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Srpen 2018 

 
 

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 

 

Až přiletí čáp 

do 26. srpna 2018 

Dětský kočárek. Fenomén, se kterým se setkala nejedna generace našich předků. Na mnohých 

půdách určitě dodnes leží. Zaprášený, tichý svědek nádherných emocí i dávných vzpomínek. 

Výstava představuje výběr ze sbírky více než stovky historických dětských i loutkových 

kočárků z let 1880–1980, které za několik desetiletí shromáždili a citlivě zrestaurovali manželé 

Šormovi z Roztok u Prahy. 

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma 

 

Hollarova galerie 
 

Historie v kamenech                    

do 28. října 2018                                                    

Výstava se věnuje lichtenštejnským a císařským pamětním kamenům v Jeseníkách a vysvětluje 

důvody jejich vzniku. Objevení jednoho z nich, dlouhá léta zapomenutého, připomínajícího 

tragickou smrt císařovny Alžběty (Sissi), způsobilo vznik novodobé legendy o její návštěvě 

Jeseníků. Autoři výstavy, olomoucký historik Jiří Ošanec a Ivo Burian z Branné, se snaží 

odpovědět na otázku, zda císařovna Sissi Jeseníky navštívila, nebo ne. Výstava probíhá v roce, 

kdy si připomínáme smutné výročí; 10. září 2018 uplyne 120 let od tragického úmrtí císařovny 

Sissi.                    

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma  

Rytířský sál 

 

Krtek a jeho kamarádi: Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler                                           

do 9. září 2018                                                                                                                   

Výstava, jejímž východiskem je napříč generacemi známá postavička Krtečka, představuje 

veřejnosti Krtka a jeho kamarády z ilustrací Kateřiny Miler. Umělkyně, která pokračuje ve 

šlépějích svého otce Zdeňka Milera, vydala v roce 2017 svou zatím poslední knihu pod názvem 

Krtek a zahrádka. A právě z této knihy jsou na výstavě k vidění reprodukce ilustrací paní Miler. 

Nicméně výstava je oborově propojena. Příchozí si mohou na výstavě porovnat ilustrovaná 
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zvířátka s realitou, a to prostřednictvím děl Kateřiny Miler a dermoplastických preparátů ze 

sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Malí i velcí návštěvníci se seznámí s nově vydaným 

příběhem o Krtečkovi a dozvědí se různé zajímavosti nejen o tomto zvířátku, ale také o ježkovi, 

myšce, veverce, sýkorce, medvědovi, berušce, housence, motýlu okáčovi, žížale, hlemýždi a 

koze.                                    

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma  

 

Muzejíčko (Galerie Šumperska) 

 

Pozor, děti, poletíme! 

do 7. října 2018                                                                     

Výstava „Pozor, děti, poletíme!“ pokračuje v sérii projektů, které názorným a interaktivním 

způsobem přibližují zejména dětem různé formy dopravy u nás i v Evropské unii. Volně 

navazuje na výstavy Autíčkománie a Království mašinek a stejně jako v těchto případech se na 

výstavě podíleli modeláři z nejbližšího okolí, kteří reagovali na naši výzvu o zápůjčku modelů. 

Díky nim si můžete prohlédnout celou řadu jak létacích, tak i statických modelů letadel. Jak je 

tomu v Muzejíčku zvykem, výstava obsahuje plno didaktických her a aktivit, tentokrát se 

zaměřením na leteckou tematiku. Nepochybně nejatraktivnější je model pilotního kokpitu 

letadla. Na své si však přijdou nejen děti, výstavu jistě ocení i milovníci letecké modelařiny.  

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma 

Galerie mladých 

 

Amygdaly  

do 29. srpna 2018  

Výstava Radky Bodzevič Doubravové prezentuje soubor děl, jejichž název se odvozuje od 

pojmu „amygdala“ – oblast emočního podmiňování člověka. V malbě se prolíná abstraktní 

rovina s figurálními motivy. Do otisku z hlíny jsou vmalovávány postavy, jejichž kupení tvoří 

specifické vjemy – světy lidí. Zpracování se proměňuje od otisku těla ke hře s tvarem. Ty 

mohou připomínat fragmenty fresek či Boschovy zahrady.                                           

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma  

Zvýhodněné prázdninové vstupné 1 + 2 zdarma v Muzeu Šumperk  

Návštěvníci Muzea Šumperk budou moci během prázdnin navštívit aktuální výstavy za 

zvýhodněné vstupné. Akce se týká výstav: Pozor, děti, poletíme!, Až přiletí čáp a Krtek a jeho 

kamarádi: Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler. Dospělí budou po celé léto platit za vstup na 

všechny tři uvedené výstavy pouze jedno vstupné 40 Kč.  

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 

 

Hrátky se zvířátky 

do 23. září 2018                         

Výstava s interaktivními prvky je věnována chovu hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Na 

výstavě jsou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, kůň, koza či pes a kočka. Zejména 

prostřednictvím zábavných her, ale i sbírkových předmětů se návštěvníci seznámí s jejich 



životem, s produkty, které člověku zvířata poskytovala, nebo s tím, jak se o ně lidé starali a jak 

je zobrazovali na předmětech kolem sebe. Děti si mohou vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo jak 

se pasou ovce, mohou zkusit poznávat zvířátka podle stop a mnoho jiných her a hádanek ze 

statku.  

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma 

 

Minigalerie 

 

Bradlo – Historie a současnost  
do 18. srpna 2018 

Bradlo je nejvyšší hora Úsovské vrchoviny. Tento skalnatý útvar byl a je velkým lákadlem 

pro poutníky, turisty a milovníky přírody. Výstava návštěvníkům odkryje jeho minulost i 

přítomnost. 

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma 

 

Z Čech až na konec světa  
23. 8. – 16. 10. 2018. 

Jak již název napovídá, výstava zachycuje cestu z Čech až do anglického Land´s End. Dva 

fotografové zachycují svými snímky místa v Čechách, ve Francii – hlavně v Bretani a 

Normandii – a v Anglii. Kreslíř svými kresbami zachycuje stejná místa, která jsou na 

fotografiích. Autorem kreseb je profesor Rudolf Malec. Fotografie pořídili Zdeněk Malec a 

Evžen Malý. 

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 

 

Míry a váhy 

do 21. října 2018 

Kolik měří loket, jak dlouhá je stopa, jak velký je lán či jitro, jaký objem má žejdlík a kolik 

váží lot? Jaké měrné soustavy byly na našem území a kdy se začala užívat jednotná metrická 

soustava? Odpovědi na tyto otázky najdete na výstavě o mírách a váhách, která se věnuje 

délkovým, plošným a objemovým jednotkám. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejrůznější 

odměrky, mírky nebo měřidla. Stranou nezůstanou ani rozmanité váhy, ať již kupecké, 

kuchyňské, dukátové, mincíře nebo přezmeny. V doprovodných textech se návštěvníci dozvědí, 

jak se v průběhu času jednotlivé délkové, plošné a objemové jednotky jmenovaly a jaký je jejich 



přepočet v dnešní metrické soustavě. Malí i velcí si mohou pomocí interaktivních her vyzkoušet 

vážení i měření v praxi, a to jak v historických, tak i v současných měrných jednotkách.              

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, 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 

 

Pod kůží Marsya 

do 14. října 2018 

Ojedinělou výstavu věnovanou osobnosti akademického malíře a restaurátora Františka Sysla 

s názvem Pod kůží Marsya připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s 

Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži, a Muzeem umění 

v Olomouci. Jméno Františka Sysla je spojeno s restaurováním mimořádného díla, Tizianova 

obrazu Apollón a Marsyas, které jej proslavilo po celém světě. Ve své práci se věnoval 

restaurování obrazů, nástěnných maleb i sochařských děl. Mimo jiné provedl transfer čtyř 

nástěnných maleb s výjevy křížové cesty z půdy kostela sv. Prokopa v Lošticích. Pro 

Vlastivědné muzeum v Šumperku restauroval několik děl, například transfer nástěnné malby s 

námětem piety v Muzeu Mohelnice nebo barokní plastiku Krista. Některé z nich je možné na 

výstavě vidět. Výstava obsáhne i volnou tvorbu Františka Sysla, která vznikla jako protipól 

jeho náročné práce. Objevují se v ní krajinomalby s náměty z okolí Loštic, Kroměříže a 

Prostějova a často portréty zachycující členy rodiny.                                                                                       

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma 

               

Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, kontaktujte, prosím, paní Lenku Heinrichovou na e-

mailu 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 

Okruh II. – bude otevřen jen v měsících červenec a srpen, po domluvě 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 
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Putování středověkem – zbrusu 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  

 

Po celý srpen bude otevřeno od úterý do neděle od 9.30 do 19.00 hodin, časy začátku prohlídek 

– 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 hod.                               

Dětský okruh probíhá v 10.45, 12.15, 13.45 a 15.15 hod. 

 

 

 

 

 


