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Milí čtenáři, milí návštěvníci, 
 

letní prázdniny utekly jako voda a já mohu s radostí 

konstatovat, že návštěvnost našich objektů byla 

opravdu krásná. Jsem ráda, že se nám v muzeu 

podařilo vymyslet nové akce a aktivity, které jsme 

Vám představili a které Vás oslovily natolik, že k nám 

přichází pozitivní ohlasy ve smyslu, že si přejete, aby 

se z nich stala nová tradice. Budeme se snažit, aby 

tomu tak bylo. V této souvislosti velmi ráda využiji 

tohoto čestného místa úvodníku, abych upřímně 

poděkovala všem kolegům, kteří se na aktivitách pro 

širokou veřejnost podíleli a podílejí, ať už přípravou 

výstav, příměstských táborů, netradičních aktivit, 

profesionálním přístupem v rámci běžných 

prohlídek a akcí, reklamou a propagací, účetním 

zpracováním či úklidem a technickým zajištěním. 

Těm všem patří můj velký dík. 

I podzim a zima se v bruntálském muzeu ponesou 

v duchu novinek a bohatého programu. Největší 

programovou novinkou je, že otevíráme zájmový 

kroužek Malý muzejník, který je určený pro děti ve 

věku od 10 do 15 let. Připravujeme řadu edukačních 

a kreativních programů a projektových dnů pro 

školky a školy, ale také pro veřejnost. Chystáme se 

realizovat v pořadí již druhý Archeologický den  

a nezapomeneme ani na tradiční akce jako koncerty, 

vánoční jarmark či mimořádné otevření hradu 

Sovince a kosárny Karlovice v termínu 26. – 30. 

prosince. 

Velkou změnou bude pro muzeum odchod historika 

PhDr. Tomáše Niesnera do zaslouženého důchodu. 

Věřím však, že po více než 40 letech, během nichž 

zde zapustil své kořeny, je s muzeem tak úzce spjat, 

že budeme i nadále spolupracovat a všem jeho 

příznivcům nabídneme také v budoucnu jeho 

přednášky a připravované publikace.  

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásný 

podzim, a jelikož další číslo našeho Trojlístku vyjde 

až v roce 2023, tak současně i advent plný pohody  

a klidu v kruhu Vašich nejbližších. 

 
 Ema Havelková 

                                     ředitelka Muzea v Bruntále 

                                        

POZVÁNKA 

 ZÁMEK BRUNTÁL 
15. 10. 2022 Archeologický den 
Již druhým rokem pro vás na říjen tohoto roku 
připravujeme akci Archeologický den na zámku 
v Bruntále… bude to HLÍNA. Tentokrát se potkáme 
v sobotu 15. října 2022 od 14 do 18 h v historických 
prostorách zámeckých sklepů. Program bude bohatý! 
V průběhu odpoledne si budete moci poslechnout 
přednášky, vyzkoušet si výrobu keramických nádob na 
hrnčířském kruhu, podívat se na pohádku, či ochutnat 
zajímavé pokrmy inspirované středověkou kuchyní. Na své 
si tedy přijdou malí i velcí, proto vezměte celou rodinu  
a přijďte si užít sobotní odpoledne trochu jinak! 
                                                                        (Nikola Šuhejová) 

 
 

6. 10. 2022 „STOPA – vyřeš zločin“ 
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, kde se můžete stát 

detektivem a vyřešit zločin! Unikátní interaktivní výstava 

věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Čeká na 

vás fiktivní kriminální případ, který budete moci 

sami rozluštit a odhalit pachatele. Během řešení se 

neotřelou a zábavnou formou seznámíte s moderními 

metodami vyšetřování. Chybět nebudou ani překvapivé 

informace z oblasti dějin kriminalistiky. Výstava vznikla  

v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR  

a Muzeem policie ČR.                                      (Jana Lesáková) 
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 31. 10. 2022 Halloween 
Zámek Bruntál ve světle svíček a s nádechem tajemna. 

Netradiční akce pro děti i dospělé doplněná o zábavný 

program a hry. Akce je pořádána ve spolupráci se SVČ 

Bruntál.  
 

7. 11. 2022 Lubomír Pavelčák – fotografie 
V zámecké kapli se se svou výstavou fotografii představí 

pan Lubomír Pavelčák ze sdružení SONS. Říká si Lichoočko 

a fotoaparát má jako druhé oko, kterým vidí svět  

i přes zrakovou vadu. 
 

26. 11. 2022 Zpívání na schodech 
V předvánoční čas nás čeká adventní koncert Pěveckého 

sboru města Vrbna pod Pradědem. Koncert proběhne 

v běžně nepřístupném prostoru zámeckých schodů ve 

druhém patře. Čeká vás nevšední kulturní zážitek. 
                                                          (Jana Lesáková) 
 

 
 

10. 12. 2022 Vánoční jarmark 
Tradiční předvánoční akce spojená s nákupem vánočních 

ozdob, dárků, dobrým jídlem a pitím. Zájemci se mohou 

účastnit kreativních dílniček, vychutnat si různá hudební 

vystoupení nejen žáků bruntálský škol.                                                

                                                                      (Petra Hanusová) 
 

 

 HRAD SOVINEC 
15. – 16. 10. 2022 Na stráži  
O víkendu 15. až 16. října proběhnou na hradě Sovinci 

netradiční prohlídky nazvané „Na stráži“. Prohlídky 

základního okruhu budou zpestřeny o různé scénky ze 

života nejen vojenské posádky hradu z dob minulých. Těšit 

se můžete na vstupy Javornické dělostřelecké gardy, 

šermířské a mušketýrské jednotky Freie Fechter, 

šermířské skupiny Dragers a dalších. Po oba víkendové dny 

bude pro návštěvníky připraven i sovinecký rébus. 

 
 

 
 
26. – 30. 12. 2022 Vánoce na Sovinci 
Mnozí z Vás trávíte povánoční čas doma se svou rodinou  

a čekáte na příchod Nového roku. Neváhejte a od 26. do 

30. prosince přijďte navštívit hrad Sovinec. Nasajte zimní 

atmosféru hradu a zahřejte se svařákem nebo voňavou 

kávou. Ať už si hrad projdete sami nebo si zajdete na 

komentovanou prohlídku základního okruhu či prohlídku 

pro práčata, která je určena především pro děti, určitě 

nebudete litovat. Kromě jiného se dozvíte zajímavosti 

z historie knihtisku, vyrobíte si originální PF nebo si na 

památku odnesete vlastnoručně vyraženou minci. 

                                                                          (Michal Koutný) 
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PŘEDSTAVUJEME ZÁMEK 
Bezesporu nejvýznamnější památkou Bruntálu i širokého 

okolí je zámek, rozkládající se na severozápadním okraji 

středověkého jádra města. 

Přestože Bruntál byl založen již na počátku 13. století, 

samotný zámek je o více než dvě stě let mladší. Byl 

postaven až v 15. století, a to nejpravděpodobněji Janem 

z Vrbna, který se v roce 1474 stal pánem města i okolních 

obcí. K výstavbě své rezidence využil severozápadní nároží 

městských hradeb, ke kterým přistavěl patrový palác. Od 

města své sídlo oddělil dvakrát lomenou vysokou 

hradbou, která byla nad branou s padacím mostem 

zvýšena ve štítovou zeď s cimbuřím; před hradbou byl 

vyhlouben široký příkop. Tak získal zámek svůj dodnes 

charakteristický půdorys tvaru kruhové výseče, který 

zůstal zachován i při všech pozdějších přestavbách.  
 

 
Pánové z Vrbna, kteří se záhy začali označovat přídomkem 

„Bruntálští“, zaujali významné postavení mezi šlechtou 

vévodství opavského i markrabství moravského. Jejich 

moc a bohatství se odrazily i na podobě bruntálského 

zámku; pravděpodobně kolem roku 1513 byl na nádvoří 

postaven druhý palác a následně mezi léty 1556–1559 Jan 

starší Bruntálský z Vrbna, zemský hejtman opavský, 

realizoval první renesanční úpravy objektu. V honosnou 

renesanční rezidenci se zámek proměnil v průběhu 

rozsáhlé přestavby, kterou kolem roku 1582 zahájil Janův 

syn Hynek starší Bruntálský z Vrbna, bezesporu 

nejvýznamnější člen rodu, který zastával i funkci zemského 

hejtmana moravského. Náročnou stavbu probíhající až do 

roku 1608 dokončili jeho synové Štěpán a Jan mladší 

Bruntálští z Vrbna.  

Původní paláce byly spojeny, zvýšeny a dostavěny  

k obvodové hradbě proti městu, k jejíž vnější straně byl 

přistavěn nový palác. Zámek tak utvořil uzavřený souvislý 

celek s arkádovým nádvořím. Novou dominantou se stala 

32 metrů vysoká věž, přistavěná na nádvoří k severo-

západnímu křídlu; druhá, nižší věž byla postavena na 

severovýchodním vnějším nároží zámku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K péči o sbírku muzeum potřebuje nejrůznější 

odborné pracovníky jako jsou historici, historici 

umění, znalci hmotné kultury, etnografové, 

archeologové a přírodovědci, jejichž náplní práce 

není jen výzkum, ale rovněž péče o sbírkové 

předměty v podobě správy depozitářů a vedení 

evidence. K péči o sbírkové předměty provozuje 

muzeum konzervátorskou dílnu s konzervátory, kteří 

sbírkové předměty odborně ošetřuji  

a připravují k vystavování. Ve spolupráci s výtvarníky 

Bruntálské sídlo Bruntálských z Vrbna bylo ve své době 

natolik důstojným a reprezentativním, že hostilo ve svých 

zdech roku 1577 císaře Rudolfa II. a hold opavské šlechty 

zde v letech 1608 a 1611 přijal král a pozdější římský císař 

Matyáš a v roce 1620 „zimní“ král Fridrich Falcký. 

Po neuváženém útěku Jana mladšího z Vrbna a na 

Heralticích po bělohorské porážce vzbouřených českých 

stavů byl jeho majetek králem a císařem Ferdinandem II. 

zkonfiskován a jako úhrada dluhu předán roku 1621 řádu 

německých rytířů. Bruntálské panství se stalo komorní 

komendou velmistrovou; velmistra řádu zde zastupovali 

řádoví rytíři s hodností místodržitele. 

Řád německých rytířů se bruntálského panství ujal v letech 

třicetileté války, v jejímž průběhu byl zámek značně 

poškozen. Proto bezprostředně po válce byly zahájeny 

práce na jeho obnově, které byly dokončeny do roku 1670 

velmistrem Janem Kašparem z Ampringenu. 

Zámek, jehož renesanční charakter zůstal nedotčen, však 

v následujících desetiletích chátral. V roce 1731 byl již v tak 

špatném stavu, že bylo rozhodnuto stávající budovu 

strhnout a postavit zcela nový objekt dle projektu stavitele 

Ludvíka Sebastiána Kaltnera. Jen díky nedostatku financí 

bylo od tohoto záměru upuštěno; Kaltner navrhl další dva 

projekty přestavby, jejíž realizací byl posléze pověřen 

krnovský stavitel Jiří Bedřich Gans. Ten v roce 1756 zahájil 

strhávání nejvíce poškozených částí zámku; další bourání 

bylo zastaveno v důsledku vypuknutí sedmileté války. 

Pozdně barokní přestavba rozpadajícího se zámku byla 

zahájena až v roce 1766. Bruntálský architekt František 

Alexandr Neumann využil z původního objektu vše, co bylo 

možno zachovat; podařilo se tak vytvořit pozoruhodné 

spojení renesančního a barokního slohu v jednom objektu.  

Na nádvoří, kde zůstaly zachovány renesanční arkády i věž, 

byl vestavěn monumentální schodišťový trakt, umožňující 

sjednotit úroveň jednotlivých podlaží. Průčelní trakt  

a severní křídlo získaly velkolepě rozvrstvenou fasádu. 

Stavební práce byly pravděpodobně dokončeny do roku 

1771; úpravy vnitřních prostor pokračovaly do konce 

18. století a probíhaly i v průběhu 1. poloviny 19. století.  

Svou konečnou podobu získaly interiéry až za velmistra 

Evžena Rakouského na přelomu 19. a 20. století, kdy byly 

reprezentační prostory 1. patra zámku dobudovány  

a bohatě vybaveny cenným nábytkem, obrazy, knihami 

a vzácnými uměleckými předměty. Rozšířen a upraven byl 

i zámecký park, ve kterém byly rekonstruovány zbylé 

městské hradby a na sklepeních zbořeného pivovaru 

postavena sala terrena. Po první světové válce se zámek 

stal osobním sídlem velmistrů řádu. V roce 1939 byl 

okupační správou konfiskován, po osvobození 

Československa přešel do vlastnictví státu. Objekt sloužil 

různým institucím, užívala ho i armáda. 
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pádem i s historií řádu německých rytířů. Zjistil jsem, že historie 

tohoto německého řádu je u nás málo známá a málo zpracovaná. 

 

 
 

A i když po roce 1989 vyšly s touto tématikou nějaké knihy, tak pro 

tento region byly uváděny hodně zkreslené informace. To mě 

přivedlo k tomu, abych se tomuto tématu více věnoval. Při svém 

bádání jsem našel několik výjimečných osobností, o kterých se 

toho moc nevědělo, přitom pro tento region udělaly opravdu 

hodně.  Jednou takovou osobností byl například i místodržící 

Maxmilián Xaver z Riedheimu, působil tu skoro 40 let, stopy jeho 

působení v podstatě nacházíme dodnes. S jeho činností je 

například spojena dnešní podoba zámku nebo založení Karlovy 

Studánky, když inicioval využití léčivých pramenů. Založil lipovou 

alej na Uhlířský vrch, nechal postavit několik kostelů, podporoval 

školství, zaváděl moderní metody v zemědělství, usiloval o celkový 

hospodářský rozvoj. 

4. Vzhledem k tvým zkušenostem a znalostem bude Muzeum 

v Bruntále s tebou i nadále spolupracovat. Můžeš čtenářům 

přiblížit, v čem tato spolupráce bude spočívat? 

Spolupráce bude probíhat v několika oblastech, bude se týkat 

například zpracování sbírek, přednáškové činnosti nebo 

odborných konzultací. Byl jsem také požádán, abych připravil 

publikaci o hradu Sovinci.  

 

Děkuji za rozhovor a přeji ti do dalších let ještě hodně zajímavých 

bádání a pozoruhodných objevů. 

Děkuji.                 (Jana Lesáková) 
 

                                                                               

Teprve v roce 1957 bylo rozhodnuto zámek zpřístupnit 

veřejnosti a umístit zde okresní muzeum. Od té doby 

probíhají práce na obnově zámeckých exteriérů  

a interiérů, zámeckého mobiliáře i parku s různou 

intenzitou dodnes.  

V zámku, který je od roku 2003 majetkem 
Moravskoslezského kraje, jsou zpřístupněny interiéry 
reprezentativního prvního patra zdobené štukami  
a nástěnnými malbami, zařízené původním, převážně 
barokním mobiliářem. V sálech pozdněgotického paláce 
jsou instalovány muzejní expozice, v přízemí zámku se 
nachází zámecká kaple a výstavní síně. Sklepy, nádvoří  
i zámecké parky jsou pak využívány k dalším společenským 
a kulturním počinům.                            (Tomáš Niesner) 

 
Historik Tomáš Niesner 
 Vážení čtenáři, přinášíme vám slíbený rozhovor s naším 

historikem PhDr. Tomášem Niesnerem, který po 40 letech 

působení v Muzeu v Bruntále odchází do zaslouženého důchodu.  

1. Tomáši, co tě přimělo zajímat se o historii? Co bylo tím hlavním 

impulsem? 

Dětské romantické okouzlení hradními zříceninami. 

Jako malý chlapec jsem byl s rodiči na Strečně a na Hukvaldech  

a atmosféra těchto hradů mě natolik okouzlila, že jsem chtěl vědět 

víc o rytířích, kteří tam žili, víc o hradní architektuře, o minulosti,  

a to mě postupně dovedlo k historii. Začal jsem číst odbornější 

literaturu a tím jsem se dostal k historii jako k vědě. Chtěl jsem si 

splnit dětský sen, a tak jsem začal historii studovat, abych se jí mohl 

věnovat profesionálně. 

2. Když jsi začal historii studovat, měl jsi už nějakou představu  

o své budoucí práci? 

Určitě jsem měl, ale je to tak dávno, že už si ji přesně nepamatuji, 

v každém případě to byla představa bádání, hledání, poznávání 

doposud neznámých faktů. Teprve na studiu jsem zjistil, že to 

obnáší sezení v temných místnostech archívů, studium hromad 

zaprášených dokumentů a pročtení stovky listů, abych zjistil, že 

jsem vlastně nic nezjistil. Takže mé představy o historii se začaly 

trochu měnit. Ale i tak nemohlo nic nahradit ten povznášející 

pocit, když se mi podařilo objevit novou informaci, najít 

důležitý důkaz potvrzující hypotézu, když jsem mohl 

přispět svým nálezem k poznání toho minulého – ať už se 

jednalo o nějaký objekt, osobnost nebo událost. Prostě 

hledání odpovědí na otázky. 

3. Při své práci ses určitě setkal – obrazně – s velkým množstvím 

historických osobností – zaujala tě některá víc než ostatní?  

A pokud ano, tak čím? 

Dalo by se říct, že v každém období mého života byla nějaká 

osobnost, která mě něčím upoutala. V dětství to byli čeští 

panovníci, Přemysl Otakar II., Karel IV., Marie Terezie, při studiu 

jsem se spíš zaměřil na soudobou historii. Když jsem začal pracovat 

v muzeu a začal se víc zajímat o historii zámku, města Bruntálu 

nebo hradu Sovince, seznámil jsem se s regionální historií a tím 

pádem i s historií řádu německých rytířů. Zjistil jsem, že historie 

tohoto německého řádu je u nás málo známá a málo zpracovaná. 
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Fajne léto 
Na kosárně v Karlovicích proběhlo v sobotu 30. července 

oblíbené Fajne léto. Akce byla organizována v rámci 

TECHNOTRASY a spolufinancoval ji Moravskoslezský kraj. 

Počasí během dne moc nepřálo, ale ani to neodradilo 

návštěvníky přijít si zasoutěžit a prohlédnout si prostory 

kosárny. O bohatý animační program i hudební doprovod 

se také letos postaralo Středisko volného času Bruntál. 

A nebylo to jen o zábavě a hrách, ale připravena byla 

i degustace výborných regionálních potravin. Usměvavé 

zaměstnankyně Muzea v Bruntále tak návštěvníkům 

nabídly například koláče z pekařství Bílčice, chleba 

se škvarkovou a bůčkovou pomazánku z Těšínských jatek 

nebo jesenickou čokoládu z čokoládové manufaktury 

Xocolãtl.                                                          (Petra Hanusová) 

 

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a už nyní se 

těšíme na druhý ročník Letních slavností vína! 

                                                                          (Petra Hanusová) 

 
 
V prodeji byly šperky z několika druhů kovu, dřeva, skla, 

minerálů, textilu, kůže, korálků a pryskyřice. U některých 

stánků mohli návštěvníci přímo na místě sledovat, jak 

výtvarníci tvoří. Nejvíce lákalo vinutí skleněných perel nad 

kahanem, mnozí chtěli využít možnosti si tuto techniku 

vlastnoručně vyzkoušet. Zájem sklidilo i broušení různých 

druhů drahých kamenů. Pro návštěvníky byl připraven 

také bohatý doprovodný program na pátém nádvoří. 

Velké ovace sklidila šermířská skupina Taurus se svou 

premiérou představení „Pohár filmového fajnšmekra“, 

která byla plná humoru a šarvátek. Program doplnil Ondra 

s povídáním nejen o dravých ptácích a v neposlední řadě 

Victorian Catherine se svou poutavou přednáškou  

o dobové módě. Letošní Sovinecký šperk se opět velmi 

vydařil a my se již těšíme na další šperkařské setkání za 

rok.                               

                                                                           (Michal Koutný) 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

 
 

Slavnosti vína 
Na zámku Bruntál proběhl v sobou 27. srpna 2022 první 

ročník Letních slavností vína. V zámeckém parku na 

návštěvníky čekalo několik moravských vinařů s kvalitními 

červenými a bílými víny. Nechyběl ani první letošní burčák, 

který si návštěvníci velmi pochvalovali. O hudbu a zábavu 

se postarala Cimbálová muzika Kubalovci. 

V parku pak bylo umístěno několik dalších stánků, které 

nabízely nejrůznější pochutiny hodící se k vínu. Statek 

Tichý si připravil sladké i slané pečivo, Kozí farma 

u Komínků nabízela kozí a kravské sýry, u Zvěřinových 

dobrot pak byly k dostání různé klobásky, paštiky a jiné 

výrobky. Návštěvníci si mohli zakoupit i bylinkové výhonky 

od firmy Flancky.cz. V parku bylo také možné nechat si 

udělat stylové tetování hennou nebo si koupit voňavé 

přírodní svíčky či marmelády. 

 

Ohlédnutí za Sovineckým šperkem 
Letošního 11. ročníku nejoblíbenějšího řemeslného 

jarmarku Sovinecký šperk se zúčastnil zatím největší počet 

šperkařů. U třinácti stánků bylo k vidění třináct různých 

šperkařských technik.  
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PŘÍRODOVĚDNÉ OKÉNKO 
 
Endemity u nás 
 
2. díl  
 
V minulém čísle Trojlístku jsme si vysvětlili, co je endemit 
(druh, který vznikl a je rozšířen pouze na jediném místě). 
Z pětice jesenických endemitů jsme se seznámili s lipnicí 
jesenickou. V tomto čísle si představíme další fenomén  
z jesenických endemitů. 
 
Zvonek jesenický 
 
Trsnatá vytrvalá, 8-20 cm vysoká bylina s přízemní růžici 
listů. Listy okrouhle srdčité. Květy sytě modré až do fialově 
modré.  Květy vyrůstají po jednom nebo až ve čtyřkvětém 
hroznu. Kvete v červenci a srpnu.  
 
Jeho výskyt je omezen pouze na jedinou lokalitu na světě 
a tím jsou Petrovy kameny (NPR Praděd) a jejich nejbližší 
okolí. Roste na celkové ploše cca 300 m čtverečných. 
 
Zvonek jesenický je vystaven extrémnímu horskému 
prostředí v nadmořské výšce ca 1450 m n. m., ve 
štěrbinách při patě Petrových kamenů a na jejich úpatí.  
 
Druh byl na začátku 80. let 20. století na pokraji vyhynutí. 
Díky zákazu vstupu na Petrovy kameny, je v současné 
době populace poměrně stabilizovaná.  
 
Zvonek jesenický je zvláště chráněný zákonem, vedený 
jako kriticky ohrožený druh. Je uveden i v seznamu přísně 
chráněných druhů Bernské úmluvy a Natura 2000.  
 
                                       (Iveta Svobodová, foto V. Kalníková) 
 
 

 

RŮZNÉ  

 
 

PŘEDNÁŠKY V MUZEU 
Muzeum pro seniory 
10. 10. 2022 od 9:00 Dáma prostovlasá nevychází 
Přednáška k aktuální výstavě, kterou vás provede předná-
šející Mgr. Květoslava Málková, PhD.  
 

14. 11. 2022 od 9:00 Střelecké terče  

Přednášející Mgr. Igor Hornišer 
 

12. 12. 2022 9:00 „Stopa – vyřeš zločin“  

Přednáška k aktuální výstavě, přednášející člen kriminální 

policie Bruntál 
 

Přednáška pro veřejnost 
14. 11. 2022 od 15:00 Střelecké terče  

Posluchači se dozvědí něco o historii Střeleckého spolku 

v Bruntále a střeleckých terčích. Dnes jsou některé také 

svědectvím o podobě města. Přednášející Mgr. Igor Hornišer 
 

TVOŘENÍ PRO VEŘEJNOST 
8. 12. 2022 Vánoční ozdoby z gázy – ve tvořivých dílničkách 

v muzejní klubovně si zájemci vytvoří zajímavé vánoční 

ozdoby z „obyčejné“ gázy. 
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ZÁMEK BRUNTÁL 
 

VÝSTAVY 
11. 7. - 30. 10. 2022 – INVAZIVNÍ ŽIVOČICHOVÉ 
Ukázka nepůvodních invazních druhů živočichů žijících v našich 
lesích na výstavě v zámecké kapli. 
 

16. 9. – 29. 1. 2023 – DÁMA PROSTOVLASÁ NEVYCHÁZÍ 
Výstava představí dámské pokrývky hlavy užívané především 
v městském prostředí od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny  
20. století.  
 

6. 10. 2022 – 26. 3. 2023 – STOPA: VYŘEŠ ZLOČIN 

Staň se detektivem a vyřeš zločin! Unikátní interaktivní výstava 
věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Na návštěvníky 
čeká fiktivní kriminální případ, který budou moci sami vyřešit  
a odhalit pachatele. 
 

AKCE 
15. 10. 2022 – ARCHEOLOGICKÝ DEN 

V průběhu odpoledne si budete moci poslechnout přednášky, 

vyzkoušet si výrobu keramických nádob na hrnčířském kruhu, či 

ochutnat zajímavé pokrmy inspirované středověkou kuchyní. Od 

17h si pro Vás Těšínské divadlo připravilo pohádkové představení 

v prostorách sala terreny O 3 princeznách a 3hlavém drakovi. 
 

31. 10. 2022 – HALLOWEEN 

Zámek Bruntál ve světle svíček a s nádechem tajemna. Netra-
diční akce pro děti dospělé doplněná o zábavný program a hry. 
Ve spolupráci se SVČ Bruntál. 
 
27. 11. 2022 – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
V netradičním prostředí zámeckých schodů vám v adventním 
čase zazpívá Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.  
 

10. 12. 2022 – VÁNOČNÍ JARMARK 

Tradiční předvánoční akce spojená s nákupem vánočních ozdob, 
dárkům, dobrým jídlem a pitím. Zájemci se mohou účastnit 
kreativních dílniček, vychutnat si různá hudební vystoupení. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  MUZEA V BRUNTÁLE NA ŘÍJEN - PROSINEC 2022 

HRAD SOVINEC 
 

VÝSTAVY 
11. 6. – 30. 10. 2022 – KRAJINOU HORALŮ 
Autorem výstavy je fotograf René Kajfosz. 

15. 4. – 30. 10. 2022 – ??? … 12! DVANÁCTÁ UDEŘILA 
Autor výstavy Ondřej Géla, umělec, výtvarník, sochař 

a umělecký kovář. 

AKCE 
1. – 2. 10. 2022 – Balady zbojnické  

Loupežnické povídky a šermířské příběhy, které ne vždy končí 

katovou sekerou.  

 

15. – 16. 10. 2022 – Na stráži  

Netradiční prohlídky hradu okořeněné vstupy a scénkami ze 

života na hradě. 

 

28, 29. a 30. 10 2022 – Sokolnické lovy 
Přílety, výcvik a ukázky lovu atrapy kořisti za pomoci dravých 

ptáků a loveckých psů Pověst o nezdařeném honu na medvěda. 

 

26. – 30. 12. 2022 – Vánoce na Sovinci  

Netradiční prohlídky hradu s vůní svařeného vína a kávy. 

Zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských  

a novoročních zvycích. 

 

KOSÁRNA KARLOVICE 
 

AKCE 
26. – 30. 12. 2022 – VÁNOCE NA KOSÁRNĚ 
Běžné prohlídky kosárny ozvláštněné vánoční výzdobou tohoto 
venkovského sídla. 
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Vážení čtenáři, bylo nám radostí setkávat se s vámi v tomto roce, děkujeme vám za vaši 

přízeň a účast na našich akcích a těšíme se na setkání s vámi v roce 2023. 

     Vaše redakční rada 


