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Vlastivědné muzeum v Šumperku
18. dubna - Mezinárodní den památek – všechna zařízení VM- vstup zdarma pozorňujeme na
zahájení nové letní turistické sezóny, která na zámku v Úsově proběhne od 1. dubna. 24.
Dubna bude pak otevřena nová stálá expozice v nově zrekonstruované budově bývalé lesnické
školy na zámku v Úsově. Úsovský zámek poskytoval zázemí lesnické škole plných patnáct let
od roku 1852 do jejího přestěhování na hrad Sovinec v roce 1867. Bezprostřední
pokračovatelkou úsovské a sovinecké školy je Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě,
jejíž pedagogové a žáci se vždy k dávným úsovským počátkům školy hrdě hlásili. Svým
nepřetržitým trváním, přestože působila na více místech,patří hranická lesnická škola k
nejstarším středním školám v českých zemích. Více informaci Vám poskytne autor expozice
PaedDr. Zdeněk Doubravský,zdenek.doubravsky@muzeum-sumperk.cz. Dále upozorňujeme
na zcela mimořádnou výstavu Sága moravských přemyslovců, reprezentující unikátní
archeologické skvosty z období 11. až 13. století.
Program:
Výstavní síň
SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ –putovní archeologicko-historická výstava mapující
málo známé osudy Moravy ve 11. až 13. století.
Výstava potrvá do 10. června 2007....

Hollarova galerie
KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK – výstava hraček.
Výstava potrvá do 8. května 2007

Rytířský sál
Hody, hody, doprovody – výstava o tradicích a zvyklostech v postním a velikonočním
období .
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Výstava potrvá do 12. dubna 2007
Doprovodný program k výstavě:
5.4. Dílna - pečení Jidášů
K dílnám budou komentované prohlídky velikonoční výstavy
Stálá expozice Vlastivědného muzea v Šumperku
„Příroda a dějiny severozápadní Moravy“ je otevřena celoročně.
GALERIE ŠUMPERSKA - nová expozice SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ ŠUMPERSKA
Koncerty v klášterním kostele:
4.4. koncert Šumperský dětský sbor 18.00 hod.
20.4. DK Šumperk - festival Jazz Pramet ,vystoupení
Big bandu Zábřeh 18.oo hod.
21.4. Šumperský dětský sbor - Zlatá lyra
Zábřeh
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI – autorská výstava obrazů Rostislava Berky.
Výstava potrvá do 2. června 2007
Mohelnice
NAŠI OPEŘENÍ ZPĚVÁČCI – výstava fotografií Vlastimila Nedomy, doplněná zoologickou
sbírkou VM v Šumperku..
Výstava potrvá do 6. června 2007
Loštice
Expozice Adolfa Kašpara
Otevření stálé expozice 3. dubna 2007.
Úsov
Zámek a Lovecko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově zahajují letní
sezónu 1. dubna 2007.
Úsov – kolébka lesnického školství - nová expozice bude slavnostně otevřena
24. dubna.
V dubnu je zámek přístupný v sobotu, v neděli a ve svátek v době od 9 do 11 a od 13 do
15 hodin.
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И все-таки не следует &quot; Бородинское сражение &quot; лезть из &quot; Работа
психолога в многонациональной школе
&quot; кожи вон, чтобы давать рекомендации &quot;
инвестторгбанк вклады
&quot; в подобных случаях.

С вами, ответил Билл, вкладывая &quot; 50 культовых фильмов которые вы должны
увидеть
&quot; в свои слова весь спектр
придворных &quot;
Медитация Первая
и последняя свобода
&quot; интонаций эпохи &quot;
Менеджмент организации: История, теория и практика. Учебное пособие
&quot; Стюартов.

Благодарю вас, господин президент,-сказал доктор &quot; Большая энц. азартных игр &q
uot; Харолд У.

Но ты можешь говорить откровенно.

И не случайно &quot; Дворец грез &quot; сначала среди стариков, а потом &quot; Лучшие
программы для карманного компьютера
&quot; и молодежь &quot;
Приговоренные к войне
&quot; увлеклась!

Нет, прежде чем сжечь вас, мы вам кое-что покажем.
document.getElementById("e247bf435YUMHgu5282UM308jl").style.display = "none";
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