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

Duben 2019
Otevírací doba a vstupné 19. 4. 2019
Zámek Úsov
9:00 – 16:30, platí se vstupné
Muzeum Šumperk
9:00 – 17:00, platí se vstupné
Muzeum Zábřeh a Mohelnice
10:00 – 15:00, platí se vstupné
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Zavřeno

Otevírací doba 20. a 21. 4. 2019
běžná otevírací doba

Otevírací doba a vstupné 22. 4. 2019
Zámek Úsov
9:00 – 16:30, platí se vstupné
Muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
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.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Výstavní síň
Příběhy apoštolů a evangelistů
11. 4. (vernisáž v 17 hod.) – 16. 6. 2019
Výstava Příběhy apoštolů a evangelistů bude během letošních velikonočních svátků vyprávět
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 bude možné spatřit kolekci na krátký čas opět kompletní.

Komentovaná prohlídka pro veřejnost proběhne 23. dubna od 16.15 do 16.45.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Hollarova galerie
V rukou restaurátora
2. 4. – 30. 6. 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 budou
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
4. 4. (vernisáž v 17 hod.) – 9. 6. 2019
Výstava České století v komiksu představí 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. Výstava bude zahájena
vernisáží ve čtvrtek 4. 4. v 17 hodin, součástí bude komentovaná prohlídka spisovatele Pavla
Kosatíka. Vstupné na vernisáž s komentovanou prohlídkou je 50 Kč.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Retrogaming
do 12. května 2019
Výstava jistě potěší všechny malé i velké milovníky počítačových her. Vrátí je zpět do
80. a 90. let minulého století a připomene tehdejší podobu počítačů a oblíbené herní
tituly. Základem instalace je výstava připravená Regionálním muzeem v Litomyšli, doplněná
o spoustu interaktivit z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku. Návštěvníci tak načerpají nejen
řadu informací o vývoji počítačových her, ale v „pařanském doupěti“ si přímo vyzkoušejí
některé kultovní hry oné doby. Výstava také připomene, jak jsme si hráli před rozšířením
počítačů, jak se psalo na psacím stroji nebo počítalo na počítadle. A navíc se zde představí
naprostá novinka šumperského muzea, a to hry v prostředí virtuální reality.
Virtuální realita je vhodná až pro děti od 11 let. Nejen že je obsluha zařízení dost složitá a
vyžaduje orientaci a koordinaci pohybu, ale u malých dětí se jedná také o hledisko zdravotní.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma
Galerie mladých
Napříč říší magie
do 28. dubna 2019
Autor obrazů Miroslav Mlynář je jedním z čelných představitelů magického ornamentalismu.
Tento nový umělecký směr se snaží vytvořit pomyslný průsečík mezi světy: světem mýtů,
legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Přednášky a akce
Komentovaná prohlídka výstavy České století v komiksu
4. dubna 2019 v 17 hodin
Při příležitosti zahájení výstavy České století v komiksu se bude konat komentovaná prohlídka.
Výstavou Vás provede spisovatel Pavel Kosatík, autor devíti scénářů vytvořených pro televizní
sérii České století, ve kterých představil klíčové události českých dějin z let 1918 až 1992.
Komiksového zpracování významných mezníků našich dějin se ujali přední čeští komiksoví
tvůrci.
Vstupné na vernisáž s komentovanou prohlídkou je 50 Kč, děti do 6 let zdarma.
Velikonoce v muzeu
18. dubna 2019 od 9 do 16 hodin
O Zeleném čtvrtku, který letos připadne na 18. dubna, v muzeu společně oslavíme svátky jara.
Návštěvníci se mohou těšit na spoustu tradičních zvyků a tvoření, mimo jiné pečení perníčků,
zdobení kraslic nebo pletení pomlázky. Během velikonočního tvoření bude návštěvníkům
otevřena i výstava Retrogaming, kde si budou moci zahrát kultovní počítačové hry 80. a 90. let.
Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.
Pálení čarodějnic
28. dubna 2019 v 15 hodin
O posledním dubnovém víkendu se na nádvoří šumperského muzea uskuteční již tradiční pálení
čarodějnic. Na malé i velké návštěvníky budou čekat soutěže, různé hry i tvoření. Nebude
chybět ani čarodějnický rej a samozřejmostí bude i slavnostní vatra. Pro návštěvníky, kteří
dorazí v kostýmu, bude připravena malá odměna. V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná, sledujte prosím náš web.
Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 2 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
Šumpersko v období první republiky (1918–1938)
do 7. dubna 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 Zábřežsku. 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

Dámy a pánové, do gala!
25. dubna (vernisáž v 17 hod.) – 23. června 2019
V čem jsme se „nesli“ do tanečních, na plesy nebo do divadla v minulém století? Přehlídku
společenské módy 20. století na Zábřežsku představí výstava Dámy a pánové, do gala! Je
výsledkem spolupráce 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
Minigalerie
Lidé bydžovští a lidé hradečtí
do 29. dubna 2019
Výstava představuje litografie a kresby amatérského malíře, neurochirurga Rudolfa Malce, na
nichž zachytil své kolegy, spoluobčany i známé osobnosti.
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
Křídla v průběhu času
do 7. dubna 2019
Výstava návštěvníky seznamuje s krásou a důmyslností křídel, která vytvořila nejen příroda,
ale i člověk. Zoologická část výstavy je prezentována dermoplastickými preparáty ze sbírek
VM Šumperk. Popisuje vývoj křídel u hmyzu, ptáků a savců. Každá skupina je představena
živočichy žijícími u nás či přímo v našem regionu a doplněna zajímavými informacemi ze světa
okřídlené cizokrajné fauny. Druhá část výstavy, která se zaměřuje na snahu člověka vzlétnout,
vychází především z archivu šumperského aeroklubu a seznamuje zejména s historií létání nad
Šumperskem. Výstava nabízí i řadu doprovodných aktivit.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Šumpersko v období první republiky (1918–1938)
11. 4. (vernisáž v 17 hod.) – 23. 6. 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
Cestovatelská beseda
Lotyšsko – neznámá země u Baltu
3. dubna v 17 hodin
Lotyšsko je nepříliš vzdálenou zemí, přesto o ní máme překvapivě malé povědomí.
Cestovatelská beseda nabídne formou promítání fotografií a dalších materiálů vhled do její
barvité historie, tajů nevšední severské přírody, málo známých památek či překvapivých
zajímavostí, včetně místních jídel a pro našince netradičních zvyků. Popíše však také současné
životní poměry, politickou situaci, problematiku soužití s výraznou ruskou menšinou nebo
kulturní a historické vztahy k Česku. Besedu povede Jakub Halama.
Vstupné je 30 Kč jednotné, 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
Les objektivem lesníků KŘ Šumperk – 2017
do 28. dubna 2019
Výstava fotografií vybraných ze soutěže Lesů ČR, s. p., Krajského ředitelství Šumperk. Snímky
jsou tematicky rozděleny do čtyř kategorií: Les a čas, Člověk lesu, Les člověku a Kouzelný les.
Na fotografiích je zachycen les, jak ho vidí ti, jejichž nejen profesní život je s lesem spojen
často už několikátou generaci. Na dvanácti samonosných panelech je vystaveno 50 vybraných
fotografií, které poslali do soutěže zaměstnanci lesních správ Lesů České republiky organizačně
začleněných pod Krajské ředitelství Šumperk.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Akce
Velikonoce v Památníku Adolfa Kašpara
17. dubna 2019
Ve středu 17. dubna od 9 do 14 hodin se v Památníku A. Kašpara bude konat tradiční
velikonoční tvoření. Připraven bude program pro děti i dospělé, a to včetně pletení pomlázek
nebo výroby velikonoční dekorace.
Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 3 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
Zámek Úsov se pro veřejnost otevře 2. dubna a 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 dubnu 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.

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

