
                                                                                                                                                                                
Vlastivědné muzeum v Šumperku  
 
Výstavní síň 
Chléb náš vezdejší - od zrníčka k bochníku 
Etnografická výstava představí historické formy pěstování a zpracování obilí a pečení chleba i 
jiného pečiva.  
Výstava potrvá do 31. ledna 2011 
 
Hollarova  galerie 
Svět hmyzu 
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu našeho regionu na fotografiích profesionálů i 
amatérů. Fotografie budou  doplněny entomologickými  sbírkami Vlastivědného muzea 
v Šumperku. 
Výstava bude otevřena 20. ledna v 9.00 hodin a potrvá do 10. dubna 2011. 
 
Stálá expozice VM v Šumperku 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může pochlubit unikátním produktem – 
zcela automatickým audioprůvodcem GuidePORT, který oživuje exponáty hned ve čtyřech 
jazycích. 
 
 
Galerie Šumperska 
Vánoční příběh 
Výstava koncipovaná jako drama o pěti dějstvích přiblíží příběhy tří manželských párů, které 
spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“.  A všechny tyto „vymodlené“ děti - Marie, Jan a 
Ježíš, jsou hlavními hrdiny našeho příběhu, příběhu, který si dodnes o Vánocích 
připomínáme. 
Na výstavě jsou nádherné exponáty zapůjčené např. z Muzea umění v Olomouci, Muzea 
hlavního města Prahy nebo Arcibiskupství olomouckého. K vidění jsou ruské ikony nebo 
dřevěný betlém z přelomu 18. a 19. století z kláštera karmelitek na Malé Straně. 
 
K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku po telefonické domluvě na čísle 
583 363 072, u paní A. Navrátilové. 
 
Výstava potrvá do 16. ledna.  
 
Klášterní kostel 
Klášterní kostel  je v lednu otevřen jen při kulturních a společenských příležitostech. 
 
27. ledna ZUŠ – koncert smyčcového oddělení  ZUŠ v Šumperku v 18 hod. 
 
 
 Zábřeh 
 
Petr Bilina  OBRAZY 
Vernisáž výstavy proběhne 12. ledna v 17 hod. 
Výstava potrvá do 23. března 2011. 
 



 
Mohelnice 
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka  
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
 
 
 
 
Betlémy – ze sbírek VM v Šumperku 
Vánoční atmosféru přinese návštěvníkům mohelnického muzea výstava, která představí 
sbírku lidových betlémů VM v Šumperku. Několik betlémů zapůjčilo také České sdružení 
přátel betlémů - regionální pobočka v Mohelnici. 
  
Výstava potrvá do 22. ledna 2011. 
 
 
Loštice 
Krása loštických pohárů 
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě. 
 
 
 Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea 
Expozice seznamuje  s historií Loštic včetně tragického osudu  místní židovské komunity. 
 
Čas vánoční 
Výstava představí sbírky, které se vážou  ke slavení adventu a vánočních svátků v lidových 
tradicích a obyčejích. 
Výstava potrvá do 15. ledna 2011 
 
Úsov 
 
Lovecko-lesnické muzeum 
Stará škola : Úsov – kolébka lesnického školství, stálá expozice 
Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, interaktivní expozice 
Vlašimský palác: Strašidelný labyrint 
Zpřístupnělý ochoz 
Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše 
Zoo koutek pro děti 
 
V měsíci listopadu  až březnu  je zámek uzavřen. Mimořádné zimní prohlídky zámku pro 
skupiny nad 10 osob je možné domluvit u kastelánky na tel. č. 736 676 351 
 
 
Více informací, novinek a důležitých sdělení se dozvíte na  www.muzeum-sumperk.cz 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 


