
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

výStAvy
Malíř ďábla – záhadný příběh loštického poháru
I  prodlouženo do září 2022

AKce
Den s hrnčíři  I  20. září 2022 od 9 do 16 hod.
Celodenní akce s výtvarnou dílnou.

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

Muzeum mohelnicMUZEUM MOHELNICE
Stálé expozice 
z dějin Mohelnicka
pravěk Mohelnicka 

výStAvy
Militaria  I  do 25. září 2022
Výstava prezentuje militaria ze sbírky mohelnického muzea.

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

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
Nářez
Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin.

V září bude muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 16.30 (časy 
začátku prohlídek: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 hod.).

AKce
Bílá paní a strašidla  I  24. září 2022 od 17 do 21 hod.
Zákoutími hradu návštěvníky provedou jeho strašidelní obyvatelé.

září

by Nekludov

Dny evropského kulturního 
dědictví
10. září 2022
Muzea zábřeh a Mohelnice 
památník Adolfa Kašpara, zámek Úsov
17. září 2022
Muzeum Šumperk

Otevírací doba 28. září 2022
zámek Úsov
9.00–16.30, platí se vstupné
Muzeum Šumperk
11.00–17.00, platí se vstupné
Muzea zábřeh a Mohelnice,
památník Adolfa Kašpara 
10.00–15.00, platí se vstupné



Stálá expozice vM v ŠuMperKu
příroda a dějiny severozápadní Moravy

výStAvNí Síň
lidová architektura  I  do 14. září 2022
Výstava představuje podoby lidové architektury na Šumpersku.

lubomír Bartoš: výstava k 85. narozeninám umělce
I  22. září (vernisáž v 17 hod.) – 30. října 2022
Šumperský malíř oslaví životní jubileum.

HollArovA gAlerie
putování za motýly  I  do 11. září 2022

panství Kolštejn v gotice a renesanci
I  14. září (vernisáž v 17 hod.) – 13. listopadu 2022
Podzim v Hollarově galerii bude patřit dějinám panství Kolštejn.

rytířSKý Sál
zaniklá sídla Moravy a Slezska  I  do 4. září 2022
Výstava seznamuje s tématem zanikání a mizení sídel po roce 1945.

Houby  I  8.–10. září 2022
Tradiční výstava hub, doplněná mykologickou poradnou, bude ote-
vřena 8. a 9. září od 9 do 17 hod. a 10. září od 9 do 12 hod.

MuzejíčKo (galerie Šumperska)
Středověk hrou  I  prodlouženo do 2 října 2022

gAlerie MlADýcH
jan Barančík. jeseníky z nebe  I  do 25. září 2022
Autorská výstava fotografií jesenického srdcaře, filmaře a fotografa. 
Setkání s autorem výstavy proběhne na dernisáži 23. září 2022.

Barevný svět Markéty Bajgarové  I  28. září – 11. prosince 2022
Výstava kreseb M. Bajgarové, ve kterých velkou roli hrají barvy a přírodní 
motivy.

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
Expozice seznamující s tvorbou věhlasného grafika a kreslíře 17. století. 

výStAvy
velká muzejní herna  I  prodlouženo do 23. října 2022
Herna pro malé i velké s výběrem toho nejlepšího z pětileté historie 
šumperského Muzejíčka.

MiNigAlerie
Marie Němečková – Moje tvorba  I  do 16. října 2022
Výstava obrazů členky spolku amatérského klubu malířů Beneart.

AKce
o přesnou mušku j. e. Welzla  I  22. září 2022
Soutěž pro 9. ročníky základních škol Zábřežska. Muzeum bude pro ve-
řejnost po dobu soutěže uzavřeno (přibližně do 13 hod.).

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

AKce
Šumperský hafan 2022  I  18. září 2022 od 13 hod.
Šumperský hafan zve všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyř-
nohé kamarády k přátelskému soutěžení o stejnojmenný titul.

přeDNáŠKy
Den architektury: Historie hotelu grand
I  30. září 2022 v 18 hod., hotel grand Šumperk

Den architektury: Komentované prohlídky hotelu grand
I  1. října 2022 v 9.00, 10.30 a 12.00 hod., hotel grand Šumperk

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–17.00


