
 

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

Je pro veřejnost až do 31. března 2012 uzavřen.

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

Otevírací doba Vlastivědného muzea v Šumperku a na jeho 
detašovaných pracovištích o vánočních svátcích

 

Muzeum v Šumperku bude otevřeno pouze 25. 12. od 13 do 17 hodin. 
31.12. je muzeum uzavřeno.
Muzea v Zábřehu, Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara jsou o svát-
cích včetně 31.12. uzavřena. 
1. a 2. ledna 2012 budou všechna zařízení VM Šumperk uzavřena.

Člověk tvůrce: Hlína
Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden z dalších přírodních 
materiálů, který člověk po staletí užíval k výrobě předmětů nejen pro 
svoji potřebu, ale i pro potěšení. Výstava  prezentuje  archeologické, 
etnografické, historické i umělecké sbírky šumperského muzea.
Výstava potrvá do 29. ledna 2012.

prosinec

starý
umperk
městská památková zóna v Šumperku

šumperské
radnice

    100 let a

Hollarova galerie:
Neměli jsme je vidět a číst  – knihy a plakáty Ludvíka Vaculíka
Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Šumperk v rámci 7. ročníku festivalu Město čte knihu.
Výstava potrvá do 11. prosince.



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

Rytířský sál:

starý Šumperk – městská památková zóna v Šumperku
100 let šumperské radnice (1911-2011) -Galerie mladých
Jsou názvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné muzeum v Šum-
perku přihlásilo ve dnech 9. - 11. září v rámci Dnů evropského dě-
dictví k významnému jubileu této „první dámy“ města Šumperka.
Výstavy potrvají do 15. ledna 2012.

K výstavám lze objednat komentovanou prohlídku po telefonické 
domluvě na čísle 583 363 072 u paní A. Navrátilové.

Štědrý den v proměnách času
Zahájení výstavy 6. 12. v 9 hodin. Výstava zachycuje historii slavení 
Štědrého dne od 19. století do 70. let 20. století. Betlémy, stromečky, 
dárečky a vánoční ozdoby v historických interiérech dokonale navo-
zují atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. 
Výstava potrvá do 8. ledna 2012.

KOsTEL ZVĚsTOVÁNÍ PANNY MARIE
Otevírací doba: Klášterní kostel je v měsíci prosinci přístupný jen 
při slavnostních příležitostech a kulturních akcích.

Přednáškový sál:
Adventní čtení Celý Šumperk čte dětem
Úterý 6. 12., 15.30 – 16.30 hod.
Úterý 20. 12., 15.30 – 16.30 – slavnostní ukončení za přítomnosti sta-
rosty města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože.

6.12.  19.30 hod.    Koncert z cyklu Klasika Viva
8.12. 18.00 hod.  ZUŠ Šumperk – koncert komorního smyčcového 
                                       orchestru a Šumperského dětského sboru
9.12. 18.00 hod.  Vánoční koncert
13.12. 17.00 hod.  MŠ Veselá školka – vánoční koncert
14.12.  18.00 hod.  ZUŠ – koncert dechového oddělení 
15.12. 16.00 hod.  MŠ Sluníčko – vánoční koncert
16.12.  18.00 hod.  Vánoční setkání s hudbou
18.12.           Adventní koncert 
22.12. 18.00 hod.  Adventní koncert
25.12.  13.30 hod.  Schola sv. Jana Křtitele – Rybova mše vánoční

Čas vánoční 
Výstava přibližuje slavení adventu a vánočních svátků v lidových tra-
dicích a obyčejích. Výstava potrvá do 14. ledna 2012.

O perníku
Výstava z historie perníkářského řemesla ze sbírek VM v Šumperku.
Výstava potrvá do 7. ledna 2012.Mikulášský den

6. prosince od 9 do 16 hodin. Na návštěvníka čekají komentované pro-
hlídky výstavy Štědrý den v proměnách času a vánoční dílna, kde si děti 
zhotoví ozdoby, přáníčka a upečou vánoční cukroví.

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, kterou městu Zábřehu věnoval v roce 
1947 podplukovník Karel Lukas.

Nádvoří Pavlínina dvora:
Vánoční jarmark 
17. 12. 2011 od 9 do 16 hodin.


