
ČERVENEC 
SRPEN 2019 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

otevřeno: úterý až neděle 9.00  

 
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Vstupné 80 / 40 Kč

STÁLÉ EXPOZICE

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. století uložené ve vratislavských archivech, informace o procesech 
s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislostí. Návštěvníci na své cestě 
do temné historie Jesenicka využívají audio průvodce ve čtyřech jazykových mutacích. 
Zajímavostí expozice je tzv. fog screen, unikátní promítací zařízení do suché mlhy, které 
představí nešťastný osud první oběti jesenických procesů Barbory Schmiedové.
Maximální počet osob ve skupině je 12, prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě 
poledne. Vstup do expozice je zakázán dětem mladším 10 let, nedoporučuje se ani pro děti 
do 13 let.

Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz 
nebo na tel. čísle (+420) 725 073 539. 

ČARODĚJNICKÉ PROCESY 
NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ 

Sklepení
Vstupné 110 / 55 Kč

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Rytířský sál
Vstupné 50 / 25 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE 
JESENICKA

 Vstupné 50 / 25 Kč

VÝSTAVY

–

(+420) 725 073 539. 

LESY HROU 

17.00 hod.

      19. 6.    8. 9. 2019
    Hlavní výstavní sál
              

–

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně.

Otevírací doba: čtvrtek  neděle       12.00  17.00

Přednášky na téma Uzdravení a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu   rodném domě 
V. Priessnitze se konají každé úterý vždy od 19.00 hod.

                  6. 7.    22. 9. 2019
                                  Galerie
              

JOSEF ČAPEK
NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ   
 

Vstupné 50 / 25 Kč                          

–

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 geologických 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 fascinující model ledovce, který 
představuje pomyslný vrchol celé expozice. Otevírá se vždy 15 minut po celé hodině. 
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12.

Kurátoři výstavy: Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela 
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková Vstupné 60 / 30 Kč                         

VODNÍ TVRZ

Jeseník - lázně č. p. 175

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Lázních Jeseník

Josef Čapek patřil v kontextu českého prvorepublikového umění mezi nejvýraznější 
osobnosti. Jeho všestranné dílo, ať už výtvarné, literární či teoretické, však dosud 
zůstává veřejnosti poměrně neznámé, jelikož stojí ve stínu díla Josefova mladšího 
bratra Karla.
Výstava, která bude od července do září 2019 k vidění ve Vlastivědném muzeu 
Jesenicka, představí návštěvníkům v ucelené formě život a dílo tohoto umělce a ryzího 
člověka. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které bude připraven malířský koutek, 
skládačky a další interaktivní prvky, které i jim přiblíží svět, v němž Josef Čapek žil 
a působil. Část exponátů a filmové snímky zapůjčil do výstavy Památník Karla Čapka.

–

Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, 
zabraňují zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují útočiště živočichům 
a v neposlední řadě nás nabíjí energií a dobrou náladou. O to, aby lesy prosperovaly, 
se každým dnem pečlivě starají lesníci. Právě s nimi jsme připravili výstavu, která 
zábavnou formou představí lesní společenství v celé jeho šíři. Malí i velcí návštěvníci 
se např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec jaký 
je smysl trvale udržitelného lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy 
nebo jak je důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je 
zde připravené množství her a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména 
vztah k přírodě. Výstava vycházející z lesní pedagogiky a zásad environmentální 
výcho-

                            24. 8. 2019
 
              

ZANIKLÁ OSADA 
HAMBERK (KOHOUT)
 
Mezi městem Javorník a obci Bílý Potok se na nízkém, zato výrazném vršku nacházejí 
pozůstatky nejstarší ze zaniklých osad na Jesenicku – byla totiž pravděpodobně 
založena již ve 13 století. Hamberg za svou dlouhou historii zažil období rozkvětu i časy 
o poznání těžší, dokonce se stal svědkem jedné pozoruhodné tragédie tehdejší mladé 
republiky… Pojďme se společně projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým  
za tím, co bylo sice materiálně nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno.  

Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.25 příjezd do Javorníku, kde bude čekat 
pracovník VMJ. Odtud se společně vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět 
z Javorníku buď ve 12.30, nebo ve 14.22 hod.  

Vstupné 30 Kč

–

www.muzeumjesenik.cz, 

––

Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 třetí místo v národní soutěži 
muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava. Ve stejné podobě ji návštěvníci již neuvidí. 
Z důvodu rekonstrukce a reorganizace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé 
přírody nově přesunuta do Rytířského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována, 
v návaznosti na nové prostory však muselo být centrální dioráma upraveno, a to tak, 
že vznikly dvě vitríny. V první jsou vystaveni dravci a sovy, ve druhé pak spatříte  různorodé 
zástupce živočišné říše v jejich přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka 
nebo vodní biotop. S přesunem expozice byly zároveň obnoveny texty a fotografie, které 
se zaměřují na vybrané významné fenomény jesenické přírody, jako jsou alpínské hole, 
rašeliniště, horský smrkový les, skalní biotopy a botanicky a faunisticky velmi cenná Velká 
kotlina.

Na vernisáži 5. 7. 2019 od 17.00 hodin vystoupí Divadlo KK s pohádkou 
O pejskovi a kočičce. Vzhledem k omezenému prostoru je nutná rezervace místa 
na vernisáži. Rezervaci můžete provést na telefonním čísle (+420) 725 073 539 
nebo na emailové adrese muzeum.pokladna@jen.cz.

výchovy vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.
 

VÝTVARNÁ DÍLNA S JOSEFEM ČAPKEM

Vstupné 30 Kč

V pátek 26. 7. 2019

Nahlédneme do pestré tvorby Josefa Čapka, známého autora pohádek 
O pejskovi a kočičce. Ukážeme si, jakými výtvarnými technikami pracoval a také 
si některé i vyzkoušíme. Dílna se uskuteční od 14.00 do 15.00 hod. ve Vodní tvrzi.
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