
 

adolf kašpar • KAPITOLY Z DĚJIN LOŠTIC 
• Z POKLADŮ MUZEA

Stálé expozice:

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. Expozice 
seznamuje s historií Loštic včetně tragického osudu místní židovské 
komunity.

PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA
 V LOŠTICÍCH

HRAD A ZÁMEK úsOV

Otevírací doba: úterý – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz

V měsíci říjnu je zámek Úsov otevřen od úterý do neděle v době : 
9.00-16.15  hodin, poslední vstup v 14.45 hodin. 

PŘÍRODA A DĚJINY sEVEROZÁPADNÍ MORAVY
Jako první muzejní expozice v ČR se může pochlubit automatickým 
audioprůvodcem Guide PORTTM, který oživuje expozici v češtině, 
angličtině, němčině a polštině. Současně s instalací tohoto audio-
průvodce došlo také k částečné rekonstrukci a rozšíření mapovaného 
období o pravěké artefakty a doklady nejnovějších dějin (do roku 1969).

Stálá expozice:

Výstavní síň:

KRÁsA LOŠTICKÝCH POHÁRŮ
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické 
hrnčíře po celé Evropě.

Více informací, novinek a důležitých sdělení se dozvíte na  
www.muzeum-sumperk.cz

příspěvková organizace, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 363 070, fax: 583 214 909

MUZEUM V ŠUMPERKUVLAsTIVĚDNÉ

Otevírací doba: 
út – pá: 9.00  – 12.00, 12.30 – 17.00, so: 9.00 – 13.00, ne: 13.00 – 17.00
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Lovecko-lesnické muzeum • Stálou expozici lichtenštejnských sbí-
rek v Martinelliho paláci • Starou školu s expozicí Úsov – kolébka 
lesnického školství na Moravě • Vlašimský palác s expozicemi Há-
danky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint • Galerii akademického 
malíře Lubomíra Bartoše • Zoo koutek pro děti • Zámecký ochoz

Navštívit můžete: 

Člověk tvůrce – příběh čtvrtý – KOV
Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těžbu, zpracování a 
využití kovu v regionu. Výstava bude zahájena 25. října v 9 hodin 
a součástí zahájení je doprovodný program „Den železný, měděný 
a zlatý“. Výstava potrvá do 3. 2. 2013.

Stará škola
Svět hmyzu
Výstava se zoologickou tematikou představuje hmyz našeho regio-
nu na fotografiích pořízených amatéry i profesionály.

Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea v Úsově 
Výstavy trvají do 31.10. 2012.

Otevírací doba  v Den vzniku samostatného 
československého státu 28. října (neděle)

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska  9 - 13 
Muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích    9 - 12
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově  9 - 12, 13 - 16.15 hod.,
poslední vstup 14.45 hod.



,

Galerie Šumperska:

MUZEUM ZÁbŘEH
Z DĚJIN MOHELNICKA
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria 
Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005! 

Stálá expozice:

MUZEUM MOHELNICE

Otevírací doba: úterý – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Otevírací doba: úterý – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Informace: tel.: 583 430 693, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz

Stálá expozice (v patře):

Z HIsTORIE MĚsTA A OKOLÍ 
Poznejte historii města Zábřeha a jeho okolí od pravěku až po ne-
dávnou minulost. 

JAN EsKYMO WELZL (1868 – 1948)
Miniexpozice, věnovaná životu J. E. Welzla, představuje spoustu fotografií, 
korespondence a map, které zachycují jeho toulky světem.

Z POKLADŮ ZÁbŘEŽsKÉHO MUZEA
Z bohatého sbírkového fondu zaujmou zejména obrazy R. Kremličky, 
J. Multruse a K. Špilnara, dále umělecké předměty, jako jsou např.  
cechovní truhlice, skříňkové hodiny, sbírky etnografického charakteru, 
stříbrné a postříbřené nádobí, chladné a palné zbraně z 18. a 19. století.  
Muzeum vlastní 750 grafických listů, čtvrtou největší sbírku na světě 
a druhou největší u nás, čelního představitele grafického umění 
17. století Václava Hollara.

Z pohádky do pohádky
Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje 10 nejznámějších klasických 
českých pohádek (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček 
pacholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka a další). 
Výstava potrvá do 14. října.

Hollarova galerie:
Tetřev hlušec ptákem roku 2012
Výstava potrvá do 4. listopadu 2012.

Kamenná  krása 
aneb Geologie v hledáčku fotografů
Fotografická výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i 
daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava je oživena in-
teraktivními prvky.
Výstava bude zahájena vernisáží 5. října v 17 hodin.
Výstava potrvá do 18. listopadu.

Moje město Zábřeh
Výstava nabídne pohlednice, fotografie, mapy, plány, knihy a drobné 
tiskoviny, které vypovídají o městě Zábřehu. 
Výstava potrvá do 3. listopadu 2012.

Rytířský sál:
Houby na fotografiích Heleny Deckerové
13. 9. – 4. 11. 

Galerie mladých:
JOsEF MACEK a ROsŤA KNÁPEK
– Malování v čase a barevné fantazie
Výstava potrvá do 21. října.

,,PAINTOMORROW,,
Výstava představuje tvorbu 12ti umělců, kterým slouží malba jako ele-
mentární vyjadřovací prostředek. Expozice si klade za cíl předložit divá-
kovi současnou malbu prostřednictvím selekce, která je průřezem  toho 
nejzajímavějšího, co se na mladé výtvarné scéně dnes  vyskytuje.
Vystavující: Radek Bigoš, Pavel Holas, Tomáš Jetela, Aleš Kauer, Jan Mi-
kulka, Michal Ožibko, Jan Petrov, Lucie Skřivánková, Zdeněk Trs, Jan Ul-
drych, Petr Válek, Vladimír Véla.
Vernisáž výstavy proběhne 19. října v 19:10 a bude doprovázena 
hudební produkcí Tomáše Reinera a Aleše Kauera.
Výstava potrvá do 31.12. 2012.


