
Vlasti vědné muzeum Jesenicka, p. o., Vodní tvrz v Jeseníku, Zá mecké ná městí  1, Je seník 790 01, tel.: (+420) 725 073 539, e-mail: info@muzeumjesenik.cz, www.muzeumjesenik.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V KVĚTNU 2022

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

STÁLÉ EXPOZICE

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

Moderní interakti vní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně 
vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky fi nančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 
7 miliónů korun. Hlas známého umělce Arnošta Goldfl ama 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 anima-
cemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který představuje pomy-
slný 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 doku-
menty ze 17. století  uložené ve vrati slavských archivech, informace o procesech s údajnými 
čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislostí . Návštěvníci na své cestě do temné 
historie Jesenicka využívají audioprůvodce ve čtyřech jazykových mutacích. Zajímavostí  
expozice je tzv. fogscreen, unikátní promítací zařízení do suché mlhy, které představí ne-
šťastný 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 dětem 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 expo-
zici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických vý-
zkumů od pravěku až do 19. století . Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprochá-
zelo jen obdobími rozkvětu 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 neposlední řadě expozice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou 
minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele Karla Ditt erse z Ditt ersdorfu 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 
��������.

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

EXKURZE 14. květen 2022, 10.00 hod.    
Vidnava, Mírové náměstí      délka trasy cca 5 km

BOTANICKÁ EXKURZE ZA VACHTOU A DALŠÍMI 
SKVOSTY VIDNAVSKÝCH LOUČEK

Kde je vachta, tam to čvachtá. Na Vidnavských mokřinách to čvachtá opravdu pěkně a vach-
ta trojlistá tu také roste. Dříve oblíbená léčivka, dnes ohrožený druh zde nachází jedno ze 
svých posledních útočišť, stejně jako řada dalších vzácných rostlin slati nných a rašelinných 
luk, které z našich končin vymizely s odvodněním krajiny. Vypravte se spolu s V. Taraškou 
za vachtou a další mokřadní květenou na Vidnavské loučky, jedinečnou lokalitu na celém 
Jesenicku. S sebou nezapomeňte vzít nepromokavou obuv a osobní doklady (v rámci ex-
kurze překročíme státní hranici).

Povede: Mgr. Vojtěch Taraška       VSTUPNÉ ZDARMA

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

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Vlasti vědné muzeum Jesenicka si Vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež 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 kuti lství, 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

Na nevelké pasece skryté v lesní houšti ně dýmají tři milíře. Opodál stojí prostá dřevěná bouda, před kte-
rou právě usedli dva umounění muži a rozdělali oheň. Unavené letní slunce pomalu ustupuje za vrchol 
Pradědu a pach popela splývá s vůní pečené slaniny... Podobný obraz se jistě naskytl každému, kdo nej-
vyšší moravsko-slezské hory před druhou světovou válkou navští vil. Přijměte pozvání na výpravu ke sta-
rým jesenickým uhlířům, ale i za historií a charakteristi ckými rysy tohoto řemesla, jež stálo u počátků 
naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní i působivé dioráma, 
zobrazující výrobu uhlí v ti chu nočního lesa. V rámci výstavy proběhnou dvě komentované prohlídky: 
12. května a 16. června, vždy od 15.00 hod (případná změna bude včas oznámena).

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

Vstupné 60/30 Kč

PŘEDNÁŠKA 8. květen 2022, 18.00 hod.    Rytí řský sál

KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ 
A ROK 1945 NA JESENICKU

Nejhorší válečný konfl ikt, jaký obyvatelé „starého konti nentu“ kdy zažili, se v roce 1945 po šesti  letech 
krvavých střetů chýlil ke konci. Jednotky států Osy byly Spojenci zatlačovány stále neúprosněji ke svým 
mocenským centrům a bylo již jen otázkou, kdy se nacisti cké a fašisti cké struktury zhroutí . Jak vypa-
daly poslední měsíce a týdny druhé světové války v Evropě? A jak konfl ikt zasáhl tento podhorský kraj? 
Zavítejte v den 77. výročí konce druhé světové války v Evropě do Rytí řského sálu Vodní tvrze a zjistěte to... 

Přednášející: Bc. Kamil Tomášek        VSTUPNÉ ZDARMA

PŘEDNÁŠKA 19. květen 2022, 18.00 hod.    Rytí řský sál

S VŮNÍ RŮŽE STOLISTÉ. POHNUTÉ OSUDY ŘECKOKATOLICKÉHO 
KNĚZE VIKTORA NEVICKÉHO A RODINY ŠTEFÁNIKOVÝCH

Přijměte pozvání na vyprávění o nelítostném kole osudu 20. století  a zároveň o mimořádně str-
hující síle člověka. Podobně jako mnoho svých druhů i slovenský farář Viktor Nevický dopla-
ti l na zrušení řeckokatolické církve komunisti ckou mocí roku 1950. Osud jej spolu s rodinou jeho 
dcery zavál až do Jeseníku… Po historickém úvodu se o své vzpomínky na nelehké časy po-
dělí vnučka otce Nevického paní Tamara Dudášová, praneteř Milana Rasti slava Štefánika, s níž 
se v rámci 30. výročí rozpadu někdejšího státu dotkneme i otázky česko-slovenských vztahů.

Přednášející: Mgr. Matěj Matela        VSTUPNÉ ZDARMA

PŘEDNÁŠKA 24. květen 2022, 18.00 hod.    Rytí řský sál

HEINRICH FRANZ BOBLIG.
ZLÝ DUCH MORAVSKO-SLEZSKÝCH DĚJIN?

Kdo byl pan Boblig z Edelstadtu, rodák ze Zlatých Hor? Jednalo se o bezuzdného pronásledovatele čaro-
dějnic a nenasytného zloděje jejich majetku? Tak jej známe z literatury či fi lmu. Přednáška chce předsta-
vit jiného pana Bobliga, jako přísného soudce, který se řídil příkazy nejvyššího soudu, a zároveň poukázat 
na skutečnost, že čarodějnice v celém kraji nebyly jen pasivními oběťmi soudní mašinérie „doby temna“.

Přednášející: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.      VSTUPNÉ ZDARMA


