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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V LISTOPADU A PROSINCI 2021

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 to-
hoto 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 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 od-
borné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty 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 jazy-
kových mutacích. Zajímavostí  expozice je tzv. fogscreen, unikátní 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 prostorách 
Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických výzkumů od pravěku až do 19. sto-
letí . Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného kolo-
běhu 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.

PŘEDNÁŠKA 2. PROSINEC, 18.00 hod.       
Rytí řský sál Vodní tvrze

MISTR MELANCHOLICKÉ KRAJINY.
ŽIVOT A DÍLO MALÍŘE EUGENA JETTELA

Při prašné polní cestě vinoucí se rovnou krajinou krášlenou stromy či prostou selskou usedlostí  se po-
klidně pase hovězí dobytek, poblíž vidíme nezvlněnou vodní hladinu. Celý výjev je obestřen zvláštním, 
podmanivě zádumčivým oparem... Plátna s podobnými moti vy bychom našli v dílně malíře, který se na-
rodil roku 1845 v severomoravské vsi Janušov a stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů tzv. ná-
ladového impresionismu.

Přednášející: Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ
VSTUPNÉ ZDARMA

ČTENÍ 18. LISTOPAD, 18.00 hod.  
Zdravá kavárna

PODZIMNÍ PÁSMO „JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE 
SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY“
2. díl – Kde Slezsko dosahuje nebe

V dalším díle přednáškového pásma, které předkládá obraz Jeseníků a podhůří v knihách českého vlas-
tence Franti ška Slámy, se přes Bruntál, Vrbno či Karlovu Studánku dostaneme až do nejvyšších parti í hor…

ČTENÍ 9. PROSINEC, 18.00 hod.  
Zdravá kavárna

PODZIMNÍ PÁSMO „JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE 
SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY“          
3. díl – V kraji frývaldovském

Poslední díl přednáškového pásma nás zavede na Jesenicko. Spolu s českým 
vlastencem a spisovatelem Franti škem Slámou zavítáme nejprve do okolí 
Zlatých Hor a slezskou pouť ukončíme v kraji Vincenze Priessnitze a v javor-
nickém výběžku.

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.
Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem!

VÝSTAVY        

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září – 2. leden 2022
Galerie

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlí-
žela tvář starého mocnáře a později prvního československého prezidenta, 
přináší fotografi cká výstava Vlasti vědného muzea Jesenicka. Několik desí-
tek unikátních archivních snímků, které pochází z muzejních sbírek i od sou-
kromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň doplněny součas-
nými fotografi emi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se dané 
místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci sym-
bolizující geomorfologické členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské hor-
nati ny se tak vypravíte spolu s kamzíkem horským, Keprnickou horna-
ti nu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornati ny zase 
s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Kurátoři výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela
Vstupné 60/30 Kč

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

1. prosinec – 9. leden 2022
Hlavní výstavní sál

Přijměte pozvání na každoroční výstavu s vánoční temati kou, která bude k vi-
dění v hlavním výstavním sále Vlasti vědného muzea Jesenicka. Pojďme spo-
lečně zavzpomínat a ukázat našim dětem či vnoučatům historické hračky ze 
sbírek VMJ a Muzea Náchodska, se kterými jsme si kdysi hrávali my i naši dě-
dečkové a babičky. Doba se mění, ale lesk a radost v očích dítěte u vánočního 
stromečku zůstává stejná na věky věků. Výstava bude zároveň doplněna po-
vídáním o tom, jak nejkrásnější svátky roku slaví naši sousedé a další evrop-
ské národy.

Kurátoři výstavy: Mgr. Milan Rychlý, Mgr. Matěj Matela
Vstupné 60/30 Kč

ODHALENÍ POMNÍKU 16. PROSINEC, 16.00 hod.
 Hřbitov na Husově ulici

ODHALENÍ POMNÍKU LESNÍKOVI JULIU MICKLITZOVI

Letos uběhne 200 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností  jesenic-
kého lesnictví 19. století . Vrchní lesmistr Julius Micklitz, jenž od roku 1861 pů-
sobil ve službách vrati slavského biskupství v Jeseníku, proslul vysokým stup-
něm odbornosti , pokrokovými tezemi ve svém oboru i přátelskou náturou. 
U příležitosti  tohoto jubilea proběhne na místě jeho posledního odpočinku 
slavnostní odhalení kamenného pomníku s pamětní deskou.
Sraz u hlavní hřbitovní brány v 15.45 hod.

ZAVŘENO
24. – 26. 12. a 31. 12. 2021, 1. 1. 2022


