
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Stálé expozice
expozice s díly známého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara

expozice loštických pohárů. Hrnčířství na lošticku v proměnách času
Expozice představuje výrobu keramiky se specifickými puchýřky.

výStAvy
liška Bystrouška. Kresby Stanislava lolka  I  do 1. května 2022
Výstava připomíná kolekci dochovaných kreseb o lišce Bystroušce.

Malíř František Havelka (1817–1882)  I  4. května – 26. června 2022
Výstava přiblíží uměleckou tvorbu významného loštického rodáka.

Otevírací doba:  út–so: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Muzeum mohelnicMUZEUM MOHELNICE
Stálé expozice 
z dějin Mohelnicka
pravěk Mohelnicka 

výStAvy
v rukou restaurátora  I  do 10. července 2022
Na sbírkových předmětech je představen um restaurátorů.

otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
V květnu bude muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 
(9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 hod.).

Nářez
Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin.

AKce
Pohádky na zámku Úsov  I  14. května 2022 od 9.30 do 16.30 hod.

Otevírací doba 1. a 8. května  2022
zámek Úsov
9.00–16.30
Muzeum Šumperk
11.00–17.00

Muzea zábřeh a Mohelnice
10.00–15.00
památník Adolfa Kašpara
zavřeno

v rámci Mezinárodního dne muzeí budou ve středu 18. května probíhat 
ve všech zařízeních komentované prohlídky expozic a aktuálních výstav, a to 
v čase od 9 do 15 hod. vstupné dle ceníku jednotlivých výstav. vhodné i pro 
větší skupiny, u kterých je však zapotřebí objednat se dopředu na adrese 
vstupenky@muzeum-sumperk.cz nebo telefonním čísle 583 363 070.

květen

by Nekludov



Stálá expozice vM v ŠuMperKu
příroda a dějiny severozápadní Moravy
Tato expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit uni-
kátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort. 

výStAvní Síň
BoHuMil teplý / 1932–2020  I  do 22. května 2022
U příležitosti nedožitých 90. narozenin sochaře Bohumila Teplého 
připravilo muzeum výstavu mapující jeho celoživotní tvůrčí dráhu.

Komentovaná prohlídka výstavy Bohumil teplý / 1932–2020
I  17. května 2022 v 16 hod.

HollArovA gAlerie
poklady ze staré knihovny  I  do 26. června 2022
V Hollarově galerii je k vidění to nejzajímavější z bohaté kolekce 
starých tisků ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Komentovaná prohlídka výstavy poklady ze staré knihovny
I  5. května 2022 v 16.30 hod.

rytířSKý Sál
zachráněné poklady  I  do 19. června 2022
Výstava přibližuje archeologické nálezy z našeho regionu, které byly 
učiněny díky detektorům kovů.

Komentovaná prohlídka výstavy zachráněné poklady
I  5. května 2022 v 16.00 hod.

MuzejíčKo (galerie Šumperska)
Středověk hrou  I  prodlouženo do září 2022
V nové herně podnikneme dobrodružnou výpravu do středověku.

gAlerie MlADýcH
zdenek Kubíček, Mandala – cesta k sobě  I  do 1. května 2022
Amatérský výtvarník Zdenek Kubíček představuje kresby mandal.

Muzeum Šumperk

Muzeum Zábřeh
Stálé expozice
z historie města a okolí  i  z pokladů zábřežského muzea

nové expozice
Dalekým severem s janem eskymo Welzlem
grafický kabinet václava Hollara

výStAvy
evangelíci na Šumpersku  I  do 5. června 2022
Výstava sleduje utváření a působení sborů české i německé evangelické 
církve v období od vydání tolerančního patentu.

MinigAlerie
Barevné minipříběhy  I  do 19. června 2022
Výstava Jarmily Maršálové a Pavla Bartoně, členů Galerie výtvarníků.

AKce
o poklad paní Magdaleny  I  11. května 2022
Dějepisná soutěž pro 5. ročníky základních škol Zábřežska.

přeDnáŠKA
evangelíci na Šumpersku  I  17. května 2022 v 17 hod.
Přednáška autorky stejnojmenné výstavy, historičky umění K. Lipenské.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

výtvarné etudy aneb Úklid učebny a kabinetu. výstava žáků a studentů 
gymnázia Šumperk  I  11. května (vernisáž v 16 hod.) – 22. června 2022
Studenti představí své malby, kresby, grafiky, koláže a objekty.

AKce
Středověký den  I  28. května 2022 od 13 hod.
Zábavně-naučná akce s tvořivými dílnami, ukázkami řemesel a vystou-
pením šermířské skupiny Páni z Bludova a hudebního souboru Calata.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–17.00


