návštěvníci uvidí četné dobové dvou- i trojrozměrné exponáty dokládající
tehdejší hospodářský, politický, společenský i každodenní život regionu a jeho obyvatel.
Dopady hospodářské krize ve 30. letech, ale i obecně nejednoduché soužití obou národnostních
skupin, české a německé, vedly nakonec spolu s dalšími faktory k tragickému konci státu. Závěr
výstavy tak patří okolnostem Mnichovské dohody a odstupu pohraničí českých zemí Německu
v roce 1938. K výstavě je vydán i katalog shrnující texty k jednotlivým dílčím tématům a
doprovázený snímky nejatraktivnějších či dané dílčí téma nejlépe vystihujících sbírkových
předmětů. Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a
Olomouckého kraje.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Loutky a maňásci
27. 6. 2019 – 27. 10. 2019
Česká rodinná loutková divadla z 20.–30. let 20. století ze sbírek Vlastivědného muzea v
Šumperku a jeho poboček se představí 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

Akce
Mohelnická muzejní noc
21. června 2019 od 18 hod. do 22 hod.
V pátek 21. června se od 18.00 do 22.00 hodin uskuteční v pořadí již čtvrtá Mohelnická muzejní
noc. Součástí programu bude doprovodná prezentace obrazového materiálu s výkladem k
výstavě Šumpersko v období první republiky (1918–1938). Dále se budou konat komentované
prohlídky stálých expozic.
Vstupné: 40 Kč, děti do 6 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 červnu bude otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin, časy začátku prohlídek –
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 hod.

Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro
dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

