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

Květen 2019
Otevírací doba a vstupné 1. a 8. 5. 2019
Zámek Úsov
9:00–16:30, platí se vstupné
Muzeum Šumperk
11:00–17:00, platí se vstupné
Muzea Zábřeh a Mohelnice
10:00–15:00, platí se vstupné
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Zavřeno

V rámci Dne muzeí budou v pátek 17. května probíhat ve všech zařízeních komentované prohlídky
aktuálních výstav, a to v čase od 9 do 15 hod. Vstupné dle ceníku jednotlivých výstav.

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
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
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 je zde k vidění
naprostá novinka šumperského muzea – 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
Velká prázdninová herna
17. května – 1. září 2019
Na letní měsíce připravilo Muzejíčko další oblíbenou hernu. Děti i dospělí si budou moci
vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových, ale i těch časem ověřených aktivitách.
Velká letní herna bude kombinací stolních her, skládaček a hlavolamů. Novinkou bude
dobrodružná cesta za pokladem.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma
Galerie mladých
Stezka života
2. května – 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

Akce
Vycházka za lišejníky a mechorosty na Klepáč
18. května 2019
V sobotu 18. května 2019 se uskuteční již pátá vycházka za lišejníky a mechorosty. Naším
cílem budou sutě na jihovýchodních svazích Klepáče (Klepého, 1144 m n. m.) v pohoří
Králického Sněžníku. Sraz účastníků je v 10.00 hod. na parkovišti pod Klepáčem (GPS
50°8'40.079"N, 16°47'32.037"E). Nejbližší vlaková stanice v Červeném Potoce je vzdálená cca
6 km, proto je výhodná přeprava vlastními auty. Bližší informace budou sděleny přihlášeným
účastníkům.
V případě extrémně nepříznivého počasí bude akce zrušena, což bude přihlášeným účastníkům
sděleno telefonicky nebo mailem. Z toho důvodu prosíme zájemce o exkurzi, aby zasílali své
přihlášky (s uvedením e-mailové adresy a telefonního čísla) na adresy halda@jjh.cz,
magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, případně se hlásili telefonicky na čísla 607730832,
583363070, 583363077. Exkurzi povedou J. Halda (Univerzita Hradec Králové) a M.
Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku).
Vycházka se koná v rámci Dne muzeí a účast na ní není zpoplatněna.
Šumperský hafan 2019
19. května 2019 od 13 hodin
Šumperský hafan zve již po jedenácté všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé
kamarády k přátelskému soutěžení o hrdý titul. Akce se bude konat v neděli 19. května 2019
od 13 hodin na tradičním místě – v areálu Pavlínina dvora v Šumperku. Přejímka soutěžících
psů proběhne od 12.00 do 12.45 hodin. Kromě hlavní soutěže nebude chybět ani juniorhandling,
tedy psí výstava pro děti, soutěž v kostýmech nebo překážková dráha.
Pořadatelem Šumperského hafana je Vlastivědné muzeum v Šumperku, patronkou akce bude
tradičně paní baronka Karla Mornstein-Zierotin a ceny pro psí vítěze opět zajišťuje Akva-Zoo
Rataj.
Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku
www.muzeum-sumperk.cz nebo na fb profilu https://www.facebook.com/Sumpersky.hafan/,
popřípadě také v pokladně šumperského muzea.
Vstupné: 30 Kč, děti do 3 let zdarma, registrační poplatek 50 Kč (za každého soutěžícího
psa).
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

Akce
O poklad paní Magdaleny
16. května
Zábřežské muzeum ve čtvrtek 16. května přivítá již 6. ročník vlastivědné soutěže pro týmy žáků
5. ročníku ze základních škol města a blízkého okolí. Pro všechny účastníky si na celé
dopoledne přichystal kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Víta ze ZŠ Boženy Němcové
množství historických a regionálních úkolů, kdy cestou k úspěchu nemusejí být jen znalosti ze
školních lavic, ale také dobrý postřeh, zručnost a především týmová spolupráce. Celá soutěž
není jenom o vyplňování soutěžních protokolů, ale je to i návštěva architektonických památek
města. Další úkoly jsou směřovány k tradicím, mluvě či gastronomii. Ale to bychom předbíhali.
Těšíme se na všechny soutěžící, kteří se pokusí najít poklad paní Magdaleny.
První muzejní noc v Muzeu Zábřeh
31. května 2019 od 18 do 21 hodin
První muzejní noc v Muzeu Zábřeh se ponese v duchu elegance 20. století. Muzeum se
k večernímu programu otevře v 18 hodin. Návštěvníky čeká zejména módní přehlídka
společenských šatů shromážděných v muzeu na základě spolupráce se zábřežskou veřejností a
prohlídka výstavy Dámy a pánové, do gala! Otevřeny budou i obě expozice muzea, které při
této příležitosti doplní poznávací soutěže, hry a tvoření.
Vstupné je 30 Kč jednotné, 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
Akce
Pravěký den
23. května 2019 od 9 do 16 hodin
Ve čtvrtek 23. května ožijí venkovní i vnitřní prostory muzea v Mohelnici archeologií. Na
jednotlivých stanovištích budou mít malí i velcí návštěvníci možnost vyzkoušet si různé
pravěké dovednosti či techniky. Otestují ostrost pazourkových nožů a vyzkoušejí mnoho
pravěkých řemesel, jako je mletí obilí, tkaní látek na vertikálním stavu nebo broušení a vrtání
kamenných nástrojů. Na ohništi se navíc budou péct obilné placky či jiné pravěké pochutiny.
K dispozici bude pravěká herna a expozice Pravěk Mohelnicka s doprovodem archeologa
Vlastivědného muzea v Šumperku, kde se při komentované prohlídce dozvíte také mnoho o
způsobu života pravěkých lidí a o pozůstatcích pravěkého osídlení v regionu. Zažijte s námi
den v pravěku!
Vstupné je 40 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
Akce
Muzejní noc v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích
18. května 2019 od 18 do 22 hodin
V 18 hodin se bude konat autorské čtení Miroslava Demela a Hany Jílkové, vstup zdarma.
Zdarma bude také otevřena stálá expozice Život a dílo Adolfa Kašpara.
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 květnu 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.
Akce
Pohádkový den
11. května 2019
Druhá květnová sobota se na Úsově ponese v pohádkovém duchu. Zámkem Vás budou provázet
rozličné pohádkové bytosti, a to každou půlhodinu od 9.00 až do 16.30 hodin. Během
prohlídky se návštěvníci setkají např. s panem králem, čarodějnicí Zlomírou, Křemílkem a
Vochomůrkou, vodníkem Volšovečkem a také s ospalou princeznou. Zavítá k nám i návštěva
ze školy kouzel Harryho Pottera. Na nádvoří mohou odvážlivci vyzkoušet Hádanky pánů
z Vlašimi nebo Strašidelný labyrint a interaktivní expozici Putování středověkem.
Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma
Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro
dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

