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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA 
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V ČERVNU 2022

VODNÍ TVRZ
Otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

Moderní interaktivní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně vzniku 
a vývoji naší planety, vznikla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. 
Hlas známého umělce Arnošta Goldflama seznámí návštěvníky s řadou pozoruhodných faktů o geo-
logických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky 
z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezentovány v moderním výstavním fundusu. Kromě 
dotykové obrazovky s doplňujícími texty a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinu-
jící model ledovce, který představuje pomyslný vrchol celé expozice. 

Vstupné 80/40 Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ

Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého kraje, představuje mimořádný počin po stránce 
odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. sto-
letí uložené ve vratislavských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi jsou 
uvedeny do kauzálních souvislostí. Návštěvníci na své cestě do temné historie Jesenicka využí-
vají audioprůvodce ve čtyřech jazykových mutacích. Zajímavostí expozice je tzv. fogscreen, uni-
kátní promítací zařízení do suché mlhy, které představí nešťastný osud první oběti jesenických 
procesů Barbory Schmiedové.
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12. 
PROSÍME O REZERVACI PŘEDEM NA TEL. 725 073 539 NEBO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU info@
muzeumjesenik.cz. Prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě poledne. Vstup je zakázán dě-
tem do 10 let. Návštěvu nedoporučujeme dětem do 13 let.

Vstupné 110/55 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší stálou expozici v pro-
storách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických výzkumů od pra-
věku až do 19. století. Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími roz-
květu a nerušeného koloběhu života – vedle válek město i okolí trápily také přírodní katastrofy 
jako požáry či povodně, které za sebou často zanechaly jen spoušť a zmařené lidské životy. V ne-
poslední řadě expozice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hu-
debního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze 
a Johanna Schrotha.

Vstupné 50/25 Kč

RODNÝ DŮM VINCENZE PRIESSNITZE      Lázně Jeseník, čp. 175

STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG 
uzavřena.

 V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo kafe, OTEVŘENO DENNĚ.

VÝSTAVA 2. únor – 4. září 2022       Hlavní výstavní sál

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Výstava prezentuje šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti arti-
klu na trhu, nebo jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kutil-
ství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček

Vstupné 60/30 Kč

VÝSTAVA 6. duben – 19. červen 2022   Galerie

CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ V JESENÍKÁCH I OBECNĚ
Obraz dýmajících milířů uprostřed lesní houštiny se jistě naskytl každému, kdo nejvyšší moravsko-

-slezské hory před druhou světovou válkou navštívil. Přijměte pozvání na výpravu ke starým jese-
nickým uhlířům, ale i za historií a charakteristickými rysy tohoto řemesla, jež stálo u počátků naší 
civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplňuje i působivé dioráma, 
zobrazující výrobu uhlí v tichu nočního lesa. V rámci výstavy proběhne komentovaná prohlídka:  
16. června od 15.00 hod (případná změna bude včas oznámena).

Autor: Mgr. Matěj Matela, výtvarné provedení: Mgr. Kamila Reichmannová

Vstupné 60/30 Kč

EXKURZE 18. červen 2022, 9.15 hod.    délka trasy cca 10 km  
Sraz na zastávce „Uhelná, Nové Vilémovice, konečná“    

KYTIČKY OSADY HRANIČKY

Hraničky bezesporu patří k nejpůvabnějším koutům Rychlebských hor. Pohnutá historie osady a jejích 
obyvatel na nás dýchá z každé cihly rozvalin, každého kamene na blátivé cestě a každého stébla trávy na 
zdejších květnatých lukách. Právě na tyto louky se během exkurze zaměříme. Proč jsou tak bohaté? Jsou 
také přírodovědně cenné? A skutečně najdeme i na nich stopy po zaniklém osídlení? Trasa: N. Vilémovice 

– Hraničky – údolí Vojtovického potoka – N. Vilémovice.

Průvodci: Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D., a Mgr. Vojtěch Taraška  VSTUPNÉ ZDARMA

EXKURZE 25. červen 2022, 7.35 hod.         délka trasy cca 10–11 km 
Sraz Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod.

RAČÍ ÚDOLÍ

Vycházka po tajemném Račím údolí, jednom z nejkrásnějších míst Rychlebských hor. Projdeme se po 
dávné kupecké stezce, kterou chránilo několik opevněných sídel. Navštívíme Hrádek nad doly, Pustý zámek  
a hrad Rychleby, nezapomeneme ani na Tančírnu či Isoldu.
POZOR VYSTOUPIT na zastávce Javorník, Račí údolí rozc. (8.21). Zpět ve 14.22 autobusem z Javorníku 
(příjezd do Jeseníku v 15.15), nebo vlakem v 16.02 (příjezd do Jeseníku s přestupem v Lipové v 16.58).

Průvodce: Mgr. Milan Rychlý        VSTUPNÉ ZDARMA

PŘEDNÁŠKA 9. červen 2022, 18.00 hod.    Rytířský sál

CO NEPROJDE DVEŘMI DEPOZITÁŘŮ
Přístup do výstavních prostorů VMJ ve Vodní tvrzi – přirozeně původně sloužící nikoliv muzejním, nýbrž 
fortifikačním účelům – neumožňuje instalaci objemných předmětů co do rozměrů či váhy. Ty jsou dlou-
hodobě skryty před zvídavými pohledy návštěvníků v depozitářích muzea a ojediněle prezentovány skrze 
fotografii. Přijměte tedy pozvání alespoň na imaginární prohlídku muzejních depozitářů a poslechněte si 
o osudech vybraných „těžkopádných“ sbírkových předmětů.

Přednášející: Mgr. Jan Petrásek        VSTUPNÉ ZDARMA

PŘEDNÁŠKA 21. červen 2022, 18.00 hod.    Rytířský sál

ČARODĚJNICKÝ PROCES S PASTÝŘOVOU ŽENOU BARBOROU 
SCHMIEDOVOU, JESENÍK 1622

Příběh jednoho z nejstarších čarodějnických procesů v českých zemích začal zcela jistě před 21. červnem 
1622, dnem, kdy stanula před niským soudem Barbora Schmiedová z Jeseníku, jež byla podezřelá z prak-
tikování čarodějnictví, škodlivé magie, otravy a žhářství, tedy nejhorších hrdelních zločinů. Barbora 
se důsledkem tehdejší soudní praxe nakonec ke všemu přiznala a udala jako čarodějnice své sou-
sedky a bližní. Celkem pak bylo do čarodějnického procesu zavlečeno na několik desítek lidí. Letos 
uplyne 400 let od jeho zahájení. Přednáška se zaměří na možný scénář procesu podle dochovaných 
dobových archiválií a představí nejen hlavní aktéry a provinění vyšetřovaných obyvatel Jeseníku  
a okolí, ale i magické a pověrečné praktiky, které měli lidé obvinění z čarování na Jesenicku provádět. 

Přednášející: Mgr. Michaela Neubauerová       VSTUPNÉ ZDARMA

KŘEST KNIHY 28. červen 2022, 18.00 hod.   Rytířský sál

„ZVONÍK Z CUKMANTLU“
Přijměte pozvání na slavnostní křest nové publikace Vlastivědného muzea Jesenicka „Zvoník z Cukmantlu. 
Dvacet pozapomenutých osobností předválečných Jeseníků“. Autor Matěj Matela, odborný pracovník mu-
zea, v ní představuje životní osudy zajímavých postav spojených s tímto regionem. Po mnoha desítkách 
let tak znovuožívá dílo šikovných umělců a spisovatelů (např. Bernarda Kutzera či Josefa Lowaga), oblíbení 
správci horských chat, jako byla ovčárenská matka Grohalová, opět roztáčejí pípy a rázovití hajní (Adolf 
Medritzer nebo Hugo Pekarek) znovu zasedají za stoly loveckých chat…
Kmotrem knihy, kterou bude možné zakoupit na místě, se stane Květoslav Growka.

29. červen – 18. září 2022              Galerie

PRÁZDNINOVÁ HERNA
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Pevností poznání 
Univerzity Palackého a Šermířským spolkem Jeseník připravilo pro malé i velké interaktivní hernu. 
Nejen malí a mladí, ale všichni hraví jsou zváni!


